
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 

STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO 

z dnia 8 stycznia 2020 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r. 

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 511 z późn. zm. ) działała w 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Mielcu Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku Starosty Powiatu Mieleckiego. 

I.  SKŁAD KOMISJI.W skład Komisji w 2019 roku wchodzili: 

1. Przewodniczący: Stanisław Lonczak – Starosta Powiatu Mieleckiego. 

2. Sekretarz  : Jan  Kozek – Biuro Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Mielcu. 

3. Członkowie Komisji powołani na podstawie art. 38a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.): 

1) Zbigniew Działowski – Przedstawiciel Rady Powiatu Mieleckiego. 

2) Józef Smaczny – Przedstawiciel Rady Powiatu Mieleckiego. 

3) Jacek Juwa – Komendant Powiatowy Policji w Mielcu. 

4) Grzegorz Bajda – Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji  w Mielcu. 

5) Zenon Tokarski – Kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Mielcu 

(Przedstawiciel Prezydenta Miasta Mielca). 

6) Robert Pluta –  Wójt Gminy Padew Narodowa. 

7) Michał Deptuła – Wójt Gminy Wadowice Górne. 

4. Członkowie Komisji powołani na podstawie art. 38a ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym  ( Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn . zm.) : 

1) Stanisław Rączka – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu. 

2) Franciszek Augustyn – Prezes  Zarządu Oddziału Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży RP 

w Mielcu. 

3) Beata Kardyś – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

4) Andrzej Bryła – Wicestarosta Powiatu Mieleckiego. 

5) Mirosław Ciesielski – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu. 

5. W pracach Komisji uczestniczyła Zastępca Prokuratora Rejonowego w Mielcu 

6. Małgorzata Dobosz – Słąba wskazana przez Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu. 
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II.  DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2019 ROKU.  

- Główne działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku to ocena zagrożeń porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu mieleckiego. Opiniowanie pracy Policji i innych 

powiatowych służb, inspekcji i straży a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu 

zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

pracowała zgodnie z uchwalonym „Powiatowym programem zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017 - 2019”. 

I POSIEDZENIE (28 LUTY 2019 r.) 

–  Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Lonczak otworzył obrady przedstawił plan 

działania na rok 2019. Następnie sprawozdania roczne w zakresie swoich działań w 2018 roku przedstawili : 

1. Komendant Powiatowy Policji. 

2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

5. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu. 

6. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

7. Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

AD. 1. Komendant Powiatowy Policji Jacek Juwa przedstawił główne działania  Policji w 2018 roku. Na 

wstępnie została przedstawiona „Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, sprawozdanie z ilości wykrytych 

przestępstw (wzrost w 2017 roku 66,5%,w 2018 roku 68,5%). W dalszej części sprawozdania Komendant 

przedstawił informacje dotyczące przestępczości narkotykowej, z którą coraz częściej policjanci się 

spotykają. Problem staje się coraz bardziej powszechny. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych 

narkotyków wyniosła blisko 128 000 zł. Następnym zagadnieniem, który przedstawił Komendant były 

sprawy dotyczące ruchu drogowego. W porównaniu do lat poprzednich odnotowano mniej wypadków 

śmiertelnych. Podał również przyczyny wypadków drogowych najwięcej to nieudzielenie pierwszeństwa 

przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków atmosferycznych oraz nieudzielenie pierwszeństwa 

pieszemu na przejściu dla pieszych. Z badań wynika, że wśród 36 tysięcy badanych kierowców 117 osób 

było w stanie nietrzeźwości. Ogółem przestępstw odnotowano 1402 (więcej o 159), 954 to przestępstwa 

kryminalne (więcej o 115) oraz 194 to przestępstwa gospodarcze (więcej o 65). Dodatkowe zadania to 

zabezpieczanie imprez masowych (28), zaangażowano do tego celu 892 funkcjonariuszy policji i 24 patrole 

zabezpieczające. Powiatowa Policja w Mielcu zrealizowała 5 programów profilaktycznych, skierowanych 

głównie do młodzieży i osób starszych oraz przeprowadzono 5 debat społecznych i 6 konferencji.          

