
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY KĘTRZYŃSKIEGO 

 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na podstawie art. 38 a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 

o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571) i realizuje zadania w zakresie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 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 Opiniowanie projektu budżetu powiatu – w  swoim zakresie, 

o którym mowa w pkt. 1. 

5) Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w  sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1,2 i 4. 

6) Opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4-6, zagadnień dotyczących 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

W 2019 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracowała w następującym składzie: 

Przewodniczący Komisji – Starosta Kętrzyński 

- Pan Michał Kochanowski. 

Członkowie Komisji: 

Radni, delegowani przez Radę Powiatu w Kętrzynie: 

- Pan Mirosław Bobrowski 

- Pan Zdzisław Andrzej Flis. 

Przedstawiciele Starosty Kętrzyńskiego: 

- Pan Artur Andrzejewski- Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa. 

- Pan Roman Chodara - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu do 26 listopada 2019 r. 
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- Pan Rafał Rypina - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu od 27 listopada 2019 r. 

- Starszy specjalista Robert Cieleszyński - przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kętrzynie 

- Pani Dorota Siwicka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. 

Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie: 

- Podinspektor Tomasz Jaruszewski - Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Kętrzynie 

- Podinspektor Urszula Frankiewicz - Linkiel - Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej 

Policji w Kętrzynie. 

Prokurator delegowany przez Prokuratora Okręgowego w Olsztynie: 

- Pani Jolanta Rzepko - Prokurator Rejonowy w Kętrzynie. 

Dodatkowo z głosem doradczym w pracach Komisji uczestniczyli powołani przez Starostę Kętrzyńskiego: 

- Pani Irmina Filipek - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie 

- Pan Józef Mikucki - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kętrzynie (do 4 września 2019 r.) 

- Pani Maria Wyszkowska - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kętrzynie (od 5 września 2019 r.) 

Obsługę administracyjno-biurową zapewniało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. 

W 2019 roku odbyły się cztery posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - przewidziane w rocznym 

planie pacy. Zebrania Komisji organizowano wspólnie z posiedzeniami Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego. Tematyka obrad nawiązywała do ustawowych zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad 

powiatowymi służbami, inspekcjami, i strażami oraz zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym 

dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

W trakcie pierwszego posiedzenia, które odbyło się 28 lutego 2019 r. - Komisja zapoznała się informacjami 

z działalności służb, inspekcji, straży w sezonie zimowym, omówiła bieżący stan bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie powiatu kętrzyńskiego  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Marcin Kołtonowski przedstawił informację o utrzymaniu 

zimowym dróg w powiecie kętrzyńskim. Podkreślił, że w porównaniu do lat ostatnich lat tegoroczna zima była 

bardziej śnieżna. Nie notowano długotrwałych silnych mrozów. Sytuacja meteorologiczna była dynamiczna 

i temperatura w nocy spadała często poniżej zera a w dzień panowały często temperatury dodatnie. Sytuacja 

taka powodowała liczne i częste oblodzenia. 

Następnie Pani Małgorzata Powroźnik - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego omówiła działalność 

prowadzoną w zakresie egzekwowania przepisów budowlanych na terenie powiatu w okresie zimowym. 

Podobnie jak w poprzednich latach właściciele hal i budynków wielkopowierzchniowych zostali 

poinformowani o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tych obiektów w warunkach 

zimowych (obciążenie śniegiem i  blodem). Poinformowała również o kontynuowanej wśród zarządców 

nieruchomości akcji informacyjnej - „Czad cichy zabójca”. 

W dalszej części Pan Szymon Sapieha Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie przedstawił informację o stanie 

bezpieczeństwa ppoż. oraz miejscowe zagrożenia na terenie powiatu. W okresie od początku roku odnotowano 

80 interwencji, wśród których 28 dotyczyło pożarów. W mijającej zimie miały miejsce 23 podtrucia tlenkiem węgla, 

przy czym nie odnotowano ofiar śmiertelnych zatrucia czadem. Prowadzone akcje informacyjne i edukacyjne 

przynoszą pozytywne skutki, mieszkańcy coraz częściej wyposażają mieszkania w czujniki tlenku węgla. 

