
SPRAWOZDANIE NR 1/2016
STAROSTY POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2016 r.

Komisja realizowała ustawowe zadania w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 
inspekcjami i strażami, które wynikają z ustawy o samorządzie powiatowym.

W roku sprawozdawczym odbyła cztery spotkania, na którym dominowały zagadnienia z zakresu 
bezpieczeństwa publicznego szeroko rozumianego. W posiedzeniach komisji uczestniczyli Burmistrzowie 
i Wójtowie Powiatu Malborskiego. Na stałe w pracach komisji uczestniczył Komendant Wojskowej 
Komendy Uzupełnień i Prokurator Rejonowy w Malborku.

 I Posiedzenie 4 luty 2016 r.

Celem spotkania Komisji z udziałem Wójtów i Burmistrzów Powiatu Malborskiego było przybliżenie 
spraw związanych z opracowaniem mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Mapa pozwoli na zidentyfikowanie zagrożeń w poszczególnych granicach danego samorządu a tym 
samym powiatu malborskiego.

Mapa będzie zawierać informacje m.in. o przestępstwach pospolitych i kryminalnych tj. bójki, pobicia, 
gwałty, zabójstwa, kradzieże oraz wypadki drogowe. Uwzględni też wybrane kategorie przestępstw 
gospodarczych i narkotykowych. Takie zestawienie pozwoli na określenie rodzaju zagrożeń w terenie oraz 
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców zarówno tych zamieszkujących duże miasta jak i mniejsze 
miejscowości naszego powiatu.

Spotkanie dało ocenę i możliwość o ubiegania się o dodatkowe wsparcie sił i środków w dyspozycji 
Komendy Powiatowej Policji w granicach poszczególnych samorządów, propozycje poprawy w oparciu 
o własne analizy ze wskazaniem zagrożeń.

Generalnie z przyjętych analiz rozważana była jedyna możliwość reaktywowanie Posterunku 
w Lichnowach po przyjętej reorganizacji Komendy Powiatowej Policji w 2014r.

Stwierdzono, że przywrócenie może być oparte jedynie na całkowitym pokryciu finansowym 
przedsięwzięcia przez Ministra Spraw Wewnętrznych, bez obciążania samorządu i powiatowych struktur 
Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Z informacji Komendanta Powiatowego Policji wynika, że stan zagrożenia bezpieczeństwa w gminie 
Lichnowy nie uległ pogorszeniu, a teren operacyjny i bezpośredni nadzór należy obecnie do Komisariatu 
Policji w Nowym Stawie.

 II Posiedzenie 21 czerwca 2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny omówił zagadnienia w związku z planowanym od 1 stycznia 
2017r. utworzeniem Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, w skład której mają wejść 
3 inspekcje podległe resortowi rolnictwa: Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin 
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i Nasiennictwa, Inspekcja  Jakości  Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także wyłączona część 
Państwowej  Inspekcji Sanitarnej nadzorowanej przez Ministra Zdrowia /żywność, woda/ jak również  
Inspekcja Handlowa funkcjonująca w ramach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

System bezpieczeństwa żywności i żywienia w obecnej chwili funkcjonuje bardzo dobrze. Negatywne 
stanowisko wobec planów rozbicia struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej  i przejęcia części kompetencji 
nadzoru nad bezpieczeństwem żywności  pochodzenia niezwierzęcego.

Nadzór przez inspekcję sanitarną funkcjonuje od wielu lat i sprawdził się w różnych sytuacjach 
kryzysowych.

Powyższe stanowisko poparte było też przez wszystkie samorządy Województwa Pomorskiego. 
/Konwent Starostów/

Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił występowanie 94 przypadków wirusa ASF /dziki/ na terenie 
Kraju. Zagrożenie największe w ostatnim czasie to Afrykański Pomór Świń, profilaktyka i mapa 
występujących zagrożeń. W dalszym ciągu prowadzony jest monitoring lisów w kierunku wścieklizny 
/szczepienia ochronne/. Omówione zostało również prowadzenie nadzoru nad produkcją żywności oraz 
występujących chorób i zwalczanie ich.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży w Malborku omówił działania ratowniczo-gaśnicze podczas 
pożaru w 25-05-2016 przy ulicy Zakopiańskiej w Malborku  (ewakuowano 84 osoby, udział 13 zastępów 
PSP i OSP). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego omówił podjęte działania podczas oględzin gdzie 
powołana została  komisja w sprawie zdarzeń losowych oraz wydano nakaz o wyłączeniu z użytkowania 
części budynku.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej i Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych złożył Informacje 
o bieżących działaniach zabezpieczenia przeciwpowodziowego z uwzględnieniem zabezpieczenia wałów, 
ich remontu i konserwacji stacji pomp. Poinformowano tez o inwestycjach zrealizowanych   na  rzekach 
Tyna i Tuga.

