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SPRAWOZDANIE Nr ZK.5511.1.2011 

Starosty W ęgorzewskiego 

z dnia 19 stycznia 2011 r. 

 

Sprawozdanie z działalno ści Komisji Bezpiecze ństwa i Porz ądku przy Staro ście Węgorzewskim w 2010 roku 

 
Działając w oparciu o art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  

poz. 1592 z późn. zm.), w celu realizacji zadań Starosty Węgorzewskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi 
służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli, w Powiecie Węgorzewskim działała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku (zwana dalej „Komisją”) do zadań której 
należy: 
 
  1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu; 
 
  2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących 

na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 
 
  3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli; 
 
  4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz 

jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli; 

 
  5) opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 
 
  6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem w/w 

zadań oraz opiniowanie – zleconych przez Starostę – innych zagadnień dotyczących porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli. 

 
W 2010 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim obradowała łącznie pięć razy, a w 

posiedzeniach Komisji uczestniczyli stali jej członkowie, tj.: 
 
  - Przewodniczący Komisji – Starosta Węgorzewski – Pani Halina Faj; 
 
  - Pan Wiesław Pietrzak – delegowany przez Radę Powiatu Węgorzewskiego; 
 
  - Pan Jan Duda – delegowany przez Radę Powiatu Węgorzewskiego; 
 
  - Pan Artur Fiedosewicz – przedstawiciel Burmistrza Węgorzewa; 
 
  - Pan Jan Królik – przedstawiciel Wójta Gminy Budry; 
 
  - Pani Celina Siemionko – przedstawiciel Wójta Gminy Pozezdrze; 
 
  - Pan Cezary Gołota – Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie; 
 
  - Pan Kazimierz Surowiec – przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie. 

powołani Zarządzeniem Nr 20/2008 Starosty Węgorzewskiego z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie ustalenia składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim. 

 
W ostatnim posiedzeniu nie uczestniczyli: 
 
  - Pan Wiesław Pietrzak – delegowany przez Radę Powiatu Węgorzewskiego; 
 
  - Pan Jan Duda – delegowany przez Radę Powiatu Węgorzewskiego; 

 
wobec wygaśnięcia mandatu radnego, co jest równoznaczne z ustaniem członkostwa w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
Mając powyższe na uwadze zwrócono się do Przewodniczącego Rady Powiatu w Węgorzewie o uzupełnienie składu Komisji 
o dwie kolejne osoby – radnych wybranych w kadencji 2010-2014 Rady Powiatu w Węgorzewie. 

 
Poza stałymi członkami Komisji, w posiedzeniach jej uczestniczyli również przedstawiciele służb, straży, inspekcji, 

instytucji, które realizują zadania na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz przedstawiciele miejscowego samorządu 
terytorialnego. Do udziału w posiedzeniach zapraszano również: 
 
  - Wicestarostę Węgorzewskiego Pan Marka Mykę; 
 



 
  - Burmistrza Węgorzewa Pan Krzysztofa Piwowarczyka; 
 
  - Wójta Gminy Budry Pana Józefa Markiewicza; 
 
  - Wójta Gminy Budry Pana Józefa Markiewicza; 
 
oraz przedstawicieli: 
 
  - Starostwa Węgorzewskiego, Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, Urzędu Gminy w Budrach i Pozezdrzu i ich jednostek 

podległych (ZDP, MCZ, PCPR, WCK); 
 
  - Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie; 
 
  - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie; 
 
  - Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Węgorzewie; 
 
  - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgorzewie; 
 
  - Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku; 
 
  - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Zarząd Zlewni w Giżycku; 
 
  - Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Giżycku; 
 
  - Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie; 
 
  - 1 Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie; 
 
  - Nadleśnictwa Borki w Kruklankach; 
 
  - „Falck Medycyna” Region Warmińsko-Mazurski; 
 
  - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Rejon w Giżycku; 
 
  - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie; 
 
  - Zarządu Klubu Piłkarskiego „Vęgoria” Węgorzewo; 
 
  - Straży Miejskiej w Węgorzewie. 