Następnie Pan Dariusz Ślęzak Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie przekazał informację o stanie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego, na terenie powiatu oraz omówił sytuację kadrową Komendy. 

Przedstawiając statystyki dotyczące przestępczości zwrócił uwagę na wzrost zgłoszonych oszustw 

internetowych, spadek ilości wykroczeń. Podkreślił również, że w przestępczości narkotykowej 

nie odnotowano tendencji wzrostowej. 

W kolejnym wystąpieniu Pani Irmina Filipek - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie 

przedstawiła informację o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie powiatu. 
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W 2018 r. w Polsce zarejestrowano ponad 5-krotny wzrost liczby przypadków zachorowań na odrę w porównaniu 

do roku 2017. Do dnia 21.02.2019 r. w województwie warmińsko-mazurskim do organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej zgłoszono wstępnie 421 podejrzeń zachorowań na odrę (w tym 5 potwierdzonych). W powiecie 

kętrzyńskim nie odnotowano zachorowań na odrę. Wyszczepialność dzieci i młodzieży wynosi 99,4% w 2018r. 

Zalecana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) bezpieczna wyszczepialność to 95%. W ramach 

działalności profilaktycznej w kierunku odry do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności do 

lekarzy pediatrów przesłano pismo dot. postępowania w przypadku zachorowania na odrę lub kontaktu z osobą 

chorą. Stan zachorowań na grypę utrzymuje się średnio na podobnym poziomie. 

W styczniu 2019 odnotowano 89 przypadków zachorowań na grypę (w 2018 r. – 105), natomiast w 

pierwszych dwóch tygodnia lutego 2019 r. na grypę zachorowały 82 osoby. W okresie jesienno-zimowym 

w 2018 r. przeciwko grypie zaszczepiono 1743  osoby, w  tym 909  w  wieku 15-64, 781 w wieku 

65  i  powyżej 

(w 2018 r. – 1952). 

W sezonie zimowym przeprowadzono 5 kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży, były to wszystkie 

placówki zarejestrowane w  Bazie Danych wypoczynku MEN. Na kontrolowanych turnusach odpoczywało 

łącznie 251 dzieci, z czego 24 w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku oraz 227 na tzw. 

półzimowiskach. Na terenie powiatu kętrzyńskiego wypoczywały dzieci tylko w czasie trwania ferii 

w województwie warmińsko-mazurskim tj. od 21.01.2019 do 01.02.2019r. Z wypoczynku zimowego 

korzystały dzieci z naszego powiatu. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Podobnie jak 

w latach ubiegłych, w trakcie trwania wypoczynku zimowego przeprowadzano także działania edukacyjne 

dotyczące zapobiegania grypie i antybiotykoterapii oraz profilaktyki uzależnień (narkotyki, środki zastępcze). 

Dnia 21 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W  związku z powyższym, zgodnie z  art.30a ust.2 i 3 ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii podmioty wykonujące działalność leczniczą są zobowiązane zgłaszać 

Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu wystąpienie zatrucia lub zgonu, którego przyczyną 

mogło być albo było zatrucie środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną. Dotychczas 

nie odnotowano takich zgłoszeń. 

W dalszej części posiedzenia Pan Józef Mikucki -Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kętrzynie omówił 

sytuację epizootyczną na terenie powiatu. Przypomniał o ubiegłorocznych przypadkach afrykańskiego pomoru 

świń i odnotowanych w 2019 roku czterech wynikach dodatnich wśród dzików. Poinformował również o akcji 

informacyjnej dotyczącej bioasekuracji i braku wypłat odszkodowań w przypadku stwierdzenia niestosowania 

jej zasad. 

Na zakończenie Pan Artur Andrzejewski Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

i Bezpieczeństwa przedstawił informację o przygotowaniach do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku oraz 

omówił procedury postępowania w przypadku zagrożenia dla ludzi ze strony dzikich zwierząt i zapowiedział 

przekazanie ich do konsultacji. 

Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się 28 czerwca 2019 roku wspólnie 

z posiedzeniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym omawiano stan przygotowań 

służb, inspekcji i straży do sezonu letniego. 

W pierwszej części - Pan Starosta Michał Kochanowski przekazał informację otrzymaną od Komendanta 

Powiatowego PSP w Kętrzynie dotyczącą zaprzestania działalności na czas nieokreślony zakładu ZAP Sznajder 

Batterien S.A. Oddział w Korszach ze względów ekonomicznych. Pani Karolina Nestorowicz Inspektor 

w Wydziale Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przedstawiła 

informację o podjętych działaniach Starosty Kętrzyńskiego w związku z wnioskiem Komitetu na Rzecz 

Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców Miasta Korsze dotyczącego zbadania gleby. 

Pan Henryk Rechinbach przedstawiciel Komitetu na Rzecz Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców 

Miasta Korsze w  swojej wypowiedzi przypomniał działania Komitetu w sprawie przeprowadzenia kontroli 

i badań gleby na terenie zakładu. Wyraził zadowolenie z faktu zaprzestania działalności firmy i podziękował 

Staroście Kętrzyńskiemu za podjęte działania. 

Następnie Pan Dariusz Ślęzak Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie w kontekście przygotowań  

do sezonu „Lato 2018” omówił w pierwszej kolejności sytuację kadrową jednostki. Stan etatowy Komendy 

Powiatowej Policji w Kętrzynie wynosi 130 etatów w tym w Komisariatach Policji w Korszach i Reszlu  
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po 15 etatów. W zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w sezonie letnim policja jest przygotowana  

na imprezy organizowane w amfiteatrze – Dni Kętrzyna i kompleksie sportowym przy ul. Kazimierza 

Wielkiego w Kętrzynie. Pan Komendant poinformował, że Kętrzyn 1 sierpnia br. będzie gospodarzem 

wojewódzkiego Święta Policji. Zauważył, że to wyróżnienie i zaszczyt a z drugiej duże wyzwanie 

organizacyjne i logistyczne. Następnie przedstawił statystyki kryminalne, wykroczeń i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i prewencji. 

Pan Szymon Sapieha Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie przedstawił 

informację dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego w okresie letnim, stanu zatrudnienia w Komendzie, 

liczebności zastępów OSP. W analizowanym okresie na terenie Powiatu kętrzyńskiego odnotowano 

394 zdarzenia wymagające podjęcia strażackich interwencji, w tym 159 pożarów, 203 miejscowe zdarzenia i 32 

alarmy fałszywe. W tym roku zanotowano już jedno utonięcie - 02. 06. 2019 r. w Leginach w stawie utonął 54-

letni mężczyzna. Przygotowanie sprzętowe związane z zagrożeniami sezonu letniego jest monitorowane 

codziennie i na bieżąco. Sprzęt jest sprawny, do wykorzystania w działaniach na wodzie przygotowane są 

2 łodzie z silnikami zaburtowymi dodatkowo łódź w OSP Srokowo z silnikiem. Sprawny i gotowy do wyjazdu 

jest tzw. PZL – pakiet zabezpieczenia logistycznego (namiot pneumatyczny z osprzętem, tj. łóżka polowe, 

stoły, krzesełka, oświetlenie, itp.) Czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach letniego wypoczynku dzieci 

i młodzieży, w stosunku  

do których wymagana jest opinia w zakresie przestrzegania przepisów i warunków ppoż. prowadzone są na 

bieżąco w ramach zgłaszanych wniosków. 

Prowadzona jest również systematyczna analiza bazy MEN w zakresie zgłaszanych organizowanych różnych 

form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, tj. półkolonie, kolonie, obozy sportowe, itp. (na dzień 26. 06. 

2019 r. – liczba zgłoszeń w bazie 8 sztuk. 

