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SPRAWOZDANIE 

z dnia 21 stycznia 2011 r. 

 

z działalno ści Komisji Bezpiecze ństwa i Porz ądku w Powiecie Braniewskim za okres 2010 rok 

 
Komisja Bezpieczeństwa i  Porządku w Powiecie Braniewski została powołana zarządzeniem Nr 15/2010 Starosty 

Braniewskiego w dniu 05 stycznia 2010 roku 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. 
 

Do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku między innymi należy: ocena zagrożenia porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu; opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, także 
jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadań z  zakresu porządku i  bezpieczeństwa obywateli; 
opiniowanie budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

 
Komisja Bezpieczeństwa i  Porządku zwana dalej „Komisją” powołana została na kadencję 2010-2013, w  skład,  

której wchodzą: 
 
  1) Starosta Braniewski jako przewodniczący komisji; 
 
  2) dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu Braniewskiego; 
 
  3) dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji; 
 
  4) trzy osoby powołane przez Starostę Braniewskiego z spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących 

przedmiotem prac komisji. 
 

W pracach Komisji uczestniczył Prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Elblągu. Ponadto w pracach 
Komisji brali udział kierownicy służb, inspekcji i straży, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu Powiatu Braniewskiego. 

 
Tematyka posiedzeń Komisji nawiązywała do ustawowych zadań Starosty Braniewskiego w zakresie zwierzchnictwa nad 

powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawie w zakresie porządku publicznego 
bezpieczeństwa obywateli. 
 

W roku 2010 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działała zgodnie z przyjętym planem pracy na 2010 rok, który został 
zatwierdzony przez Starostę Braniewskiego oraz odbyła 2 posiedzenia w tym 1  posiedzenie wspólne z Powiatowym 
Zespołem Zarządzania Kryzysowego. 

 
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 25 maja 2010 roku Komisja zapoznała się z: 

 
  1) oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Braniewskiego za 2009 rok Komendy Powiatowej 

Policji w Braniewie, którą po dyskusji i głosowaniu pozytywnie zaopiniowała; 
 
  2) analizą działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie którą po dyskusji i głosowaniu 

pozytywnie zaopiniowała; 
 
  3) oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Braniewskiego za 2009 rok którą po dyskusji i głosowaniu pozytywnie 

zaopiniowała. 
 

Na ww. posiedzeniu Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie informacji dot. zagrożenia powodziowego na 
terenie Powiatu Braniewskiego. Informacje dot. zagrożenia powodziowego na terenie powiatu przedstawił Inspektor ds. 
Zarządzania Kryzowego i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Braniewie. W swoim wystąpieniu poinformował 
Członków Komisji, że na chwile obecna na terenie powiatu nie występuje zagrożenie powodziowe, a poziom wody rzeki 
Pasłęki i jej dopływów oraz Zalewu Wiślanego utrzymuje się poniżej stanów ostrzegawczych. Jednocześnie poinformował, że 
w miesiącu kwietniu br. Rejonowy Oddział w Braniewie ŻZMiUW dokonał przeglądu stan technicznego budowli 
melioracyjnych stanowiących system osłony przeciwpowodziowej na terenie powiatu, zwracając szczególną uwagę na docinki 
wałów przeciwpowodziowych najbardziej narażone na uszkodzenie oraz sprawdza stan techniczny budowli piętrzących 
i stacji pomp - stwierdził, ze stan tych budowli jest dobry. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Braniewie zapoznał Członków Komisji ze stanem przygotowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarne 
w Braniewie do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej. Na posiedzeniu został zgłoszony wniosek, który dot. wycieku wody 
z uszkodzonego odwiertu solankowego na terenie gm. Frombork znajdujący się w okolicach basenu kąpielowego i stanowi 
ewentualne zagrożenie dla życia ludzkiego. Starosta Braniewski mając na względzie dobro mieszkańców Fromborka 
i ochronę zdrowia mieszkańców Powiatu Braniewskiego, zwrócił się prośbą do Burmistrza Miasta i Gminy Frombork 
o podjęcie stosownych działań w celu zabezpieczenia przedmiotowego odwiertu. 

 



 
W dniu 10 września 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się łączone posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, na które zaproszono 
Burmistrzów i Wójtów z terenu powiatu. Na ww. posiedzeniu dokonano: 
 
  1) prezentacji multimedialnej z uczestnictwa strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie 

w akcji powodziowej na południu kraju maj-czerwiec 2010 roku; 
 
  2) oceny zagrożenia powodziowego Powiatu Braniewskie; oraz zapoznano się z informacją; 
 
  3) o stanie przygotowania do prowadzenia akcji powodziowej w okresie jesienno-wiosennym 2010/2011; 
 
  4) o przeprowadzonej akcji usuwania wiatrołomów na terenie Powiatu Braniewskiego na terenie Powiatu Braniewskiego 

w dniach 11-12 czerwiec 2010 roku. 
 

Z przedstawionej informacji przez samorządy gminne wynikało, że są przygotowane do podjęcia działań mających na celu 
zapobiegania i zminimalizowania ewentualny sutków powodzi na administrowanym terenie. Ocenę zagrożenia powodziowego 
na terenie Powiatu Braniewskiego przedstawił Kierownik Rejonowego Oddziału w Braniewie ŻZMiUW w Braniewie. 
Jednocześnie poinformował, że w celu zapobieżenia ewentualnej powodzi Rejonowy Oddział wystosował pisma do 
zarządców i właścicieli urządzeń melioracji wodnych o podjecie działań umożliwiających swobodny spływ wód opadowych 
i roztopowych oraz prowadzi bieżąco monitoring urządzeń. 
 

Starosta Braniewski  
Krzysztof Kowalski 

 


