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SPRAWOZDANIE 

Starosty Ełckiego 

z dnia 31 grudnia 2010 r. 

 

z działalno ści Komisji Bezpiecze ństwa i Porz ądku Powiatu Ełckiego za rok 2010 

 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Ełckiego w 2010 roku główną uwagę skupiła na realizacji programu 

zapobiegania przestępczości i ochrony obywateli. 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zajmowała się następującymi problemami: 

 
  - działaniami profilaktyczno-prewencyjnymi, prowadzonymi w okresie letnim w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”; 
 
  - rozpatrzeniem informacji z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu ełckiego; 
 
  - bezpieczeństwem uczestników imprez masowych, zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa na meczach piłki nożnej; 
 
  - występującymi klęskami żywiołowymi na terenie kraju, udziałem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Ełku 

w usuwaniu zjawisk przyrodniczych (podtopień, wichur) na terenie powiatu ełckiego. 
 

Komisja uzyskała następujące dane na temat prowadzonych w okresie letnim w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” - 
działań profilaktyczno – prewencyjnych : 

W ubiegłym roku na terenie powiatu odbyło się 66 turnusów wypoczynku dzieci i młodzieży. Łącznie wypoczywało na 
zorganizowanych turnusach 3 333 osóby. 
 

1. Bezpieczeństwo na drogach: 
 
  - w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje – Dzielnicowy w Szkole” prowadzono działalność informacyjno-edukacyjną 

w zakresie poruszania się po drogach i zachowanie bezpieczeństwa nad wodą – ogółem objęto akcją 27 szkół, 
przeprowadzono ogółem 94 spotkania /z dziećmi szkół podstawowych – 72, z młodzieżą szkół gimnazjalnych - 17, 
z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych – 5/. W  29 placówkach zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży 
przeprowadzono spotkania na powyższe tematy. 

 
  - Przeprowadzono 4 akcje ukierunkowane na ujawnienie sprawców dopuszczających się przestępstw sprzedaży alkoholu 

osobom do lat 18. W wyniku akcji ujawniono 1 przestępstwo tego typu. W okresie wakacji ujawniono 26 nieletnich pod 
wpływem alkoholu. Zanotowano 8  przypadków ucieczek: 3  z domów rodzinnych, 5  z placówek opiekuńczo-
wychowawczych, stwierdzono 1 przypadek nieletniego pod wpływem środków odurzających. 

 
  - Przez całe wakacje na dwóch telebimach w centrum miasta wyświetlano spoty informacyjne o zasadach bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym oraz zagrożeniach związanych z wakacyjnym wypoczynkiem. 
 

2. Bezpieczeństwo w miejscach wypoczynku: 
 
  - monitorowano miejsca pobytu i wypoczynku ludności, w szczególności dzieci i młodzieży na obiektach widowiskowo-

sportowych, placach zabaw, parkach/. W wyniku kontroli i monitoringu ujawniono 26 nieletnich pod wpływem alkoholu. 
 
  - Policja i Straż Miejska prowadziła nadzór nad bezpieczeństwem organizowanych na terenie powiatu imprezach 

masowych. Ogółem odbyło się w okresie wakacji 11 imprez masowych /9 na plaży miejskiej w Ełku, 1 na hali sportowej 
w Ełku, 1 na miejskim stadionie w Ełku, na terenie gmin – Ełk 2 imprezy, Prostki 2 imprezy, 1 Stare Juchy – wszystkie 
o charakterze sportowym/ Nie stwierdzono naruszeń porządku ani incydentów z udziałem dzieci i młodzieży. 

 
  - Dzieciom i młodzieży przebywającym w okresie wakacyjnym w miejscu zamieszkania organizowano czas wolny np. w m. 

Siedliska policja zorganizowała Festyn Rodzinny. W jego trakcie zaprezentowano sprzęt i wyposażenie Policji oraz 
promowano zasady bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku. Dzieci z Ełku w dniu 25 sierpnia zwiedzały komendę policji, 
zapoznały się z pracą policjantów poszczególnych wydziałów, obejrzało sprzęt i wyposażenie policji. W trakcie tych wizyt 
rozmawiano z dziećmi na temat bezpieczeństwa. 

