
Sprawozdanie Starosty Tomaszowskiego 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

za 2009 rok 
 
 
 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,   

w  oparciu o  art. 38a i art. 38b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku   

o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001  roku Nr 142 poz.1592 z 

późniejszymi zmianami) Starosta Tomaszowski zarządzeniem   

Nr 1/2007 z dnia 5 stycznia  2007  roku ustalił    skład  Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Obecna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

powołana została na   drugą kadencję.   

W skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oprócz jej przewodniczącego  

Starosty Jana Kowalczyka wchodzą: 

1. Mirosław Kiecak- z-ca Komendanta Powiatowego Policji, z-ca 

przewodniczącego Komisji 

2. Teresa Chrastina- radna Rady Powiatu 

3. Jan Dawidowski- Przewodniczący Rady Powiatu 

4. Stanisław Kielech- Komendant Powiatowy PSP 

5. Antoni Wawryca- Wójt Gminy Tomaszów Lubelski 

6. Katarzyna Kyć- Dyrektor Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie 

7. Wojciech Bobko- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 

Policji 

8. Bolesław Pilipiec- emerytowany Dyrektor ZS Nr 4 

W pracach Komisji uczestniczy Jerzy Piechnik  Prokurator Rejonowy w 

Tomaszowie Lubelskim. W roku 2009 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

zbierała się trzykrotnie. Oprócz członków Komisji w obradach uczestniczyli 

także: Janina Wojtas- Powiatowy Lekarz Weterynarii, Zbigniew Malicki- 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Andrzej Krzaczek- Kierownik 

Referatu Zarządzania Kryzysowego , Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej oraz 

Krzysztof Chyżyński- inspektor w Referacie Zarządzania Kryzysowego.  



Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 19 marca 2009 roku   

i poświęcone było głównie ocenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

w powiecie tomaszowskim w 2008 roku a także ocenie stanu bezpieczeństwa 

pożarowego za 2008 rok. , w oparciu o dane porównawcze z lat wcześniejszych.  

Z danych za lata 2005-2007 (odnośnie rozbojów, bójek, pobić, kradzieży, 

kradzieży z włamaniami, wypadków drogowych, wykroczeń i interwencji 

zakończonych pouczeniem sprawcy oraz przestępczości narkotykowej) 

wynikało, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat na terenie Powiatu zauważalny 

stał się powolny spadek przestępczości, czego nie można było powiedzieć o 

wypadkach drogowych, których liczba od 2005 r. znacznie wzrosła. Istotny 

wpływ na wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie 

naszego powiatu ma nasilony ruch tranzytowy pojazdów przekraczających 

przejście graniczne z Ukrainą. Dodatkowym czynnikiem niekorzystnie 

wpływającym na stan zagrożenia jest brak obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego 

oraz ciągły wzrost natężenia ruchu kołowego. Główne przyczyny wypadków   

i kolizji to – niezmiennie – niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, 

nieprawidłowe wyprzedzanie, nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu   

i nieumiejętne cofanie. Policyjne priorytety ustalone na 2009 to utrzymanie 

niskiego poziomu zagrożenia przestępczością, dalsza poprawa wykrywalności 

przestępstw, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, inicjowanie zmian   

w infrastrukturze drogowej, co w efekcie powinno wpłynąć na dalszy stopniowy 

wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu. 

Z przedstawionego w dalszej części obrad raportu Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim (za rok 2008    

w odniesieniu do roku 2007), wynikało, że w ostatnich latach ilość zdarzeń 

utrzymuje się na poziomie 600-700, natomiast pewnym zmianom ulega ich 

specyfika. Zauważalne było zmniejszenie ilości pożarów i wzrost ilości tzw. 

zagrożeń miejscowych (interwencje nie mające nic w wspólnego z ogniem).  

Wg ostrożnych prognoz, w przyszłości ilość zagrożeń miejscowych w stosunku 

do liczby pożarów może jeszcze wzrosnąć. 

Kolejne posiedzenia Komisji odbyły się w dniach 14 września i 21 grudnia a 

tematem ich obrad było m.in.: 



- stan bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie tomaszowskim za III 

kwartały 2009 roku 

-  stan bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie tomaszowskim za III 

kwartały 2009 roku 

- wyrażenie opinii o budżecie powiatu na 2010 rok w zakresie dotyczącym 

ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

- przyjęcie harmonogramu realizacji Programu Edukacyjnego „Bezpieczne 

życie” 

            Stałym tematem prac Komisji jest analiza stanu bezpieczeństwa  

i porządku na terenie powiatu oraz koordynowanie działań instytucji, służb, 

inspekcji i straży. Starosta Tomaszowski każdego roku uczestniczy   

w odprawach szkoleniowych oraz naradach podsumowujących działalność 

Policji i Państwowej Straży Pożarnej. 

 Rada Powiatu corocznie przekazuje środki finansowe dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP. Działania te mając 

m.in. na celu poprawę skuteczności działań ratowniczych i gaśniczych tych 

formacji. 

         Analizując stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

tomaszowskim w 2009 roku należy stwierdzić, że stan bezpieczeństwa   

i porządku jest zadawalający, a podejmowane przez Komisję 

Bezpieczeństwa wspólnie z instytucjami, służbami, inspekcjami, strażami i 

samorządami długofalowe działania w tym zakresie wpływają na systematyczną 

jego poprawę. 

               Przewodniczący   
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

                                                               Starosta Tomaszowski                          
                                                                                               

     Jan Kowalczyk 
 
 

Tomaszów Lubelski, styczeń 2010 rok 