AD. 2. Z-ca Komendanta Łukasz Kapinos przedstawił skrótowo działalność w 2018 roku. Ilość zdarzeń  

w których udzieli pomocy strażacy w 2018 roku wyniosła 959, w porównaniu do roku ubiegłego to o około 

30% mniej. Następnie przedstawił strukturę zatrudnienia i szkolenia strażaków (w tym ochotników). 

Podziękował za  realizację przez Starostwo Powiatowe w Mielcu systemu wczesnego ostrzegania  

i alarmowania. Propagowano akcje „Czujka na straży”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Przeprowadzono 

20 prelekcji prewencyjnych oraz prowadzono kampanie edukacyjno-informacyjną wśród dzieci i młodzieży 

łącznie brało udział około 5 000 osób. Wydawano opinie na przeprowadzenie imprez masowych, 

przeprowadzono ocenę warunków przeprowadzenia ewakuacji w 32 obiektach, przeprowadzono 

56 czynności kontrolno-rozpoznawczych w ramach odbioru i kontroli. 

AD. 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Grzegorz Burek przedstawił działalność w 2018 roku. 

Inspektor ocenił, że ogółem w powiecie mieleckim w stosunku do roku poprzedniego odnotowano spadek  

zachorowań  na choroby zakaźne i zakażenia o blisko 6%. Prowadzono monitorowanie jakości wody do 

spożycia i nadzorowanie nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia, higieny pracy w zakładach, 

higieny wypoczynku i rekreacji, oceny warunków higieniczno-sanitarnych w obiektach. Prowadzenie 

działań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, poprzez wdrażanie i koordynowanie programów 

edukacyjnych. Działania przeciwepidemicznej wynikającej z zagrożeń zdrowotnych takich jak choroby  

zakaźne. PPIS swoją działalnością obejmował bezpośredni nadzór sanitarny w 271 podmiotów leczniczych 

wykonujących świadczenia zdrowotne oraz 142 placówki publiczne i niepubliczne (szkoły, przedszkola, 
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żłobki, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze). Nadzorowano 1040 zakładów produkcji, obrotu i transportu 

żywności . 

AD. 4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Dariusz Rżany w swoim wystąpieniu przedstawił 

działalność Inspektoratu w 2018 roku. Działalność polega między innymi na sprawdzeniu legalności 

budynków, na przyjmowaniu zawiadomień o rozpoczęciu budowy oraz jej zakończeniu, kontroli własnych 

z urzędu odnośnie prawidłowości prowadzenia budów, kontroli budynków i obiektów budowlanych 

w użytkowaniu oraz kontroli obowiązkowych obiektów przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. PINB  na bieżąco prowadzi monitoring pod kątem zimowego bezpiecznego użytkowania 

obiektów oraz akcji bezpieczne lato. 

AD. 5. Prezes Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Franciszek Augustyn omówił działalność strażaków 

ochotników w 2018 roku. Jednostki OSP z terenu powiatu mieleckiego wzbogaciły się o 3 nowe samochody 

oraz agregaty prądotwórcze, pompy szlamowe, radiotelefony. Zaznaczył jak bardzo ważna jest praca  

z młodzieżą, poprzez organizowanie konkursów, zawodów  ratowniczo-gaśniczych. W ogólnej działalności 

ratowniczo-gaśniczej jakie miało miejsce na terenie powiatu mieleckiego, strażacy ochotnicy brali udział  

w blisko 40% akcji ratowniczych.  

AD. 6. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Beata Kardyś przedstawiła działalność  w 2018 

roku. Na terenie powiatu funkcjonowało 79 rodzin, w których 121 dzieci znalazło dom zastępczy. W ramach 

interwencji  została podjęta współpraca z Komendą Powiatową Policji, (5 dzieci znalazło się  

w pogotowiu). 730 osób skorzystało z porad psychologiczno-prawnych. Realizowano 3 projekty 

konkursowe, które były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanych 

do osób niepełnosprawnych, a także dla osób przebywających, lub opuszczających pieczę zastępczą. 

W sumie z tych projektów skorzystało 94 osoby. 

AD. 7. W imieniu nieobecnego Powiatowego Lekarza Weterynarii głos zabrał Członek Zarządu Powiatu 

Mieleckiego Zbigniew Działowski, który swoje przemówienie rozpoczął od opisania braków kadrowych. 