Porozumienie (protokół uzgodnień) pomiędzy PSP, Policją, Lasami Państwowymi i organizacjami 

harcerskimi podpisane na szczeblu centralnym w dniu 19 czerwca 2019 r. nakłada na wszystkich sygnatariuszy 

szereg szczegółowych zadań i obowiązków w związku z organizacją obozów harcerskich, w tym na PSP. Na 

dzień dzisiejszy brak zgłoszeń w zakresie organizacji obozów pod namiotami na terenie Powiatu kętrzyńskiego. 

W miesiącach maju i czerwcu odbywały się liczne spotkania z dziećmi i młodzieżą, wizyty strażaków 

w przedszkolach i szkołach, na różnego rodzaju festynach szkolnych, sołeckich, wiejskich, itp. 

W czasie tych spotkań szeroko omawiane są kwestie bezpiecznych zachowań, w tym związanych  

z zagrożeniami okresu wakacyjnego i letniego. W trakcie tych spotkań prowadzone są pokazy ratownicze oraz 

zasady postępowań, zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej, np. podczas festynu „Kapelaria 2019”. 

Pani Małgorzata Powroźnik-Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w  Kętrzynie poinformowała,  

że w ramach przygotowań do sezonu letniego - nadzór budowlany prowadzi standardowe działania. 

Prowadzone są bieżące kontrole stanu urządzeń placów zabaw i monitoring instalacji gazowych i grzewczych 

ciepłej wody użytkowej w budynkach. Na poniedziałek przewidziana jest kontrola kompleksu basenów 

„Kętrzynianka”. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - Pan Marcin Kołtonowski omówił stan przygotowań do sezonu 

letniego w zakresie utrzymania dróg powiatowych. Bieżące utrzymanie realizowane jest przez Obwód 

Drogowy oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Koszenie poboczy w zależności od 

potrzeb wykonywane jest w systemie jedno lub dwuzmianowym. Koszenie całych pasów drogowych na 

drogach planowanych do ujęcia w I i II standardzie utrzymania letniego – obejmie 13 odcinków drogowych, 

o łącznej długości około 104 km – i realizowane będzie w oparciu o zasoby zewnętrzne, planowany start to 

połowa lipca a zakończenie w połowie sierpnia. 

Pani Irmina Filipek – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny-przedstawiła zagrożenia epidemiologiczne 

i przygotowanie służb sanitarnych do sezonu letniego 2019.W sezonie letnim istnieje zwiększone ryzyko 

wystąpienia ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową związanych ze spożywaniem skażonej żywności (np. 

salmonellozy, zatrucia gronkowcowe, zatrucia żołądkowo-jelitowe) oraz związane z chorobami odzwierzęcymi (np. 

borelioza, wścieklizna). Aby zapobiec lub zminimalizować skutki zakażeń pokarmowych Inspekcja Sanitarna już 

przed wakacjami i w okresie letnim prowadzi odpowiednie działania. Od czerwca do końca sierpnia 2019 r. 

przeprowadzane będą stosowne kontrole w tym zakresie. Skontrolowano dworzec PKP w Kętrzynie, w którym 

wydzielone są szalety dla podróżnych korzystających z komunikacji kolejowej oraz autobusowej, kasy biletowe, 

pomieszczenia socjalne oraz poczekalnia. Powiat kętrzyński dysponuje 10 całorocznymi obiektami noclegowymi (w 

tym 6 hoteli, 4 inne obiekty tj. pensjonaty, dom wycieczkowy), 3 obiektami sezonowymi oraz 10 gospodarstwami 
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agroturystycznymi. Przed sezonem skontrolowano 3 obiekty całoroczne (Hotel AGROS, Hotel KOCH w Kętrzynie, 

Hotel Taurus w Świętej Lipce), 1 obiekt sezonowy (Budynek obsługi ruchu turystycznego w Świętej Lipce).Stan 

sanitarny kontrolowanych obiektów nie budził zastrzeżeń. 

