
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1 

STAROSTY LUBELSKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2017 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V kadencji za 2016 rok 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 814, z późn. zm.) składam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V kadencji za 

2016 rok. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku V kadencji została utworzona na lata 2015–2017 w celu 

realizacji zadań Starosty Lubelskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami 

i strażami, oraz w celu realizacji zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli.  Skład osobowy Komisji określony w zarządzeniu Nr 128/2014 Starosty 

Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V kadencji, 

na lata 2015–2017, został zaktualizowany późniejszym zarządzeniem Nr 26/2015 Starosty Lubelskiego z dnia 

9 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V kadencji na lata 

2015–2017. Obecnie Komisja Bezpieczeństwa i Porządku V kadencji działa w nw. składzie osobowym: 

1. Przewodniczący: Paweł Pikula – Starosta Lubelski. 

2. Członkowie: 

1) Zbigniew Niedźwiadek – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw 

Obronnych Starostwa Powiatowego w Lublinie; 

2) Jan Król – Radny Powiatu Lubelskiego; 

3) Sylwia Pisarek-Piotrowska – Radna Powiatu Lubelskiego; 

4) Janusz Watras – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach; 

5) Anna Ostasz – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach; 

6) Paweł Paździor – Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie; 

7) Tomasz Leszcz – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie; 

8) Paweł Banach – Prokurator Rejonowy w Lublinie. 
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3. Uczestnik z głosem doradczym – Mirosław Hałas – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 

w Lublinie oraz Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Maciej Błaszczyk. 

W roku ubiegłym odbyły się trzy posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zorganizowane w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Lublinie w dniach: 16 marca, 6 lipca i 8 grudnia 2016 r.  Poza ww. trzema 

posiedzeniami, członkowie Komisji mieli też okazję spotkać się na corocznym posiedzeniu wyjazdowym. Na 

zaproszenie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w dniu 15 października 2016 r. 

Komisja uczestniczyła, w charakterze obserwatora,  w ćwiczeniach zgrywających jednostek ochotniczych 

straży pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – „rajdzie ćwiczebnym” 

na trasie Piotrowice Wielkie – Leśce – Garbów – Borków – Janów – Wola Przybysławska, gm. Garbów. 

Pierwsze posiedzenie Komisji w dniu 16 marca 2016 r. zgodnie z „Planem posiedzenia…” poprowadził 

Przewodniczący Komisji, który poprosił Komisję o zaopiniowanie „Sprawozdania Starosty Lubelskiego z dnia 

19 stycznia 2016 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V Kadencji za 2015 rok”. Następnie głos 

zabrał przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, który przedstawił do zaopiniowania 

„Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie w zakresie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego na terenie Powiatu Lubelskiego Ziemskiego za rok 2015 r.”. Kolejnym zagadnieniem 

omówionym na posiedzeniu Komisji było wstąpienie przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Lublinie, który omówił prace Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie 

w oparciu o „Informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu 

lubelskiego za 2015 r.” Jako ostatni prelegent wystąpiła przedstawicielka – Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Lublinie z „Informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu lubelskiego w 2015 r. Następnie Przewodniczący 

Komisji przedłożył do zaopiniowania wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie z dnia 1 marca br. 

znak: E-513 ws. wsparcia przez Starostę Lubelskiego działań Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lubelskiego i sfinansowanie zakupu psa służbowego 

kwalifikowanego w kategorii patrolowo-tropiącej w cenie 6 000 zł. Ostatnim punktem posiedzenia było 

przyjęcie przez Komisję „Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V kadencji na 2016 r.”.  Posiedzenie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 6 lipca ub. r. odbyło się z udziałem zaproszonych gości – 

przedstawicieli Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Podczas spotkania pierwsza 

prelegentka wystąpiła z prezentacją multimedialną pt. barszcz Sosnowskiego, przygotowaną na podstawie 

wytycznych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, podczas której omówiła historię, obszary 

występowania, biologię i morfologię gatunku oraz szkodliwość i metody zwalczania barszczu Sosnowskiego na 

terenie Polski. W drugiej części prezentacji zapoznano zebranych poprzez krótkometrażowy film szkoleniowy 

pt. ”Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” z metodami zwalczania barszczu Sosnowskiego, stosowanymi na 

terenie województwa małopolskiego.  Następnie głos zabrał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie 

z/s w Bełżycach, który przedstawił „Sprawozdanie z zimowego utrzymania dróg w sezonie 2015/2016 na 

terenie powiatu lubelskiego”, podsumowując swoją wypowiedź stwierdzeniem, że niski stan opadów 

i sprzyjające temperatury w okresie zimowym pozwoliły na znaczne zaoszczędzenie w bieżącym roku środków 

finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych. Jako następny wystąpił przedstawiciel 

Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, który przedstawił „Sprawozdanie z realizacji programów 

profilaktyczno-edukacyjnych, mających na celu zapobieganie patologiom społecznym, jako zjawiskom 

kryminogennym na terenie powiatu ziemskiego za okres I połowy 2016 roku”. Zgodnie z planem posiedzenia 

głos zabrał Z-ca Przewodniczącego Komisji, który omówił przebieg tegorocznej kwalifikacji wojskowej na 

terenie powiatu lubelskiego. Na zakończenie posiedzenia Komisja zaopiniowała projekt „Powiatowego 

Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na 

lata 2016–2018”. Zgodnie z planem pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V kadencji na 2016 r. w dniu 

