
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY POWIATU DĘBICKIEGO 

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 

ZA ROK 2019 

 

Działając na podstawie art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), przekładam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku za rok 2019. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w myśl art. 38a ust. 1 cyt. ustawy jest organem powołanym w celu 

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

zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Zarządzeniem nr 7/2019 Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 4 marca 2019 r. powołano skład Komisji, 

który przedstawia się następująco: 

1) Przewodniczący komisji - Starosta Powiatu Dębickiego: 

- Piotr Chęciek 

2) Dwóch Radnych delegowanych przez Radę Powiatu Dębickiego: 

- Mateusz Domaradzki 

- Andrzej Reguła 

3) Trzy osoby powołane przez Starostę: 

- Marek Jaskółka 

- Krzysztof Tylec 

- Kazimierz Sarna 

4) Dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji: 

- Robert Żurek 

- Andrzej Mroszczyk 

W pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku uczestniczył Prokurator Rejonowy w Dębicy Jacek 

Żak oraz jako głos doradczy Jacek Pawłowski przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Dębicy. 

Ponadto w pracach komisji brali udział kierownicy służb, inspekcji i straży, których statutowe 

zadania przyczyniają się do poprawy szerokorozumianego bezpieczeństwa mieszkańców naszego 

powiatu. 

Obsługę administracyjno-biurową komisji zapewniał pracownik Wieloosobowego Stanowiska  

ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Zdrowia, Starostwa Powiatowego w Dębicy. 
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W minionym roku odbyły się trzy posiedzenia, na których omawiane były sprawy związane 

z realizacją zadań i działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego 

na terenie powiatu dębickiego.  Tematyka posiedzeń Komisji nawiązywała do ustawowych zadań 

Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań 

określonych w ustawie o samorządzie powiatowym w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli. 

Pierwsze posiedzenie, które odbyło się 21 czerwca poświęcone było głównie tematyce zapewnienia 

bezpiecznego wypoczynku na terenie powiatu w sezonie letnim 2019 r. Dokonano oceny stanu 

przygotowań służb, inspekcji, straży pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom jak 

również turystom. Zwrócono uwagę na zapewnienie właściwego przygotowania miejsc zwyczajowo 

używanych do rekreacji podczas wypoczynku letniego, a w szczególności miejsc do kąpieli nad 

akwenami wodnymi. Podjęto współpracę z innymi podmiotami w zakresie kontroli miejsc 

wypoczynku dzieci i młodzieży. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji poinformowali 

o przeprowadzonych działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwach w ruchu drogowym 

zmierzających do ograniczenia wypadków drogowych i polegających m. in. na aktywizacji działań na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz zapewnieniu optymalnej liczby policjantów w ruchu 

drogowym pełniących służbę bezpośrednio na drogach. Zrealizowano szereg spotkań informacyjno-

edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą w ramach corocznych działań profilaktycznych pn. „Bezpieczne 

wakacje”. Ponadto policja prowadziła działania prewencyjne podczas spotkań z seniorami, uczniami 

w szkołach oraz podczas imprez masowych. Podczas omawianego posiedzenia poruszono kwestię 

funkcjonującej mapy zagrożeń, na której zaznaczono miejsca, gdzie występują zagrożenia o różnym 

charakterze społecznym. Poinformowano o specjalnie uruchomionej skrzynce kontaktowej poczty 

elektronicznej: mapa.zagrozen@rz.policja.gov.pl , gdzie można przesyłać informację w celu 

tworzenia mapy. Przypomniano również o powstałej aplikacji „Moja Komenda”, gdzie można znaleźć 

dane kontaktowe do każdego dzielnicowego. 