 
Realizując swoje zadania Komisja podejmowała tematykę zgodną z planem posiedzeń, zatwierdzonych na posiedzeniu 

w dniu 9 grudnia 2009 roku. Tematyka posiedzeń była następująca: 
 
  - Pozytywnie oceniono stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2009 r. Informację w tym zakresie przedstawili  

m.in. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz – w formie prezentacji multimedialnej – Komendant 
Powiatowy Policji. 

 
  - Dokonano również oceny stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu węgorzewskiego w 2009 roku stwierdzając, iż stan 

bezpieczeństwa w tym zakresie stoi na bardzo wysokim poziomie. 
 
  - Wysłuchano informacji właściwych zarządców o planowanych działania w zakresie remontów i modernizacji dróg. 

Przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Rejon w Giżycku, Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Olsztynie – Rejon w Kętrzynie i Olecku oraz ówczesnego Wydziału Drogownictwa Starostwa Węgorzewskiego 
poinformowali o planowanych działaniach w zakresie remontów i modernizacji dróg szczególnie w zakresie rzutującym na 
poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawniających płynność ruchu oraz zwiększenia bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego. 

 
  - Omówiono tematykę dot. stanu bezpieczeństwa podczas meczów III ligi piłkarskiej rozgrywanych w Węgorzewie przez 

klubu „Vęgoria”. Zapoznano się z planowanymi zamierzeniami w zakresie zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa 
podczas meczów rozgrywanych w roku 2010 zwłaszcza pod kątem realizacji postanowień obowiązującej od dnia 
1 sierpnia 2009 r. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

 
  - Podjęto i omówiono tematykę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach w świetle realnych 

zagrożeń. Zapoznano się z informacją o realizacji tego zagadnienia w przedszkolach i szkołach powiatu węgorzewskiego 
stwierdzając ostatecznie, iż podejmowane działania są właściwe. 

 
  - Na pierwszym posiedzeniu Komisji przyjęto wnioski dot. najważniejszych zamierzeń oraz działań na rzecz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2010 r. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele służb mundurowych 
przedstawili informację o najważniejszych zamierzeniach zaplanowanych do realizacji w 2010 r. ukierunkowanych na 



 
wzrost bezpieczeństwa i porządku publicznego – dodatkowo Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie rozszerzył 
swoją wypowiedź o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

 
  - Omówiono najważniejsze zamierzenia rekreacyjno – turystycznych w okresie sezonu letniego 2010 r. pod kątem 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym przy organizacji imprez masowych jak festiwal rockowy, Dni 
Węgorzewa, Jarmark Folkloru i innych zwracając szczególną uwagę na konieczność realizacji postanowień zawartych 
w obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

 
  - Zapoznano się z planowanymi działaniami Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Mazurskiego WOPR i innych 

podmiotów realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie sezonu letniego 2010 r. 
omawiając jednocześnie tematykę dot. bezpieczeństwa żeglarzy oraz dzieci i młodzieży wypoczywających nad wodą, 
wysłuchano również informacji o przewidywanych do realizacji działaniach 1 Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie, 
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – Zarząd Zlewni w Giżycku i innych 
podmiotów w przedmiotowym zakresie. 

 
  - W aspekcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa na wodach, terenach przywodnych oraz na terenach 

portów i przystani powrócono do tematyki związanej z przebudową energetycznych linii napowietrznych 15kV 
przebiegających nad rzeką Węgorapą i Kanałem Węgorzewskim. Dodatkowo zapoznano się ze zmianami 
wprowadzonymi w ustawie Prawo wodne w zakresie organizacji kąpielisk. 