Następnie poinformował, że w 2018 roku mieliśmy zagrożenie afrykańskim pomorem świń, który wystąpił 

w niedalekiej odległości od powiatu mieleckiego (Annopol). W zakresie swoich działań przeprowadzono 

683 kontrole, na terenie powiatu istnieje 3 000 gospodarstw, które zajmują się produkcją trzody chlewnej. 

Dokonano 16 badań zwierząt domowych podejrzanych o wściekliznę, wszystkie wyniki badań negatywne. 

Wydano 10 świadectw dla zwierząt towarzyszącym ludziom, którzy wyjeżdżają za granicę. Odbyły się  

3 akcje ręcznego wykładania szczepionki przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących na terenie miasta 

Mielca i gminy Borowa, wyłożono 1440 takich dawek.      

–  Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jednogłośnie pozytywnie ocenili działalność służb, 

inspekcji i straży w 2018 roku. 

II POSIEDZENIE (17 CZERWCA 2019 r.) 

–  Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Powiatu, Komisji Regulaminowej  

i Porządku Publicznego, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji 

Infrastruktury Rady Powiatu oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie otworzył 

i plan obrad przedstawił Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Stanisław Lonczak. 

1. Sprawozdania z komisyjnego przeglądu wałów na rzekach i potokach znajdujących się na terenie 

powiatu mieleckiego przedstawili: 

- Kierownik Nadzoru Wodnego – Wody Polskie w Mielcu, 

- Przedstawiciel Zarządu Zlewni Sandomierz, 

- Przedstawiciel Zarządu Zlewni Stalowa Wola, 

- Przedstawiciel Zarządu Zlewni Jasło. 

2. Ocena zabezpieczenia pożarowego na terenie Powiatu Mieleckiego, sprawozdanie złożyli: 

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, 

- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mielcu, 

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuszyma, 
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- Nadleśniczy Nadleśnictwa Mielec. 

3. Ocena realizacji akcji „Zima 2018/2019”. 

AD. 1. Sprawozdania z komisyjnego przeglądu wałów na rzekach i potokach znajdujących się na terenie 

powiatu mieleckiego : 

- Kierownik Nadzoru Wodnego – Wody Polskie w Mielcu Piotr Basztura przedstawił informację o stanie 

wałów, śluz, przepustów na rzekach i potokach po ostatniej majowej powodzi. 

- Przedstawiciel Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Fabian Zięba udzielił odpowiedzi o stanie 

bezpieczeństwa wałów znajdujących się na terenie powiatu mieleckiego, będące w ewidencji Zarządu 

Zlewni Stalowa Wola. Przedstawił planowane prace do zrealizowania w 2019 roku. 

- Przedstawiciel Zarządu Zlewni w Sandomierzu Jarosław Kądziela poinformował, że na terenie powiatu 

mieleckiego działają trzy Nadzory Wodne, Dąbrowa Tarnowska, Połaniec i Sandomierz. Przedstawił plan 

działania na rzekach i potokach na naszym terenie. 

AD. 2. Ocena zabezpieczenia pożarowego na terenie Powiatu Mieleckiego: 

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu zaczął swoje wystąpienie od 

przedstawienia kadrowego  zaznaczając, że komenda mielecka jest jedną z największych 

w województwie podkarpackim. Prowadzone są kampanie „Stop pożarom”, mające na celu edukację 

społeczeństwa. Poinformował, że rocznie zdarzeń, w których biorą udział strażacy oscyluje w granicach 

1 000 (w tym około 300 zdarzeń to pożary). 

- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mielcu Franciszek 

Augustyn uzupełnił wypowiedź Komendanta Straży, że niestety strażaków ochotników ubywa. Pochwalił 

dobrą współpracę z strażakami zawodowymi, podziękował za otrzymany sprzęt. 

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuszyma Andrzej Kochmański poinformował, że w 2018 roku na terenie 

nadleśnictwa miał miejsce 1 pożar lasu w akcji brało udział 5 jednostek straży pożarnej. W okresie 

zagrożenia pożarowego prowadzony jest stały monitoring TV z 4 masztów oraz nadzór służb leśnych . 

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny jest wyposażony w 4 monitory, centralę sterującą, która umożliwia 

dokładną lokalizację źródła dymu. 

- Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Mielec Wojciech Cieślik, również przedstawił jakie stosowane są 

środki celem ochrony lasów na terenie nadleśnictwa . Oprócz systemu telewizji przemysłowej 

nadleśnictwo posiada sprzęt przeciwpożarowy i do dyspozycji samoloty patrolowo-gaśnicze (podpisane 

umowy do brania udziału podczas akcji bezpośrednich). 

AD. 3. Ocena realizacji akcji „Zima 2018/2019”: 

- Komendant Powiatowy Policji Jacek Juwa swoje przemówienie rozpoczął od informacji, że w okresie 

zimowym nie odnotowano przypadku zgonu na terenie powiatu z powodu wychłodzenia. Policjanci 

wspólnie z Strażą Miejską brali udział w akcjach „Bezdomny”. W codziennej służbie policjanci mieli za 

zadanie zbierać informacje o takich osobach i niezwłocznie przekazywać odpowiednim placówkom. 

Przeprowadzono także w okresie ferii zimowych działania pod nazwą „Bezpieczne ferie 2019”. Głównym 

celem akcji było zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w czasie wolnym. 

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Stanisław Rączka zaznaczył, że w okresie zimowym 

strażacy wzmagają działania edukacyjne i prewnecyjno-informacyjne. Swoim działaniem włączają się  

w akcję „Bezpieczne ferie”, kontynuują ogólnopolską akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Realizują 

zadania związane z akcją „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”. 

- Prezes OSP Franciszek Augustyn dodał, że w akcjach wymienionych przez Komendanta brały również 

udział jednostki OSP z terenu powiatu. 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Grzegorz Burek zaczął o podsumowania akcji „Bezpieczne 

ferie”. W czasie trwania ferii zimowych do 14 placówek organizujących wypoczynek przekazane zostały 

pakiety materiałów informacyjno-edukacyjne, które dotyczyły bezpiecznych zachwań w okresie 

zimowym. 
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- Powiatowy Lekarz Weterynarii w zastępstwie Piotr Chrabąszcz podkreślił, że w okresie zimowym 

wystąpiło potencjalne zagrożenie ASF, profilaktycznie skontrolowano 178 gospodarstw. Przeprowadzono 

49 kontroli podmiotów zajmujących się produkcją produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego. 

Prowadzono na szeroką skalę akcje informacyjno-szkoleniową jak zabezpieczać się przed zagrożenie 

ASF. 

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  Beata Kardyś poinformowała, że w okresie ostatniej 

zimy nie wystąpiły szczególne okoliczności wymagające pomocy i schronienia w związku z warunkami 

atmosferycznymi. Nadmieniła, że w  PCPR można uzyskać informację na temat ogrzewalni, noclegowni  

i schronisk z, których mogą skorzystać osoby potrzebujące. 

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Dariusz Rżany stwierdził, że na bieżąco prowadzono 

monitoring pod kątem zimowego bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych. Nadmienił, że 

PINB wystosował komunikat do urzędów  wszystkich gmin, do lokalnych mediów, aby poinformować 

wszystkich właścicieli i zarządców, aby kontrolowali stan obciążenia konstrukcji dachów podczas 

intensywnych opadów śniegu. Ponadto przypominano mieszkańcom jak bezpiecznie użytkować instalacje 

i urządzenia grzewcze w okresie zimowym. 

- Organizację, zasady i koordynowanie zimowego utrzymania dróg  przedstawiła przedstawicielka 

Powiatowego Zarządu Dróg Katarzyna Rokita-Ziętek. Zimowym utrzymaniem zostały objęte drogi 

powiatowe o łącznej długości 431 km. 

- Przedstawiciel  Rejonu Dróg Wojewódzkich w Mielcu Zbigniew Tymuła  poinformował, że na terenie 

powiatu mieleckiego jest blisko 118 km dróg wojewódzkich. Łączne koszty utrzymania w sezonie  

2018/2019 to ponad 500 tyś zł. 

III POSIEDZENIE (7 LISTOPADA 2019 r.) 

–  Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

Kierownika Schroniska dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta,Przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin 

Powiatu Mieleckiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowych z udziałem Prokuratora Rejonowego. 

Obrady otworzył Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Stanisław Lonczak, który po powitaniu 

zebranych przedstawił plan porządku posiedzenia. 

1. Podsumowanie akcji „Bezpieczne lato 2019”,działania realizowane przez powiatowe służby, inspekcje  

i straże w czasie letniego wypoczynku. 