W trakcie wakacji kontrolowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży, który zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016, 

poz. 452) zgłaszany jest właściwemu kuratorowi oświaty przez organizatora wypoczynku. Zgłoszenia 

wypoczynku dostępne są dla wszystkich w bazie danych wypoczynku. W zakresie działalności oświatowo-

zdrowotnej, która ma na celu ukształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, od lat przed 

wakacjami i w okresie letnim prowadzona jest akcja pn. „Zdrowe Wakacje”. W ramach akcji, w trakcie spotkań 

z dziećmi w szkołach i w trakcie trwania wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie, półkolonie) prowadzone są 

zajęcia edukacyjne, na których przekazywane są informacje dotyczące zatruć pokarmowych (salmonella, 

zatrucia grzybami), profilaktyki nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV, bezpiecznego zachowania się 

podczas burzy i upałów, na temat dopalaczy, zapobiegania chorobom odkleszczowym oraz zapobiegania 

wściekliźnie.  

Pan Mirosław Rodak Inspektor sanitarny z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie w swoim 

wystąpieniu wśród zagrożeń epizootycznych wymienił przede wszystkim zagrożenia związane z afrykańskim 

pomorem świń. Poinformował, że od ubiegłego roku, kiedy to w lipcu w gminie Srokowo w Kosakowie 

i Wilczynach stwierdzono dwa ogniska afrykańskiego pomoru świń sytuacja w bieżącym roku jest pod tym 

względem w naszym powiecie dobra. Ogniska ASF stwierdzono jednak w sąsiednich powiatach: giżyckim w gminie 

Giżycko i Kruklanki, węgorzewskim w gminie Budry i bartoszyckim w gminie Bartoszyce. Łącznie ubojowi 

poddano 2189 sztuk trzody chlewnej.(Dla porównania w ubiegłym roku w powiecie kętrzyńskim - 14 sztuk.) 

Kolejne posiedzenie Komisji miało miejsce w dniu 6 września 2019 roku i poświęcone było omówieniu 

działań profilaktyczno-prewencyjnych, edukacyjnych, kontrolnych oraz wszelkich inicjatyw podjętych na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym w powiecie kętrzyńskim. Posiedzeniu przewodniczył Starosta 

Kętrzyński Michał Kochanowski. 

Przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie – Robert Cieleszyński przedstawił statystykę 

strażackich interwencji na terenie Powiatu kętrzyńskiego za okres dwóch letnich miesięcy. W analizowanym 

okresie na terenie Powiatu kętrzyńskiego odnotowano 131 zdarzeń wymagających podjęcia strażackich 

interwencji, w tym 42 pożary, 66 miejscowych zagrożeń i 23 alarmy fałszywe. W działaniach tych udział brało 

131 zastępów PSP i 84 zastępy OSP. Liczba strażaków biorących udział to analogicznie 453 strażaków PSP 

i 445 strażaków OSP. Podczas wymienionego okresu życie straciło 4 osoby: dwie w wypadkach drogowych, 

jedna w czasie pożaru a jedna utonęła .Omówił również prowadzoną systematyczną analizę bazy MEN 

w zakresie zgłaszanych organizowanych różnych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W miesiącach 

lipiec, sierpień odbyły się spotkania z mieszkańcami podczas różnego rodzaju pokazach lub festynach. 

W czasie tych spotkań prezentowany był sprzęt, jakim dysponuje Jednostka Ratowniczo-Ratunkowa Kętrzyn, 

omawiane były kwestie bezpiecznych zachowań, w tym związanych z zagrożeniami okresu wakacyjnego 

i letniego. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie Pani Małgorzata Powroźnik poinformowała 

szczegółowo przeprowadzonych kontrolach, których celem była poprawa bezpieczeństwa w okresie 

wakacyjnym. Kontrolowano 180 placów zabaw (analiza książek obiektów budowlanych i protokołów 

z ostatnich okresowych kontroli rocznych), halę widowiskowo-sportową przy ul. Kazimierza Wielkiego 

w Kętrzynie, budynek kina przy ul. Sikorskiego 24A w Kętrzynie, budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

przy  

ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie 

i budynek szkoły przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Reszlu. 