Kolejne posiedzenie połączone było z konferencją pn. „ Razem bezpieczniej” odbyło się  

12-13 września przy współudziale radnych, przedstawicieli Policji, Straży, dyrektorów wydziałów 

Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych. Podczas ww. spotkania jeden z tematów 

dotyczył RODO, czyli Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. „Ochrona danych 

osobowych – rok po wejściu w życie RODO” - prelekcję w tym temacie przedstawił Sekretarz 

Starostwa Powiatowego w Dębicy. Kolejnym poruszanym zagadnieniem zobrazowanym przez radcę 

prawnego Starostwa Powiatowego był termin: „Konstytucja dla Powiatu” - Statut najważniejszym 

aktem prawnym w powiecie.”. Zreferowany temat pozwolił na przybliżenie kwestii wiążących się 

z podstawowym aktem prawnym w samorządzie powiatowym. Na zakończenie przedstawiciel 

Komendy Powiatowej Policji przybliżył tematykę  najczęściej występujących zagrożeń w sieci, 

przedstawił zagadnienie pt. „Cyberbezpieczni – jak nie dać się oszukać”. Uczestnicy konferencji 

zostali poinstruowani jakie kroki podjąć i jak należy reagować w przypadku zagrożenia. 

Trzecie posiedzenie Komisji w dniu 10 grudnia poświęcone było przede wszystkim omówieniem 

kwestii przygotowania służb KPP, KPPPSP, ZDP, PINB do sezonu zimowego 2019/2020. 

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej poinformowali o działaniach 

jakie zostały podjęte w celu zwiększenia świadomości o zagrożeniach wiążących się z sezonem 

grzewczym. Odbyli szereg spotkań z mieszkańcami miast i gmin oraz uczniami w szkołach. 

Omówiono cele i sposób realizacji prowadzonych kampanii społecznych oraz opracowano 

i rozpowszechniono ulotki i plakaty ostrzegające o zagrożeniu. 

Komendant KPPSP poinformował o potrzebie  skierowania pism do burmistrzów i wójtów, 

dotyczących aktualizacji danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za przygotowanie do sezonu 

zimowego na danym terenie w razie potrzeby podjęcia działań zapewniających bezpieczeństwo 

mieszkańcom. 

Zgłoszono problem braku agregatów prądotwórczych do awaryjnego dostarczania energii 

elektrycznej mieszkańcom na obszarze wystąpienia awarii. 

 Zostało przedstawione sprawozdanie i informacje z działalności Komendy Powiatowej Policji, 

statystyki dot. zdarzeń drogowych. Zwrócono uwagę na pojawiający się w szkołach problem 

przemocy oraz handlu narkotykami i dopalaczami. W celu zapobiegania i niwelowania tych zjawisk 
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w 2020 r. zaplanowano spotkania w Starostwie Powiatowym z dyrekcją szkół, pedagogami, 

pracownikami instytucji opiekuńczo wychowawczymi oraz służbami. 

 Komisja zapoznała się z informacją Dyrektora ZDP dot. wykonanych inwestycji, remontu 

uszkodzonych nawierzchni dróg powiatowych, oznakowania dróg poprawiającego bezpieczeństwo 

ruchu drogowego oraz stan przygotowania do sezonu zimowego. 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował o realizacji obowiązków 

wynikających z Prawa budowlanego, stwierdzając fakt jak niezwykłą rolę odgrywają działania 

zapobiegawcze i informacyjne. Na stronach internetowych umieszczane są informacje m. in. do 

właścicieli, zarządców, administratorów obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku 

usuwania śniegu i lodu. 

Na podstawie zebranych informacji, ustalono szereg istotnych działań i przygotowań do sezonu 

zimowego w celu zabezpieczenia osób potrzebujących przed skutkami ekstremalnych warunków 

zimowych. 

 Na trzecim posiedzeniu podjęto decyzję o skierowaniu pism do wszystkich instytucji z terenu 

powiatu, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa o przygotowanie propozycji do „Powiatowego 

programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 

2020-2023”. 

 Niezmiennie priorytetem dla Komisji jest jak najlepsza współpraca z samorządami, służbami 

i instytucjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Dębickiego.\ 

  

 

Starosta  

Powiatu Dębickiego 

 

 

Piotr Chęciek 
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