 
3. Bezpieczeństwo nad wodą: 

 
  - Policja monitorowała plaże i kąpieliska, w tym zabezpieczenie ratownicze kąpielisk. W tym celu zorganizowano stały patrol 

na jeziorze ełckim policjantów na sprzęcie motorowodnym. Z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oddelegowano 
2 policjantów którzy stanowili patrol na motocyklach. Delegowani byli na okres wakacji a ich zadaniem było stałe 
patrolowanie kąpielisk strzeżonych i „dzikich” na terenie powiatu. 

 
Na terenie powiatu istnieje 1 kąpielisko zorganizowane w Ełku. Jest ono zabezpieczone zgodnie z przepisami /ratownicy, 

oznakowania, punkty gastronomiczne, toalety itd.. Plaże klasyfikowane jako prowizoryczne /przy ośrodkach 
wypoczynkowych) - 3 oznakowane i wyposażone w stopniu dostatecznym, 2 kąpieliska zwyczajowe /oznakowane ale nie 



wyposażone w odpowiednie środki, jedynie w toalety/. Te miejsca szczególnie często patrolowali policjanci patrolu na 
motocyklach. 

 
4. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie bezpiecznego zachowania się i  postępowania 

w sytuacjach zagrożenia: 
 
  - w dniu 3 lipca w audycji radiowej prowadzonej na żywo w stacji „Bayer.fm” policjanci przeprowadzili konkurs dotyczący 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku. Uczestnicy konkursu otrzymali przygotowane przez 
Komendę Policji nagrody. Ponadto 27 sierpnia na antenie Radia 5 przeprowadzono konkurs dla żeglarzy, zwycięzcy 
otrzymali w nagrodę kapoki. 

 
5. Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne: 

 
  - w sezonie letnim pracownicy Państwowej Stacji Sanitarnej skontrolowali 379 obiektów; 
 
  - przeprowadzono 669 kontroli; 
 
  - wydano 30 decyzji administracyjnych; 
 
  - nałożono 71 mandatów karnych na sumę 14 700 zł; 
 
  - zamknięto 1 zakład; 
 
  - skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie; 
 
  - wykonano 119 badań fizyko-chemicznych i 146 badań bakteriologicznych wód z kąpielisk, basenów i wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi. 
 

Działania Sanepidu miały na celu kontrolę również miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży pod względem jakości wody 
pitnej i czystości wody na basenie miejskim jak i na terenie kąpielisk. 

Państwowy Powiatowy Lekarz Sanitarny stwierdził, że stan sanitarno- epidemiologiczny na terenie powiatu jest 
zadawalający. Należy w dalszym ciągu podejmować działania mające na celu: 
 
  - zapewnienia dla potrzeb turystów zorganizowanych kąpielisk i plaż, które w chwili obecnej funkcjonują jako zwyczajowe; 
 
  - poprawę jakości wody w wodociągach, w których woda nie odpowiada wymogom sanitarnym; 
 
  - skanalizowanie terenów położonych nad jeziorami. 
 

Przewodniczący Komisji wysoko ocenił działania Sanepidu zmierzające do poprawy stanu sanitarno-epidemiologicznego 
na terenie powiatu. 

 
6. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: 

Strażacy w okresie letnim skontrolowała 11 obiektów, w których organizowano letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, w tym: 
4 typowe obiekty wypoczynkowe, 7 - obiektów dostosowanych na potrzeby wypoczynku letniego. W  7 obiektach 
przeprowadzono kontrolę przed rozpoczęciem wypoczynku letniego /budynki istniejące/. Najczęściej występujące usterki to: 
nieterminowe badania i konserwacja instalacji elektrycznej, niesprawności i nieterminowe przeglądy podręcznego sprzętu 
gaśniczego, niesprawność i utrudniony dostęp do hydrantów wewnętrznych, brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 
nieodpowiednie przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie wydano decyzji 
zakazujących użytkowania zarówno części, jak i całych obiektów. W związku z powyższym stan ochrony przeciwpożarowej 
uważa się za zadawalający. 

 
Zagrożenia powiatu ełckiego związane z wystąpieniem intensywnych zjawisk atmosferycznych. 
 