Pani Irmina Filipek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Kętrzynie przekazała informację 

o działaniach podjętych przed i w trakcie sezonu letniego. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie objęła nadzorem miejsca wypoczynku dzieci 

i młodzieży, Kompleks Rekreacyjno- Sportowy „Kętrzynianka”, miejsca organizowanych imprez masowych. 

Na kontrolowanych turnusach odpoczywało łącznie 438  dzieci, z  czego 140  w obiekcie hotelowym, 

38 w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku oraz 260 na półkoloniach. W trakcie kontroli 

nieprawidłowości nie stwierdzono. W zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej, która ma na celu 

ukształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, od lat w okresie letnim prowadzona jest akcja 
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pn. „Zdrowe Wakacje”. W ramach tej akcji, w trakcie trwania wypoczynku dzieci i  młodzieży (kolonie, 

półkolonie) prowadzone były zajęcia edukacyjne na temat bezpiecznego zachowania podczas burzy, 

zapobiegania chorobom odkleszczowym oraz wściekliźnie. W powiecie kętrzyńskim nie było zorganizowanych 

kąpielisk ani miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. 

W okresie letnim przeprowadzono kontrolę nowego obiektu rekreacyjnego nad jeziorem Mój w Czernikach. 

Zakres kontroli obejmował budynek socjalny z sanitariatami, ogrodzony plac zabaw dla dzieci, dwa boiska  

do gry w piłkę siatkową, dwie wiaty oraz siłownię. Regulamin obiektu zakazuje kąpieli, jednak z uwagi na 

dużą liczbę osób kąpiących, pobrano próbkę wody z jeziora do badań laboratoryjnych w kierunku 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych – wyniki były prawidłowe. Na stronie internetowej PSSE w Kętrzynie oraz 

na Twitterze znajdują się komunikaty dotyczące m.in. zasad bezpieczeństwa podczas upałów, bezpiecznych 

wakacji, zasad prawidłowego mycia rąk, Legionelozy – informacje dla osób podróżujących. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii - Pani Maria Wyszkowska omówiła sytuację w związku z ogniskami 

afrykańskiego pomoru świń na fermie w Szczeciniaku (11043 szt.) i W Leśnym Rowie (1886 szt.) .Zwierzęta 

poddano eutanazji i utylizacji. Ognisko w Szczeciniaku ze względu na ilość trzody było jak dotąd największe 

w Polsce. W obszarach zapowietrzonych i zagrożonych przeprowadzane będą przeglądy i badania kliniczne 

zwierząt.  

Ostatnie przewidziane w rocznym planie pracy Komisji posiedzenie odbyło się 13 grudnia 2019 roku. 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Michał Kochanowski, który przedstawił nowego członka Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku - Pana Rafała Rypinę – Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 

Powiatowego w Kętrzynie. 

W związku z zagrożeniami okresu zimowego Starosta poinformował, że na prośbę Pana Wojewody, 

skierował do stosownych kierowników służb, inspekcji, straży i jednostek organizacyjnych - pismo w tej 

sprawie. W tym trudnym okresie poprosił zwłaszcza o troskę wobec osób bezdomnych, starszych, 

niepełnosprawnych i samotnych. Przekazał również stosowne ulotki z informacjami o bezpłatnej infolinii 

800 165 320,pod którym osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, 

jadłodajni i punktów pomocy rzeczowej oraz ich lokalizację na terenie naszego Powiatu. 

Grudniowe posiedzenie Zespołu i Komisji zwyczajowo poświęcone zostało przygotowaniom do 

nadchodzącej zimy, przedstawieniu stanu bezpieczeństwa w Powiecie w mijającym roku oraz omówieniu 

planów pracy  

na przyszły rok. 

