
 

 

SPRAWOZDANIE NR OR-ZK.5510.1.2019 

STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok 

1. Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w celu realizacji zadań 

starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspektoratami i strażami oraz zadań 

określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli została utworzona 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. 

2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Strzyżowskiego została powołana Zarządzeniem Starosty 

Strzyżowskiego nr OR.120.90.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Następnie w związku z wygaśnięciem mandatów 

radnych i zmianami osobowymi, Zarządzeniem Starosty Strzyżowskiego nr OR.120.101.2018  

z dnia 13 grudnia 2018 r. powołano komisję w składzie 10 osób, zgodnie z art. 38a ust. 5, 6 i 7 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. 

3. Na przestrzeni 2018 roku komisja zajmowała się następującymi zagadnieniami: 

1) prowadzono spotkania i podejmowano działania z Komendantami Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie oraz innymi służbami i instytucjami w celu realizacji bieżących 

działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie strzyżowskim, 

2) w ramach prac komisji w czerwcu 2018 r.  podczas roboczego spotkania dokonano oceny przygotowań 

służb, inspekcji i straży do okresu wakacyjnego, w tym w zakresie skutecznego informowania 

organizatorów letniego wypoczynku o potencjalnych zagrożeniach, 

3) na posiedzeniu komisji w dniu 20.12.2018 r. dokonano analizy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu 

strzyżowskiego na podstawie informacji przedstawionych przez Komendantów: Powiatowego Policji oraz 

Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie. Komisja zwróciła szczególną uwagę na zagrożenia wynikające 

z niedostatecznego oświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatu strzyżowskiego. 

4. Podczas prac komisji omawiano także sprawy bieżące zgłoszone przez członków Komisji, 

a spostrzeżenia i wypracowane wnioski zostały przekazane do realizacji przedmiotowym instytucjom. 

5. Poszczególni członkowie komisji na bieżąco współpracowali również z Powiatowym Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego oraz jednostkami powiatu 

zajmującymi się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w realizacji założonych zadań. 

 Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

 

 

Bogdan Żybura 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 1 lutego 2019 r.

Poz. 732
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