15 października 2016 r. odbyło się posiedzenie wyjazdowe członków Komisji w roli obserwatorów – 

w ćwiczeniach zgrywających jednostek ochotniczych straży pożarnych, wchodzących w skład Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. w „rajdzie ćwiczebnym” na trasie: Piotrowice Wielkie – Leśce – Garbów 

– Borków – Janów – Wola Przybysławska, gm. Garbów. Podczas posiedzenia głos zabrał Z-ca Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, który zapoznał członków Komisji z założeniami rajdu 

ćwiczebnego. W ćwiczeniach uczestniczyło 22 jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz jednostka 

ochotniczych straży pożarnych z Woli Przybysławskiej, gm. Garbów, jako kandydat do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. W sumie swoje umiejętności sprawdzało ponad 130 druhów. Celem ćwiczeń było 

podniesienie poziomu i efektywności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, jak również stanu 

wyszkolenia jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu lubelskiego. Następnie członkowie Komisji 

udali się na miejsce ćwiczeń, które zostały przeprowadzone w formie rajdu ćwiczebnego na 6 etapach: 
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Piotrowice Wielkie – Leśne – Garbów – Borków – Janów – Wola Przybysławska, gm. Garbów, podczas 

którego jednostki ochotniczych straży pożarnych realizowały następujące zadania operacyjno-techniczne: 

1) Etap 1 – Przegląd stanu technicznego pojazdów, sprzętu oraz posiadanych uprawnień. 

2) Etap 2 – Gaszenie pożaru nieużytków rolnych oraz dachu budynku. 

3) Etap 3 – Likwidacja pożaru pomieszczeń, praca w aparatach ochrony dróg oddechowych. 

4) Etap 4 – Praca z zestawem hydraulicznym w ramach ratownictwa drogowego. 

5) Etap 5 – Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy – ratownictwo medyczne. 

6) Etap 6 – Udział w szkoleniu z zakresu organizacji łączności na terenie akcji. 

Po objeździe wszystkich punktów ćwiczeń i zapoznaniu się z praktycznym wykonaniem zadań przez druhów 

z ochotniczych straży pożarnych, wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Komisja 

zakończyła prace. Ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się 8 grudnia 2016 r. 

z udziałem zaproszonych gości – Kierownika działu nadzoru sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Lublinie. Na początku posiedzenia głos zabrał przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych 

w Lublinie z/s w Bełżycach, który przedstawił informacje nt. wykonania robót remontowo – budowlanych 

w zidentyfikowanych miejscach niebezpiecznych dla pieszych uczestników ruchu drogowego na terenie 

powiatu lubelskiego. W trakcie dyskusji omówiono sprawy prowadzenia inwestycji w pasie drogowym dróg 

powiatowych. Zaproponowano, aby zobowiązać właścicieli przylegających posesji do zadbania o ich 

estetyczny wygląd w okresie letnim i zimowym. Kolejnym zagadnieniem była omawiana kwestia zajęcia pasa 

drogowego dróg powiatowych podczas robót budowlanych np. budowa zjazdu do posesji itp. Podczas 

prowadzonych prac budowlanych użytkownicy dróg nie dostosowują się do przestrzegania znaków drogowych 

tj. ograniczenia prędkości. Komisja skierowała prośbę o przeprowadzenie kontroli niebezpiecznych miejsc 

przez jednostki ruchu drogowego.  Jako kolejny głos zabrał Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej 

Policji w Lublinie, który przedstawił informację na temat bezpieczeństwa imprez masowych. Następnie głos 

zabrał Kierownik Oddziału Higieny, Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Lublinie, który omówił przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas imprez masowych. 

W dalszej kolejności głos zabrał Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, który 

przedstawił informację z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych.  Kolejny punkt posiedzenia omówił Z-ca 

Przewodniczącego Komisji, który przedstawił informację z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych. 

Ponadto poinformował o organizacji biegów ulicznych na otwarcie nowo wybudowanych dróg powiatowych. 

Imprezą organizowaną od wielu lat na terenie Powiatu Lubelskiego przez Starostę Lubelskiego wraz z Wójtem 

Gminy Konopnica są dożynki na lotnisku Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu. Jest to typowy festyn (ilość 

uczestników trudna do określenia). Największym problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach 

(przepustowość samochodów jadących na imprezę z uwagi na sytuację zwiększonego napływu ludności, która 

przybywa pojazdami na koncerty zespołów). Wybudowana została nowa droga wokół lotniska, którą będzie 

można w przyszłości wykorzystać przy organizacji imprez. Ten rok dał nam dużą partię wiedzy, którą należy 

w przyszłości brać pod uwagę w zakresie doskonalenia. Co kilka lat są organizowane dożynki wojewódzkie 

łącznie z powiatowymi i gminnymi (gm. Konopnica). Ostatnim punktem posiedzenia było zgłaszanie 

propozycji tematów do ramowego planu pracy Komisji na 2017 r. Otrzymaliśmy propozycje tematów do pracy 

Komisji na 2017 r. od: 

1) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie; 

2) Komendy Miejskiej Policji w Lublinie – Wydział Prewencji; 

3) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. 

Działalność Komisji służy lepszemu współdziałaniu powiatowych służb, inspekcji i straży w wykonywaniu 

nałożonych zadań, a co za tym idzie ciągłemu podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

lubelskiego. 

Starosta Lubelski 

            Paweł Pikula 
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