Pan Marcin Kołtonowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformował, że sezon zimowy rozpoczął 

się faktycznie od 3 grudnia 2019 r. a praca drogowców jest realizowana w oparciu o Plan Operacyjny 

2019/2020, który został udostępniony wszystkim służbom ratownictwa, policji oraz Gminom. Wspomniany 

Plan zawiera kontakty telefoniczne do jednostek realizujących zadanie zimowego utrzymania dróg na 

obszarach m. Kętrzyn, m. Reszel oraz m. Korsze. Praca odbywa się w trybie dyżurów od godziny 5 do 13. 

Długość trwania dyżuru  

oraz zasoby sprzętowe dobierane będą do stopnia obciążenia w zakresie niezbędnej pracy. Maksymalne  

zasoby sprzętowe, jakie ZDP w Kętrznie może zmobilizować w przypadku sytuacji nadzwyczajnych to:  

3 pługo-piaskarki i 5 pługów. W sumie: 8 sprzętów ukierunkowanych na odśnieżanie, z czego 3 mogą w tym 

samym czasie posypywać nawierzchnię mieszanką soli. Odśnieżanie oraz minimalizowanie skutków śliskości 

drogowej odbywa się w oparciu o standardy zimowego utrzymania dróg, które są przyjęte Uchwałą Rady 

Powiatu z roku 2016, które wzorem innych powiatów, są przede wszystkim ukierunkowane na odśnieżanie, 

w mniejszym stopniu na zwalczanie śliskości – dotyczy tylko miejsc decydujących o możliwości ruchu. 

Pani Małgorzata Powroźnik przekazała informacje o  działaniach Powiatowego Inspektora Nadzoru 

budowlanego w związku z sezonem zimowym. Na terenie powiatu kętrzyńskiego znajduje się 55 obiektów 

wielkopowierzchniowych tj. budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m
2
, inne obiekty 

budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m
2
. 8 obiektów wielkopowierzchniowych jest 

nieużytkowanych. Przedmiotowe obiekty w trakcie użytkowania podlegają okresowym kontrolom półrocznym, 

które należy przeprowadzać w terminach do 31 maja i do 30 listopada, natomiast osoby przeprowadzające ww. 

kontrole zobowiązane są do niezwłocznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o ich 

przeprowadzeniu. Do dnia 10.12.2019 r. do organu nadzoru budowlanego wpłynęło 77 zawiadomień osób 

przeprowadzających kontrole. Kompletne zawiadomienia złożono na 38 obiektów. Obiekty nieużytkowane – 
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8 szt. nie podlegają kontrolom.  W stosunku do 9 obiektów wielkopowierzchniowych, co do których złożono 

niekompletne zawiadomienia prowadzone są czynności kontrolne. 

Pan Szymon Sapieha Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie omówił statystykę działań pożarniczych 

i przygotowania do sezonu „Zima 2019/2020”.W analizowanym okresie na terenie powiatu kętrzyńskiego 

odnotowano 704 zdarzenia wymagające podjęcia strażackich interwencji, w tym 253 pożarów, 378 miejscowe 

zdarzenia i 32 fałszywe alarmy. Prowadzona jest systematyczna analiza bazy MEN w zakresie zgłaszanych 

organizowanych różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, tj. półkolonie, kolonie, obozy sportowe, 

zimowiska, itp.  Trwają zwyczajowe działania edukacyjne i profilaktyczne w ramach akcji edukacyjnej „Czujka 

na straży bezpieczeństwa”.  

W poszczególnych miesiącach odbywały się liczne spotkania z dziećmi i młodzieżą, wizyty strażaków 

w przedszkolach i szkołach, wizyty dzieci w nowo otwartej sali edukacyjnej, itp. W czasie tych spotkań szeroko 

omawiane są kwestie bezpiecznych zachowań, w tym związanych z zagrożeniami okresu zimowego. W trakcie tych 

spotkań prowadzone są pokazy ratownicze oraz zasady postępowań, zasady udzielania pierwszej pomocy 

medycznej. 