2. Przedstawienie gotowości do działań w okresie zimowym 2019/2020 roku. 

3. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli zgodnie z art.38a ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 

z 2019 r. poz.511 ). 

4. Wnioski i sprawy bieżące. 

AD. 1. Podsumowanie akcji „Bezpieczne lato 2019”,działania realizowane przez powiatowe służby, inspekcje 

i straże w czasie letniego wypoczynku: 

- Komendant Powiatowy Policji Jacek Juwa na początku wprowadził zebranych do prowadzonych działań 

„Bezpieczne wakacje 2019” w czasie letniego wypoczynku. Główne działania funkcjonariuszy policji 

miały na celu bezpieczeństwo w okresie wakacji to profilaktyka. Kontrole obejmowały placówki 

wypoczynku, kąpieliska, punkty sprzedaży alkoholu. Do zadań policji należy także udział w imprezach 

plenerowych, gdzie funkcjonariusze policji mają okazje szerzyć świadomości dzieci na temat 

bezpiecznych wakacji. Do innych akcji organizowanych przez Komendę Policji to „Kręci mnie 

bezpieczeństwo nad wodą”, którego celem było propagowanie właściwych  zachowań w rejonie 

akwenów wodnych. Na pytanie Starosty o skalę problemów z dopalaczami, Komendant zaznaczył, że 

problem z dopalaczami nie zniknął, są przypadki zażywania poniżej 15 roku życia. 

- Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Łukasz Kapinos, również przedstawił zadania, 

których podjęli  się strażacy wspólnie z policją w okresie wakacji. Państwowa Straż Pożarna podjęła 

temat współpracy z harcerzami. Zgodnie z decyzją rządową po tragedii nad morzem została zawarta 
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umowa, gdzie za pomocą zaprogramowanej na komendzie radiofonii jest możliwość bezpośredniego 

kontaktu. W czasie wakacji podjęto takie praktyczne działanie, które się w pełni sprawdziło. 

- Kolejną osobą przemawiającą był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Grzegorz Burek, który 

przedstawił pracę swojego zespołu w okresie wakacyjnym. Czas letni to wzmożony okres celem 

zwiększenia bezpieczeństwa wypoczywających dzieci i młodzieży. W trakcie wystąpienia Inspektora 

Sanitarnego, został poruszony temat zanieczyszczania basenu w Mielcu. Ten problem pojawia się bardzo 

często (kilka razy w roku). Podsumowując dyskusję Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku  zobowiązał się o wystąpienie do władz zarządzających basenem o bardziej restrykcyjne kroki 

z korzystania z basenu. 

- Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Piotr Chrabąszcz przedstawił przeprowadzone kontrole 

przez inspektorów w zakładach rolniczych, środkach transportu, targowiskach firm branży 

utylizacyjnych, laboratoriach przyzakładowych itp. W próbkach nie stwierdzono istotnych naruszeń 

weterynaryjnych, które miałoby wpływ na zdrowie człowieka. W zakresie zdrowia i ochrony zwierząt 

przeprowadzono łącznie 159 kontroli. 

- Następnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Dariusz Rżany przedstawił podjęte działania 

prewencyjne na obiektach. W czasie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono istotnych zaniedbań, 

które zagrażałyby bezpieczeństwu. 

- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP Franciszek Augustyn przedstawił działania dla młodych 

strażaków (powiatowe zawody strażackie). Inne działania to zabezpieczenie wyścigów kolarskich, imprez 

masowych „Dni Lata” i „Dni Mielca”, pokazów lotniczych, Dożynek Mieleckich czy „Pożegnanie lata”. 

AD. 2. Przedstawienie gotowości do działań w okresie zimowym 2019/2020: 

- Przedstawicielka Powiatowego Zarządu Dróg Katarzyna Rokita Ziętek zapewniła, że są przygotowani na 

sezon zimowy. Podkreśliła, że w tym roku podpisano kolejne porozumienia z gminami co pozwoli na 

szybsze i wzmożone działania z walką z gołoledzią i odśnieżaniem dróg. Pracownicy PZD w okresie 

zimowym dyżurują w godzinach od 3 rano do 22. Powiat mielecki został podzielony na cztery rewiry, co 

powoduje szybsze dotarcie do miejsc zagrożonych. 

