
 

SPRAWOZDANIE 
Starosty Pyrzyckiego 

z działalno ści Komisji Bezpiecze ństwa i Porz ądku Publicznego 
w 2008 r. 

 Zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) przedstawia się: „Sprawozdanie z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008”. 

Powołana 17 grudnia 2001 r. przez Starostę Pyrzyckiego „Komisja Bezpieczeństwa i Porządku” zwana 
dalej Komisją, w roku 2008 pracowała w następującym składzie: 

Przewodniczący Komisji - Wiktor Tołoczko - Starosta Pyrzycki; 

członkowie Komisji delegowani przez Radę Powiatu, 

– radny Edward Sadłowski, 
– radny Dariusz Jagiełło; 

członkowie Komisji powołani przez Starostę Pyrzyckiego: 

– Mirosław Gryczka - Sekretarz Powiatu, 
– Ryszard Grzesiak - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, 
– Andrzej Gumowski - Pełnomocnik Starosty ds. OC i ZK oraz współpracy z powiatowymi słuŜbami i 

straŜami; 

członkowie Komisji delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji: 

– Marek Lenkiewicz - Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach, 
– Miłosz Łuszczyk - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. 

Komisja w 2008 r. odbyła zgodnie z „Planem pracy Komisji na rok 2008” cztery posiedzenia: 

1. W dniu 25 marca 2008 r. w czasie, którego: 

a) zapoznano się i omówiono informację z biuletynu Komendy Wojewódzkiej Policji o ilości i 
kategoriach przestępstw w powiecie pyrzyckim za IV kwartał 2007 r., 

b) dokonano oceny i analizy podjętych działań oraz sposobów rozwiązania problemów związanych z 
padłymi, dzikimi i wałęsającymi się zwierzętami (w posiedzeniu uczestniczyli Burmistrzowie i 
Wójtowie Gmin Powiatu Pyrzyckiego oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii), 

c) zapoznano się z informacją o działalności i dokonano oceny funkcjonowania Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych w 2007 r. na terenie Powiatu Pyrzyckiego, 

d) wręczono „Akty Powołania” członkom Komisji III kadencji, 
e) przyjęto „Plan pracy Komisji na 2008 r.' 

2. W dniu 12 czerwca 2008 r. w czasie, którego: 

a) zapoznano się i omówiono informację z biuletynu Komendy Wojewódzkiej Policji o ilości i 
kategoriach przestępstw w powiecie pyrzyckim za I kwartał 2008 r., 

c) dokonano oceny i analizy stanu bezpieczeństwa oraz przygotowania ośrodków wypoczynkowych i 
kąpielisk promujących bezpieczny wypoczynek i spędzanie wolnego czasu ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy na terenie Powiatu Pyrzyckiego w czasie „Wakacji 2008 rok”, 

d) dokonano bieŜącej oceny i analizy Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii i 
Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terenu powiatu 
pyrzyckiego. 

3. W dniu 23 września 2008 r. w czasie, którego: 

a) zapoznano się i omówiono informację z biuletynu Komendy Wojewódzkiej Policji o ilości i 
kategoriach przestępstw w powiecie pyrzyckim za II kwartał 2008 r., 



 

b) oceniono i przeanalizowano realizację przedsięwzięć wynikających z harmonogramu 
tabelarycznego „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i 
bezpieczeństwa obywateli  
powiatu pyrzyckiego na lata 2006-2010”, uchwalonego przez Radę Powiatu Pyrzyckiego (w 
posiedzeniu Komisji wzięli udział realizatorzy powiatowego programu wymienieni w harmonogramie 
tabelarycznym,  
w tym m.in.: Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Pyrzyckiego, KP Policji, KP PSP, Dyrektorzy 
Szkół, Inspekcje i Jednostki Organizacyjne powiatu i inni). 

4. W dniu 16 grudnia 2008 r. w czasie którego: 

a) zapoznano się i omówiono informację z biuletynu Komendy Wojewódzkiej Policji o ilościach i 
kategoriach przestępstw w powiecie pyrzyckim za III kwartał 2008 r., 

b) przedstawiono i omówiono stan przygotowań słuŜb i straŜy powiatowych do zimy 2008/2009 (w 
posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele ZDP, KP Policji i KP PSP), 

c) wydano opinię w sprawie projektu budŜetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009 w części dotyczącej 
wydatków związanych z bezpieczeństwem, 

d) omówiono wstępnie „Plan Pracy Komisji na 2009 rok”. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2008 niezaleŜnie od realizacji tematów określonych w 
„Planie pracy Komisji na rok 2008”, podejmowała równieŜ inne bieŜące czynności polegające min. na 
opiniowaniu działalności powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy, realizujących na terenie powiatu 
zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Wydawano równieŜ dla słuŜb, 
straŜy i instytucji stosowane zalecenia, które miały na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa na 
obszarze naszego powiatu. Wiele bieŜących spraw omawiano i podejmowano stosowne decyzje w 
ramach „wolnych wniosków” na poszczególnych posiedzeniach Komisji. 

STAROSTA 
 

Wiktor Tołoczko 

 