Opracowano następujący katalog zagrożeń powiatu związanych z miejscem ich występowania: 

 
  - podtopienia i osuwiska związane z intensywnymi opadami deszczu (dolina rzeki Ełk od Nowej Wsi Ełckiej do Bogusz, 

dolina rzeki lega od Sypitek do Stacz, dolina rzeki Przepiórka od Borzym do ujścia do jeziora Przepiórka, 
 
  - zagrożenia występujące na skutek piętrzenia kry (teren przed mostem drogowym na rzece Ełk – obwodnica miasta, teren 

przed mostem kolejowym), 
 
  - na skutek podmycia może zostać uszkodzona droga krajowa nr 56 w Boguszach, 
 
  - inne zagrożenia to – huraganowe wiatry, gwałtowne spadki temperatur, intensywne opady śniegu. 
 

W okresie od stycznia do września zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu 
usuwały skutki 471 miejscowych zagrożeń związanych ze skutkami gwałtownych zjawisk atmosferycznych, w tym: 
 
  - 115 zdarzeń związanych z usuwaniem połamanych drzew lub gałęzi ze szlaków komunikacyjnych i uszkodzonych  

części elewacji budynków, 



 
  - 91 zdarzeń związanych z gwałtownymi opadami atmosferycznymi, głównie zalania piwnic w budynkach użyteczności publicznej, 
 
  - 11 zdarzeń związanych z gwałtownymi przyborami wód, 
 
  - 2 zdarzenia związane z pożarami po wyładowaniu atmosferycznym. 
 
Nasilenie tych zdarzeń miało miejsce w dniach: 
 
  - 16 maja – 22 maja (40 interwencji); 
 
  - 10 czerwca (30 interwencji); 
 
  - 11 czerwca (17 interwencji); 
 
  - 10 sierpnia – 14 sierpnia (56 interwencji). 
 

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Ełku brali udział w usuwaniu skutków powodzi na terenie Polski w dniach: 
 
  - 20 – 27 maja 6 osób, rejon działań – okolice Warszawy; 
 
  - 6 – 15 czerwca dwie zmiany po 4 osoby w okolicach miejscowości Świniary, powiat płocki. 
 

Bezpieczeństwo na imprezach masowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na meczach piłki nożnej. 
Ogólnie na imprezach masowych organizowanych na plaży miejskiej lub na terenie gmin jest bezpiecznie. Organizatorzy 

imprez dokładają wszelkich starań żeby przebiegały one w odpowiedniej atmosferze aby mieszkańcy powiatu czuli się na nich 
bezpiecznie. Nie zanotowano szczególnie niebezpiecznych dla ich uczestników sytuacji. Najczęściej notowane zdarzenia to 
nadużywanie alkoholu. Sytuacja jest całkowicie inna podczas meczy piłki nożnej na stadionie miejskim. Mecze piłkarskie 
policja traktuje jako imprezy o podwyższonym ryzyku. Chuligańskie wybryki zdarzają się nie tylko na stadionie ale również 
podczas przejazdu kibiców na mecze w innych miejscowościach. Kibice z Ełku mają bardzo złą opinię w miejscach gdzie 
nasze drużyny rozgrywają mecze piłkarskie. Nie pomagają działania prewencyjne takie jak „zakaz stadionowy” czy 
identyfikacja uczestników meczy. W Ełku 4 kibiców ma wydany zakaz stadionowy. Oznacza to, że nie mają oni prawa 
przebywania na stadionie podczas trwania meczu. Przedstawiciel Policji chwalił współpracę z pracownikami Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Niestety, na etapie projektowania modernizacji stadionu miejskiego nikt nie zwrócił się do policji 
o wydanie opinii na temat inwestycji a szczególnie o warunkach bezpieczeństwa na modernizowanym obiekcie. Brak 
monitoringu w czasie trwania meczy utrudnia ściganie sprawców chuligańskich zachowań 

W roku 2011 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zajmie się problemami zgłaszanymi przez jej członków, osoby 
zapraszane na posiedzenia lub pozyskane bezpośrednio od mieszkańców powiatu. 
 

Starosta Ełcki 
Krzysztof Piłat 

 
 