- Kierownik Schroniska im. Św. Brata Alberta Alicja Krogulec przedstawiła obecną sytuację jaka jest 

w schronisku (na 21 miejsc zajęte jest 18). Schronisko współpracuje z gminami, w trudnych sytuacjach 

(duży mróz), aby nikt nie zamarzł dokładane są dodatkowe miejsca na materacach. 

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Beata Kardyś poinformowała, że w sytuacjach 

kryzysowych jest możliwe zapewnienie miejsc schronienia w punktach interwencji (DPS), oraz 

zapewnienie wsparcia psychologicznego i prawnika. 

- Przedstawiciel Rejonu Dróg Wojewódzkich Marek Kamiński poinformował o prowadzonych 

przygotowaniach do zimy (zgromadzone materiały, sprzęt, wskazał firmę, która wygrała przetarg na 

zimowe utrzymanie dróg). 

- Komendant Państwowej Straży Pożarnej Łukasz Kapinos poinformował o posiadanym sprzęcie. Okres 

zimowy to duży problem z tlenkiem węgla, dlatego organizowane są akcje prewencyjne uświadamiające 

jakie stwarza zagrożenie tlenek węgla. Montowanie czujników tlenku węgla jest bardzo ważne, bo 

niekiedy ratuje życie ludzkie stwierdził Komendant. 

- Okres zimowy dla policji to dodatkowe zadania niesienia pomocy ludziom zagrożonym zamarznięciem 

stwierdził Komendant Jacek Juwa. Policja wspólnie z Strażą Miejską dokonuje kontroli miejsc, w których 

mogą przebywać bezdomni (dworce, kanały, opuszczone domy, altanki itp.). 

- Prezes Zarządu OSP Franciszek Augustyn zaznaczył, że okres zimowy to w dużej mierze prowadzenie 

szkoleń wspólnie z Państwową Strażą Pożarną. Obywają się konkursy, w których mogą brać udział 

wszystkie grupy wiekowe. 

- Grzegorz Burek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny co do przygotowań do zimy to stwierdził, że 

nie odbiegają one od działań w okresie letnim. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

podsumowując wystąpienie Inspektora stwierdził, że zima jest sprzymierzeńcem dla Sanepidu. 
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- Lekarz Weterynarii Piotr Chrabąszcz z kolei zwrócił uwagę na zbyt niskie środki finansowe 

i zatrudnienie kadrowe jakimi dysponują nie pozwalają na skontrolowanie wszystkich gospodarstw 

pozostało 2500 gospodarstw do kontroli. 

- Następnie głos zabrał Wójt Gminy Padew Narodowa Robert Pluta, który zgodził się z wystąpieniem 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, że również samorządy otrzymują zbyt małe środki finansowe. 

AD. 3. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli zgodnie z art.38a ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2019r. poz.511 ): 

- Projekt budżetu na 2020 rok (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa oraz 

przeciwpożarowa) przedstawił pracownik Biura Zarządzania Kryzysowego Ryszard Krawiec. 

Wyszczególnił dwa podziały budżetu bezpieczeństwa publicznego, a mianowicie odtworzenie magazynu 

powodziowego z utrzymaniem w kwocie 33 000 zł, oraz odtworzenie systemu monitorowania wód 

i zainstalowanie dwóch stacji opadowych (Przecław i Borowa) w kwocie 191 000 zł i dodatkowa roczna 

opłata monitorowania 10000 zł (łączny koszt 224 000 zł). 

- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podkreślił, że całość zostanie zrealizowana, gdy 

Starostwo otrzyma pomoc dofinansowania zewnętrznego, w przeciwnym wypadku zostanie wykonana 

część inwestycji w mniejszej kwocie. 

- Wniosek został przyjęty przez członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

AD. 4. Wnioski i sprawy bieżące: 

- Na zakończenie posiedzenia Radny Rady Powiatu Mieleckiego Józef Smaczny złożył podziękowanie 

policji za sprawną organizację ruchu w okresie Wszystkich Świętych. 

- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku po krótkim podsumowania posiedzenia 

podziękował uczestnikom za udział  i zakończył obrady. 

  

 

Starosta Powiatu Mieleckiego 

 

 

Stanisław Lonczak 
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