Następnie Komendant Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie -Pan Dariusz Ślęzak przedstawił 

informację o stanie bezpieczeństwa powiatu kętrzyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2019 roku, 

omówił sytuację kadrową i przedstawił statystykę kryminalną. Zwrócił uwagę na wzrost wykrywalności ,która 

wyniosła - 87,1% w stosunku do 82,6% (w 2018r.). Statystyka Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Prewencji 

2019/2018 wyglądała następująco: 

- liczba wypadków drogowych - 22/24 

- liczba zabitych - 6/5 

- liczba rannych - 24/24 

- liczba kolizji - 425/511 

Główne przyczyny zdarzeń drogowych to niedostosowanie i  przekraczanie prędkości, nieustąpienie 

pierwszeństwa przejazdu. 

W dalszej kolejności Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Pani Irmina Filipek omówiła zagrożenia 

epidemiologiczne na terenie powiatu kętrzyńskiego i przygotowania do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku 

zimowego w sezonie 2019/2020.Od września do końca listopada 2019 r. obserwujemy zwiększoną liczbę zachorowań 

na grypę w stosunku do roku ubiegłego (IX-XI 2019 r. - 378; IX-XI 2018 r. - 228.Na terenie powiatu kętrzyńskiego, 

 co roku organizowany jest wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży. W ramach nadzoru nad warunkami wypoczynku 

dzieci i młodzieży, na podstawie Bazy Danych Wypoczynku MEN, przeprowadzane są kontrole placówek w trakcie 

trwania turnusów, w celu sprawdzenia czy uczestnikom zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku 

zimowego. W trakcie kontroli sprawdzany jest stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, przestrzeganie właściwych 

warunków do utrzymania higieny osobistej (zapewnienie ciepłej wody, mydła, suszarek lub ręczników, papieru 

toaletowego), dokumentację zdrowotną personelu oraz formę zapewnienia opieki medycznej uczestnikom 

wypoczynku. Podobnie jak w latach ubiegłych, w trakcie trwania wypoczynku zimowego podejmowane są także 

działania edukacyjne dotyczące zapobiegania grypie i antybiotykoterapii oraz profilaktyki uzależnień (narkotyki, środki 

zastępcze). 

Pan Józef Mikucki przedstawiając sytuację epizootyczną w powiecie poinformował o coraz liczniejszych 

przepadkach afrykańskiego pomoru świń stwierdzanych u odstrzelanych dzików niewykazujących widocznych 

objawów choroby. Wcześniej ASF stwierdzano u dzików padłych. Świadczyć to może o tym ,że choroba 

niestety rozprzestrzenia się mimo podejmowanych środków. 

W ostatniej części posiedzenia Pan Starosta przedstawił Plany pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

w 2020 roku oraz Plan pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2020 roku., które zostały 

przyjęte do realizacji. Plany mają charakter ramowy , posiedzenia zwyczajowo odbywać się będą raz 

w kwartale, w piątki o godzinie 13.00 jako spotkania wspólne Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji 

Bezpieczeństwa. Następnie przekazał informację o Kwalifikacji Wojskowej w 2020 roku. 

Prace Powiatowej Komisji Lekarskiej rozpoczną się 23 marca 2020 i potrwają do 17 kwietnia. Zmianie ulega 

miejsce pracy Komisji i w przyszłym roku będzie to siedziba Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu 

Kętrzyńskiego przy ulicy Pocztowej 13 w Kętrzynie. Z terenu wszystkich gmin do kwalifikacji przystąpi 

360 osób urodzonych w 2001 roku. 
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Z czterech lat ubiegłych do kwalifikacji wojskowej nie zgłosiło się dotąd 112 osób i one również są ujęte  

do kwalifikacji tegorocznej. W najbliższy poniedziałek 16  grudnia w Powiatowym Centrum Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa - odbędzie się roczna odprawa planistyczno-szkoleniowa z udziałem m.in.  

- Pana Mariusza Witkowskiego - Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w  Lidzbarku Warmińskim 

i pracowników gmin powiatu kętrzyńskiego, na której omawiane będą również zagadnienia z tym związane. 

Szczegółowe informacje dotyczące posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku znajdują się 

w protokołach w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego 

w Kętrzynie.  

 

 Starosta Kętrzyński 

Michał Kochanowski 
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