Odniesiono się też do projektu nowego Prawa Wodnego i powstania nowej instytucji „Wody Polskie”, 
która połączy funkcjonalność  RZGW i ZMiUW.  Powiaty będą pozbawione wydawania zezwoleń wodno- 
prawnych.

 III Posiedzenie 4 listopada 2016r.

1. Jako pierwsza informację przedstawiła Pani Elżbieta Zybko – Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Malborku. Informacja zawierała ocenę stanu sanitarnego powiatu malborskiego za III kwartał 
2016 roku oraz informację o „Bezpiecznych wakacjach 2016”

Poinformowała zebranych o przeprowadzonych 317 kontrolach sanitarnych w zakładach znajdujących się 
na terenie powiatu malborskiego, nałożeniu 31 mandatów karnych na kwotę 6.100 zł. za brak porządku 
i czystości, sprzedaż przeterminowanych artykułów spożywczych, brak ciągłości łańcucha chłodniczego, 
brak wdrożonych zasad systemu HACCP, obecność szkodników. Zgłoszono przez punkty szczepień 
11 przypadków, w których dzieci nie zostały poddane obowiązkowym szczepieniom, w wyniku wydanych 
tytułów wykonawczych i podjętych działań dwoje dzieci zostało zaszczepionych. Odnośnie bezpiecznych 
wakacji, stwierdzono, iż w tym roku zgłoszono 13 sezonowych obiektów letniego wypoczynku, w których 
przeprowadzono 11 kontroli, kontrole przeprowadzono wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej 
Policji w Malborku – nieprawidłowości nie stwierdzono. Omówiono również profilaktykę dotyczącą 
środków zastępczych – dopalaczy. W trzecim kwartale 2016 roku odbyły się 2 szkolenia kadry zatrudnionej 
w MOW w Malborku, w których wzięło udział 26 uczniów. Przeprowadzono „Debatę o dopalaczach” 
w ZSP Nr 3 w Malborku przy współudziale KPP i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku. 
W debacie uczestniczyli uczniowie klas I tj. 207 uczniów. W chwili obecnej nie stwierdzono stacjonarnych 
punktów sprzedaży, oraz brak jest zgłoszeń dotyczących zatruć dopalaczami.
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2. Informację z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku przedstawił Pan Waldemar 
Nowakowski. W III kwartale b.r. na terenie powiatu dokonano 5% (tj. 13 stad bydła, 17 stad świń, 1 stado koni 
i 2 stada drobiu) kontroli pod względem przestrzegania prawidłowych warunków zootechnicznych i sanitarno – 
weterynaryjnych w hodowli z uwzględnieniem dobrostanu, systemu żywienia a także systemu znakowania 
i rejestracji zwierząt. Prowadzono nadzór nad rozrodem zwierząt, obrotem krajowym – punkty skupu zwierząt 
rzeźnych, przeprowadzono profilaktyczne akcje masowe na gruźlicę, brucelozę i białaczkę w punktach skupu 
zwierząt i obrotu zwierząt w kraju. Przeprowadzono monitoring chorób zakaźnych zwierząt: choroba 
pęcherzykowa świń –2; pomór klasyczny świń (CSF) -8; pryszczyca (FMD) – 2; choroba Aujeszkyego – 
zbadano 424 sztuki w 72 stadach. W celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt  przeprowadzono kontrole 
szczepień profilaktycznych p. wściekliźnie. W związku ze zgłoszeniem pogryzień ludzi przez zwierzęta 
przeprowadzono na terenie powiatu malborskiego 81 obserwacji. W związku z dalszymi przypadkami 
stwierdzanych zakażeń ASF przeprowadzono liczenie dzików, ponieważ na 1 km 2 powinno przypadać 0,5 
dzika a przypada 1, myślano o zmniejszeniu ilości poprzez odstrzały lub przesiedlenia, jednak może to nie dać 
rezultatu, ponieważ mogłyby zacząć się migracje dzików z innych terenów, a to zagrażałoby 
rozpowszechnianiem się zakażeń ASF. W związku z najnowszą aktualizacją decyzji wykonawczej Komisji 
Europejskiej 014/709/UE, czyli Decyzją 2016/1441 z dnia 30 sierpnia 2016 rozszerzono strefy objęte 
restrykcjami.

