Sprawozdanie
Starosty Łęczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego w Powiecie Łęczyńskim za 2009 rok.

Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 stycznia 2009 r.
Zgodnie z porządkiem obrad przyjęto sprawozdanie z realizacji „Powiatowego
programu

zapobiegania

przestępczości

oraz

porządku

publicznego

i bezpieczeństwa obywateli na lata 2007-2010 w Powiecie Łęczyńskim” za rok
2008. Przyjęto plan pracy komisji na 2009 rok.
Członkowie komisji na w/w posiedzeniu skierowali do Komisji Ochrony
Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Powiatu w Łęcznej następujący wniosek:
zorganizowanie w porozumieniu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Łęcznej na terenie powiatu łęczyńskiego „Białych Niedziel”.
Kolejne posiedzenie komisji odbyło się w dniu 29 maja 2009 r.
W porządku obrad znalazło się:
1. Informacja o bezpieczeństwie na drogach powiatu łęczyńskiego za
5 miesięcy 2009 roku.
2. Informacja o przygotowaniu służb i inspekcji – policji, straży pożarnej,
pogotowia ratunkowego, sanepidu do akcji „Bezpieczne wakacje 2009”.
Członkowie komisji na w/w posiedzeniu wypracowali następujące wnioski :
1. Wystawienie, większej ilości sanitariatów typu toi-toi w miejscach
widocznych i łatwo dostępnych w sezonie wypoczynkowym przy
jeziorach leżących na terenie Gminy Ludwin.
2. Wystawienie na terenie gmin kontenerów na śmiecie oraz opróżnianie
ich w miarę potrzeb w miejscach widocznych i łatwo dostępnych
w sezonie wypoczynkowym.

3. Rozpoznanie możliwości wystąpienia o środki finansowe na zakup
dwóch quadów dla Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej
z programów pomocowych finansowanych z Funduszy Europejskich.
4. Zapisanie w budżecie powiatu na 2010 rok środków finansowych w
wysokości 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
noclegów i wyżywienia policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie, którzy pracowaliby w sezonie wypoczynkowym w stałym,
letnim posterunku nad jeziorem Piaseczno (Gmina Ludwin).

Następne posiedzenie komisji odbyło się w dniu 24 września 2009 r.
Członkowie komisji wysłuchali informacji na temat przebiegu powiatowego
konkursu „Jestem bezpieczny” oraz programu „Bezpieczne życie”. Zajęto się
tematem przestępczości w powiecie łęczyńskim, przestępczością wśród
nieletnich i aspołecznymi zachowaniami młodzieży, jak również problemem
osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i tworzenia dla nich miejsc pracy w
połączeniu z problemem przestrzegania prawa w powiecie łęczyńskim.
Ostatnie posiedzenie, które odbyło się 1 grudnia 2009 r. miało następujący
porządek obrad:
1. Ocena bezpieczeństwa w szkołach i placówkach prowadzonych przez
powiat.
2. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej o stanie
bezrobocia na terenie powiatu.
3. Ocena bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach użyteczności
publicznej na terenie powiatu łęczyńskiego.
Na w/w posiedzeniu członkowie komisji do realizacji zgłosili następujące
wnioski:
1. W trosce o bezpieczeństwo dzieci w szkołach Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego w Powiecie Łęczyńskim wnioskuje o wystąpienie
do administratorów terenów szkolnych, aby w ogrodzeniu terenu znalazła

się bramka do ruchu pieszego wraz z zabezpieczeniem przed
bezpośrednim wtargnięciem na jezdnię oraz aby bramy wjazdowe były
zamknięte do wchodzenia i wychodzenia. (wniosek został skierowany do
wójtów i burmistrza)
2. Komisja

Bezpieczeństwa

i

Porządku

Publicznego

w

Powiecie

Łęczyńskim wnioskuje o sprawdzenie prowadzenia książki obiektu
budowlanego

zgodnie

z

aktualnymi

wymaganiami

i

zasadami.

W przypadku stwierdzenia uchybień wnioskuje o ich usunięcie, zaś w
przypadku braku książki wnioskuje o jej założenie (wniosek został
skierowany do dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych
powiatu).
Starosta
Adam Niwiński