 
  - Zapoznano się z informacją o realizacji zadań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

realizowanych na terenie powiatu węgorzewskiego przez „Falck Medycyna” i inne podmioty kontynuując stwierdzenie 
o konieczności wzmocnienia bazy ratunkowej o dodatkowy zespół wyjazdowy stacjonujący w Węgorzewie. W dalszym 
ciągu inicjatywą w tym zakresie jest stworzenie systemu opartego na dwóch zespołach wyjazdowych stacjonujących 
w Węgorzewie (co wynika ze standardów dot. czasu dojazdu przyjętych w ustawie o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym), a nie – jak to się ma do chwili obecnej – na jednym. 

 
  - Po raz kolejny poinformowano o zasadach obiegu informacji na terenie Powiatu Węgorzewskiego w związku 

z wystąpieniem zdarzeń nadzwyczajnych oraz o charakterze kryzysowym. Omówiono funkcjonowanie Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego i Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego w okresie letnim. W tym miejscu 
przedstawiono wymogi w zakresie informowania właściwych podmiotów pod kątem obowiązującego zarządzenia Nr 90 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zasad i trybu informowania Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz 
zarządzenia Nr 17/2008 Starosty Węgorzewskiego w dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu informowania 
Starosty Węgorzewskiego o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie powiatu węgorzewskiego. 

 
  - Wysłuchano szerokiej informacji o działaniach prowadzonych w szkołach oraz przez instytucje w zakresie profilaktyki 

i zapobiegania narkomanii na terenie powiatu węgorzewskiego. Zwalczanie narkomanii wraz z danymi dot. tego 
zagadnienia przedstawił szeroko Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie. 

 
  - Na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Komisji podsumowano sezonu letni 2010 r., wysoko oceniając stan 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wysoko oceniono również organizację imprez masowych. Podsumowania 
sezonu letniego wraz z oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego dokonali przedstawiciele służb, straży, 
inspekcji i innych podmiotów realizujących zadania w omawianym zakresie. Stwierdzono, iż znaczący wpływ na 
pozytywny stan bezpieczeństwa w tym sezonie miał samorząd gminy Węgorzewo oraz powiatu węgorzewskiego, które 
wsparły finansowo pobyt policjantów Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz inne działania w zakresie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym ponadnormatywne – dodatkowe służby Policji. 

 
  - Zapoznano się z informacją o realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2007-2010”. Należy dodać, iż programu niniejszy był również na 
bieżąco monitorowany. 

 
  - Po raz kolejny powrócono do tematyki działania służb i sposobu postępowania w związku z wystąpieniem sytuacji, 

o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, tj. konieczności uśmiercenia zwierzęcia uzasadnionego 
względami humanitarnymi, koniecznością sanitarną, czy nadmierną agresywnością, powodującą bezpośrednie zagrożenie 
dla zdrowia lub życia ludzkiego, a także dla zwierząt hodowlanych i dziko żyjących. 

 
  - Powrócono również do tematyki dotyczącej realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości 

w gminach, wysłuchano informacji o podejmowanych działaniach w tym zakresie przez gminy powiatu węgorzewskiego 
oraz służby i straże. 

 
  - Zatwierdzono plan posiedzeń Komisji w 2011 r. 
 
  - Zapoznano się z planem budżetu na 2011 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 
 
  - Wysłuchano informacji o „Akcji zima 2010/11”, zapoznając się jednocześnie z organizacją zimowego utrzymania dróg 

powiatu węgorzewskiego. 
 
  - Podsumowano działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim w 2010 r. 
 



 
Komisja na bieżąco monitorowała sytuację w zakresie bezpieczeństwa w różnych obszarach. Efektem tych działań były 

bieżące wystąpienia do właściwych podmiotów o podejmowanie adekwatnych przedsięwzięć. Przykładem może być 
zwrócenie się do kompetentnych podmiotów o intensyfikację działań związanych z poprawą bezpieczeństwa wypoczynku 
w powiecie węgorzewskim w okresie sezonu turystycznego. Informacje o najważniejszych przedsięwzięciach w tym zakresie 
z oceną ich efektywności przesłano Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu. 
 

Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim od kilku lat jednym z podejmowanych 
tematów jest modernizacja linii napowietrznej SN 15 kV przebiegająca nad Kanałem Węgorzewskim. Dyskutowano już nad 
możliwością przebudowy tej linii – obecnie napowietrznej i zastąpienie jej linią kablową ułożoną w ziemi – co w chwili obecnej 
znajduje się w trakcie realizacji. Niniejsza tematyka w dalszym ciągu znajduje się w szczególnym zainteresowaniu efektem 
czego był wniosek o objęcie przebudową tej linii na odcinku przebiegającym nad rzeką Węgorapa. 

 
Na bieżąco monitorowano organizację imprez masowych pod kątem realizacji zapisów ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych i zapewnienia podczas ich trwania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zgodnie z wytycznymi Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego dane o przeprowadzanych imprezach przekazywano do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. 

 
Pod szyldem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w czerwcu bieżącego roku przeprowadzono na terenie 

Powiatu Węgorzewskiego akcję promującą prawidłowe zachowania użytkowników akwenów na terenie tut. powiatu, 
w ramach której rozpowszechniono 5 tys. ulotek w oparciu o instytucje, podmiot świadczące usługi turystyczne (w tym m.in. 
porty, ośrodki wypoczynkowe). 
 

Propagowano bezpieczny wypoczynek nad wodą poprzez promocję możliwości otrzymywania bieżących informacji 
o pogodzie za pośrednictwem serwisu meteorologicznego dla turystów i żeglarzy koordynowanego przez Mazurskie Wodne 
Pogotowie Ratunkowe, informowano o działającym na wodach powiatu węgorzewskiego systemie powiadamiania 
i ostrzegania o pogodzie (elektroniczne tablice informacyjne z bieżącymi komunikatami o pogodzie oraz lampy ostrzegawcze 
koloru żółtego wysyłające pulsacyjne światło – uruchamiane w przypadku nadchodzącej burzy). 

 
Również pod szyldem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w październiku bieżącego roku przeprowadzono 

na terenie Powiatu Węgorzewskiego akcję popularyzującą elementarne zasady właściwego eksploatowania urządzeń 
grzewczych m.in. poprzez rozpowszechnienie ulotek informacyjnych. 

 
Ponownie powrócono do tematyki w zakresie postępowania w  związku z  koniecznością uśmiercenia zwierzęcia 

uzasadnionego względami humanitarnymi, koniecznością sanitarną, czy nadmierną agresywnością, powodującą 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, a także dla zwierząt hodowlanych i dziko żyjących podnosząc, iż 
należy zwrócić się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o interpretację obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz 
wskazanie tzw. dobrych praktyk i możliwych wariantów postępowania w przedmiotowym zakresie. 

 
Pod patronatem Komisji zwrócono się do kompetentnych podmiotów w zakresie intensyfikacji działań i wprowadzenie 

podwyższonego stanu pogotowia zimowego wobec osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych i samotnych. 
 
Na bieżąco współpracowano z „Węgorzewskim Tygodniem” w zakresie propagowanie bezpieczeństwa – zarówno 

w okresie letnim (m.in. dot. bezpiecznego wypoczynku nad wodą), jak i jesienno-zimowym kierując stosowne pismo w tym 
zakresie pt. „APEL KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I  PORZĄDKU PRZY STAROŚCIE WĘGORZEWSKIM DO 
MIESZKAŃCÓW POWIATU WĘGORZEWSKIEGO”. 

 
W trakcie prac Komisji wyłoniono zespół do opracowania „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011-2014”. 
 
Podsumowując należy stwierdzić, iż w 2010 r. Komisja zrealizowała postawione i zaplanowane zadania z zakresu 

bezpieczeństwa i porządku w Powiecie Węgorzewskim, zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym. 

 
Komisja w dalszym ciągu winna intensyfikować działania w sprawach priorytetowych dla funkcjonowania Powiatu 

Węgorzewskiego, które w istotny sposób rzutują na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
 

Starosta Węgorzewski  
Halina Faj 

 