Decyzja dotyczy nie tylko Polski, ale także innych krajów bałtyckich. W dokumencie wyszczególnione są 
obszary Polski i innych krajów, o które poszerzono strefy.

3. Informację i analizę działań ratowniczo – gaśniczych i kontrolno – rozpoznawczych w trzecim kwartale 
2016 roku przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Malborku Pan Tomasz Nowak. 
Poinformował, iż w III kwartale 2016r. miało miejsce 666 zdarzeń, w tym 225 pożarów, 407 miejscowych 
zagrożeń i 34 fałszywych alarmów. W wyniku miejscowych zagrożeń było 7 ofiar śmiertelnych w tym 
1 dziecko, 47 osób odniosło obrażenia, w tym 3 dzieci, przy pożarach była 1 ofiara śmiertelna i 10 osób 
rannych. W III kwartale 2016 roku KP PSP w Malborku przeprowadziła na terenie powiatu malborskiego 
30 czynności kontrolno – rozpoznawczych podczas, których skontrolowano 42 obiekty. Stwierdzono 
41 nieprawidłowości m. in. w zakresie warunków ewakuacji, w zakresie instalacji i urządzeń 
przeciwpożarowych, w zakresie instalacji użytkowych, oznakowania znakami bezpieczeństwa. W związku 
z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze 
w Internacie ZSP Nr 4 przy ul. Mazurów 1 w Malborku. Dokonano licznych odbiorów obiektów takich jak 
Most nad Nogatem, Przedszkole w Szkole Podstawowej w Szymankowie, sala sportowa z przedszkolem 
w Zespole Szkół w Gminie Malbork, magazyn olejów roślinnych w Starym Polu, hala produkcyjna Techno – 
Marine w Malborku. Przeprowadzono liczne ćwiczenia ewakuacyjne w jednostkach oświatowych.

4. Ocenę funkcjonowania „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” na terenie powiatu przedstawił Pan 
nadkomisarz Jacek Konkol – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Malborku.

Mieszkańcy naszego województwa, a tym samym powiatu, mają możliwość wskazywania Policji 
zagrożeń, które według nich są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Za pomocą interaktywnej strony 
obywatele mogą przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w ich okolicy. Dzięki temu 
rozwiązaniu na mapach znajdują się szczegółowe informacje o występujących zagrożeniach na terenie 
miast, powiatów, dzielnic a nawet osiedli i ulic.  W ciągu pierwszych dwóch tygodni funkcjonowania mapy 
policja otrzymała 775 zgłoszeń z terenu całego województwa pomorskiego, z tego 192 było w trakcie 
weryfikacji a 135 zostało potwierdzonych. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło spożywania alkoholu w miejscu 
niedozwolonym, przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania oraz dzikich wysypisk 
śmieci.

5. Przedstawiciel Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – Pan Sławomir Szymański, omówił stan 
realizacji zadań dla powiatu malborskiego i nowodworskiego w zakresie zabezpieczenia przed powodzią 
w ramach inwestycji, prac konserwacyjnych i robót budowlanych w 2016 roku.

I tak w roku 2016 na terenie powiatu malborskiego wykonano prace w zakresie utrzymania melioracji 
wodnych podstawowych: rzeki i kanały 208,1 km; wały przeciwpowodziowe 70,3 km.

Ogólne koszty na roboty konserwacyjne to 895.673,68 zł. z tego na Gminę Stare Pole wydano 
373.748,37 zł. ; na Gminę Nowy Staw 134.164,97; na Gminę Lichnowy 152.168,13 zł.; na Gminę Miłoradz 
139.698,60, Gminę Malbork – 71.573,80 zł.  i na Miasto Malbork 24.319,81zł.
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6. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Pan Andrzej Szymański, przedstawił informację na temat 
inwestycji w roku bieżącym. W ramach robót inwestycyjnych w 2016 roku realizowano zadania pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg 
powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnówki oraz 
„Przebudowa mostu w miejscowości Tropiszewo”. Wartość robót budowlanych pierwszego zadania wyniosła 
4.385.078,62 zł., roboty budowlane zgłoszono do odbioru 30.09.2016r., w/w inwestycja uzyskała 
dofinansowanie w kwocie 2.200.039,00zł. z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Natomiast 
termin realizacji drugiego zadania upływa w dniu 30.11.2016r., uzyskała ona dofinansowanie w kwocie 
317.390,00zł. z Ministerstwa Finansów. W celu poprawy stanu nawierzchni dróg realizowane były remonty 
cząstkowe grysami i emulsją (2.630 m 3), remont w miejscach występowania kolein i zapadnięć masą 
bitumiczną na gorąco ( 1.691 m 3). Wartość wykonanych prac wyniosła 175.533,92 zł.

Prowadzono koszenie i ścinkę pobocza na drogach powiatowych, odnowiono oznakowania pionowe, przy 
współpracy z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa wykonano frezowanie pni drzew oraz podcinkę drzew 
i wycinkę krzewów. Zlecono również przeprowadzenie przeglądu mostów.

W trakcie spotkania Wójt Gminy Stare Pole, Pan Marek Szczypior zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku, w celu podjęcia działań na drodze 2936G w Starym Polu, 
w związku z bardzo intensywnym ruchem samochodów ciężarowych, które stanowią zagrożenie 
bezpieczeństwa mieszkańców, a szczególnie dzieci, ponieważ w pobliżu znajduje się szkoła i brak jest  tam 
nawet chodnika dla pieszych.

Pan Szymański obiecał zająć się sprawą. (dopisano w dniu sporządzania protokołu: Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych zorganizował spotkanie na dzień 21.11.2016r. z przedstawicielami firmy Budimex, 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wójtem Gminy Stare Pole, Starostą i Dyrektorem 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w celu rozwiązania problemu).

7. Pułkownik Arkadiusz Kulik - Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Elblągu omówił 
działania funkcjonariuszy PSG w Elblągu na terenie powiatu malborskiego, i tak: przeprowadzono  54 patrole 
w tym 8 pieszych, wylegitymowano 242 osoby, skontrolowano 124 pojazdy, wystawiono 10 mandatów na 
kwotę 750 zł., skontrolowano 94 razy miejsca zagrożone ( targowiska, stacje benzynowe), skontrolowano 
52 razy węzły komunikacyjne, przeprowadzono 2 wywiady środowiskowe w stosunku do cudzoziemców oraz 
2 kontrole legalności zatrudnienia. We współpracy z Policją przeprowadzono 22 patrole, a z Żandarmerią 
Wojskową 6 patroli.

W ramach Światowych Dni Młodzieży i Szczytu NATO przeprowadzono na terenie powiatu 
malborskiego 12 czynności rozpoznawczych.

 IV Posiedzenie 14 grudnia 2016r.

1. Dyrektor Cukrowni Malbork, Pan Mariusz Kazimierczak przedstawił informację z kampanii 
produkcyjnej malborskiej cukrowni.

Cukrownia Malbork rozpoczęła skup 10.09.2016r., a zakończenie skupu planuje się na 08.01.2017 roku. 
Odbiór surowca odbywa się sprawnie i zgodnie z harmonogramem odbioru. Nie stwierdzono większych 
kłopotów związanych z organizacją ruchu. W wyniku przetargu wyłoniono 3 firmy przewozowe, które 
dostarczają buraki do cukrowni z obrębu od 32 do 60 km od cukrowni. Cukrownia pracuje rytmicznie i jak 
dotąd nie wystąpiły większe awarie. Oddziaływanie cukrowni na środowisko jest zgodne z „Pozwoleniem 
Zintegrowanym”.
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2. Następnie informację z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Malborku, przedstawił Pan 
Waldemar Nowakowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii. Omówił przestrzeganie prawidłowych warunków 
zoohigienicznych i sanitarno – weterynaryjnych w hodowli z uwzględnieniem dobrostanu, systemu żywienia, 
a także systemu znakowania i rejestracji zwierząt, i tak w powiecie malborskim dokonano 5 % kontroli 
gospodarstw z terenu całego powiatu u 13 stad bydła, 17 stad świń, 1 koni i 2 drobiu. Monitoring chorób 
zakaźnych zwierząt odbywa się zgodnie z planem ustalonym przez WIW Gdańsk na 2016 rok: wścieklizna 
u lisów – w zależności od powierzchni bytowania lisów ( 36 szt.), klasyczny pomór świń u dzików – 
w zależności od ilości odstrzałów w sezonie łowieckim – 20 prób; HPAI – stado kur niosek – po 10 prób 
z 1 gospodarstwa; bruceloza- kozły i tryki pow. 6 miesiąca życia, owce w wieku rozrodczym – 25 % stada ( 
w stadzie liczącym poniżej 50 szt. – wszystkie); salmonella – indyki rzeźne- badane w ciągu 3 tygodni przed 
przemieszczeniem ptaków do rzeźni, kury nioski – 1 dniowe kurki – na 2 tygodnie przed przeniesieniem do 
jednostki nieśnej, badane co 15 tygodni.

Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił również stan epizootyczny ASF na terenie kraju na dzień 
14.12.2016r. i tak stwierdzono 148 przypadków u dzików, trzoda chlewna 23 ogniska ( ostanie stwierdzono 
29.09.2016r.). Monitoring ASF dzików na terenie działania inspekcji weterynaryjnej – PIW Malbork – 9 szt. 
– wynik ujemny. Prowadzona jest intensywna akcja propagandowa na różnych szczeblach ze szczególnym 
uwzględnieniem bioasekuracji.

Przedstawiono również sytuację epizootyczną HPAI  w Polsce, i tak stwierdzono 2 ogniska u ptaków 
dzikich w województwie zachodniopomorskim i u 1 stada gęsi (3.12.2016r.) w Deszcznie w powiecie 
gorzowskim, województwo lubuskie. Działania Inspekcji Weterynarii w Malborku to kontrole 
zabezpieczenia p.epizootycznego, jak również akcja informacyjna dotycząca bioasekuracji.

3. Informację z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Malborku przedstawiła Pani Stanisława 
Sosnowska – Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku, która odniosła się do 
przedmówcy i omówiła zakażenia wirusem grypy ptaków AH5N8 i wpływ w odniesieniu do człowieka. 
Stwierdziła, iż dotychczas nie stwierdzono przypadków zakażenia wirusem grypy typu AH5N8 u ludzi i ocenia 
się, że ryzyko przeniesienia wirusa na człowieka w krajach Unii Europejskiej jest bardzo niskie. Analizy 
genetyczne wirusa wskazują, że wirus nadal jest głównie wirusem ptasim, bez szczególnego powinowactwa do 
człowieka. Jednak ze względu na to, iż wirus należy do grupy wirusów H5Nx i jest genetycznie spokrewniony 
z wirusami H5N1 i H5N6, które były przyczyna zachorowań u ludzi, nie można wykluczyć możliwości 
zakażenia człowieka również tym wirusem. Dlatego też osoby mające bezpośredni kontakt z ptactwem 
i produktami pochodzącymi od ptactwa (myśliwi, rolnicy, lekarze weterynarii, pracownicy farm, miejsc uboju 
i obróbki mięsa drobiowego) powinni zachować szczególną ostrożność i stosować właściwe środki ochrony 
osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony układu oddechowego. Ponadto zaleca się , aby osoby 
pracujące na fermach, w których wystąpiły przypadki zakażeń u ptaków lub mające bezpośredni kontakt 
z zakażonym ptactwem dzikim, prowadziły monitoring stanu swojego zdrowia przez 10 dni pod kątem 
wystąpienia objawów zakażenia. Wiele krajów członkowskich UE rekomenduje osobom narażonym na kontakt 
z drobiem szczepienia przeciwko grypie sezonowej.

Następnie Pani Sosnowska omówiła stan realizacji zadań służbowych Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Malborku w roku 2016. I tak do 30.11.2016r. przeprowadzono 1022 kontrole sanitarne 
w zakładach na terenie powiatu malborskiego. Nałożono 82 mandaty karne na kwotę 15.550 zł., wydano 
66 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie uchybień sanitarnych, załatwiono 61 wniosków dot. 
niewłaściwej jakości artykułów spożywczych i potraw. Punkty szczepień zgłosiły 7 dzieci, które nie zostały 
zaszczepione z powodu uchylania się ich opiekunów od obowiązkowych szczepień ochronnych. W wyniku 
podjętych działań 5 dzieci zostało zaszczepionych.

W powiecie malborskim zlokalizowanych jest 9 wodociągów, pobrano 41 próbek wody z urządzeń 
wodnych, jakość wody w wodociągach odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, za wyjątkiem wodociągów 
w Starej Kościenicy, Gnojewie i Miłoradzu, w których PPIS prowadzi postępowanie administracyjne, 
w celu przymuszenia do poprawy jakości wody. Urząd Gminy w Miłoradzu wykonał dokumentację 
projektową dotyczącą rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gnojewo, Kończewice, Stara 
Kościenica i Miłoradz. Nadal jest prowadzona profilaktyka dotycząca środków zastępczych (dopalaczy), 
polegająca na rozpowszechnianiu informacji o zagrożeniach wynikających z zażywania narkotyków lub 
środków zastępczych (dopalaczy) na stronach internetowych stacji. Wysyłane są comiesięczne raporty do 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku z realizacji działań profilaktycznych. Nie 
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stwierdzono stacjonarnych punktów sprzedaży środków zastępczych, brak jest również raportów ze szpitali 
odnośnie zatruć dopalaczami.

4. Informacje z realizacji zadań służbowych KP PSP w Malborku przedstawił nowy Komendant Powiatowy 
PSP w Malborku Pan Mariusz Dzieciątek. Do 13.12.2016 roku Komenda Powiatowa PSP w Malborku 
realizując ustawowe zadania w zakresie rozpoznawania zagrożeń oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 
przeciwpożarowych przeprowadziła na terenie powiatu malborskiego łącznie 95 czynności kontrolno – 
rozpoznawczych, podczas których skontrolowano 118 obiektów, podczas których stwierdzono 
93 nieprawidłowości, w tym: 16 w zakresie ewakuacji, 20 w zakresie instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, 
15 w zakresie instalacji użytkowych, 10 w zakresie wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy, 2 w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, 15 w zakresie oznakowania znakami 
bezpieczeństwa, 4 w zakresie przeszkolenia pracowników i 11 pozostałe ( porządkowe). Wydano 21 opinii 
w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej, dokonano oględzin budynku mieszkalnego 
w Malborku na ul. Chrobrego, w związku z adaptacją na Pensjonat, w celu określenia rozwiązań zastępczych 
dot. bezpieczeństwa pożarowego.

Wydano 11 decyzji administracyjnych w celu usunięcia nieprawidłowości.

Z zadań operacyjnych zrealizowanych w 2016 roku  wykonano: 10 inspekcji gotowości operacyjnej 
w jednostkach OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, w tym 2 inspekcje 
przeprowadzone przez zespół inspekcyjny Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku.

Dokonano przeglądów operacyjno – technicznych jednostek OSP z terenu powiatu malborskiego – 
8 jednostek OSP w KSRG i 7 jednostek poza KSRG. Przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – bojowe 
„Żuławy – 2016”, ćwiczenia operacyjne OSP na terenie gminy Miłoradz, udział 8 jednostek OSP 
włączonych do KSRG oraz 1 OSP poza KSRG ( OSP Kończewice), przeprowadzono szkolenia podstawowe 
strażaka ratownika OSP – ukończyło 32 strażaków. Przeprowadzono szkolenie strażaków PSP w Ośrodku 
Szkolenia PSP w Słupsku. Realizowano kampanię społeczną „Czad i ogień. Obudź czujność” w gimnazjach 
powiatu, dokonano modernizacji systemu łączności- wymiana infrastruktury przy antenie na kanale 
powiatowym znajdującej się na wieży Muzeum zamkowego w Malborku.

Odnotowano 262 pożary, 475 miejscowych zagrożeń, ofiar śmiertelnych w wyniku miejscowych 
zagrożeń było 8 w tym 1 dziecko, obrażenia odniosło 67 osób, w tym 5 dzieci, przy pożarach były 2 ofiary 
śmiertelne oraz 14 osób rannych.

Zdarzenia w rozbiciu na jednostki samorządowe:

Gmina Lichnowy – ilość zdarzeń 50;

Miasto Malbork - ilość zdarzeń 397;

Gmina Malbork - ilość zdarzeń 81;

Gmina Miłoradz - ilość zdarzeń 39;

Urząd Miasta i Gminy Nowy Staw - ilość zdarzeń 127;

Gmina Stare Pole - ilość zdarzeń 44

Ogółem ilość zdarzeń 778.

5. Informację z realizacji głównych zadań służbowych w 2016 roku Komendanta Powiatowego Policji 
w Malborku przedstawił  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Malborku – Pan Jacek Konkol.

W okresie od stycznia do końca listopada 2016 roku Komenda Powiatowa Policji w Malborku wszczęła 
łącznie 1065 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa. Wskaźnik dynamiki wynosi 74%. 
Wykrywalność w tym czasie kształtowała się na poziomie 72,1% i była wyższa do ubiegłego roku o 6,6%. 
Policjanci służb prewencyjnych zatrzymali ( bez nietrzeźwych kierujących) 113 sprawców na gorącym 
uczynku. Wszczęto 401 postępowań z kategorii przestępstw pospolitych, dynamika w powyższym zakresie 
ukształtowała się na poziomie 66,2 %, wykrywalność wzrosła z poziomu 40,83% ( 2015r.) do 49,04%. 
Stwierdzono łącznie 28 przestępstw narkotykowych ( o 5 więcej niż w roku 2015), wykrywalność 
osiągnięto na poziomie 98%, Policjanci KPP w Malborku zabezpieczyli 6,34 kg narkotyków ( amfetamina – 
1,84 kg, metaamfetamina – 48 g tabletek, marihuana 2,44 kg suszu oraz 126 krzaków – 1 krzak waży 
średnio 22g co daje łącznie 2,72 kg. Na terenie powiatu malborskiego było 85 wypadków i kolizji  
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drogowych w tym 5 ze skutkiem śmiertelnym, 7 zabitych i 105 rannych. Zatrzymano 293 nietrzeźwych 
kierujących. Przeprowadzono 327 interwencji PILNYCH i 6683 ZWYKŁYCH. 4843 interwencji 
publicznych; 1085 domowych i 2070 z zakresu ruchu drogowego. W kategorii interwencji domowych 
należy wyszczególnić 109 związanych z Przemocą Domową, po których była zakładana procedura 
„Niebieska Karta”. W omawianym okresie liczba policjantów skierowanych do służby patrolowej 
i obchodowej ( 8 godzinnej) na terenie powiatu malborskiego wynosiła 6331. W porównaniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego było ich o 742 więcej i dynamika w powyższym zakresie wyniosła 
113,28%.

6. Informację odnośnie utrzymania dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA w Gdańsku na terenie 
powiatu malborskiego ( tj. DK 55 i DK 22) omówiła Pani Bogumiła Orlińska, stwierdzając, iż są przygotowani 
do okresu zimowego. Na terenie naszego powiatu znajduje się 47 km dróg krajowych, na utrzymanie porządku 
na nich przeznaczone są 3 pługosolarki  i 1 pług, zarząd jest również w posiadaniu odpowiedniej ilości soli 
i piasku.

7. Informację z przygotowania do akcji zimowej utrzymania dróg powiatowych omówił Pan Andrzej 
Szymański – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku. Plan zimowego utrzymania dróg w sezonie 
zimowym 2017 zakłada objęcie jednolitym standardem zimowego utrzymania ciągów dróg publicznych 
kategorii powiatowej oraz utrzymanie tego standardu w okresie całego sezonu zimowego. Drogi powiatowe 
utrzymywane są wg IV i V standardu zimowego utrzymania dróg. Długość dróg powiatowych podlegających 
utrzymaniu zimowemu z podziałem na gminy powiatu:

Gmina Lichnowy – 37,020 km

Gmina Malbork – 39,312 km

Gmina Miłoradz – 37,710 km

Gmina Nowy Staw – 49,258 km

Gmina Stare Pole – 45,873 km

Razem – 209,173 km ( łączna długość dróg 243 km)

W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku zabezpieczono środki finansowe na pracę 
sprzętu z możliwością ich zwiększenia.

W związku z tym, iż Zarząd Dróg  Powiatowych w Malborku nie posiada sprzętu do odśnieżania czy 
posypywania, na okres zimowy 2017 w trybie przetargu nieograniczonego zostali wyłonieni wykonawcy do 
prowadzenia robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Dyżury zimowego utrzymania będą pełnione przez pracowników ZDP przez cały okres zimowy, zgodnie 
z ustalonym harmonogramem.

 W roku 2016 r. służby   i inspekcje  współpracowały z samorządem powiatowym w sposób 
wyróżniający systematycznie  realizując  swoje zadania poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców 
powiatu malborskiego.

 

Starosta Powiatu 
Malborskiego

Mirosław Czapla
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