
 

 

SPRAWOZDANIE  

STAROSTY OSTROWSKIEGO 
 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku  

W roku 2012 komisja bezpieczeństwa i porządku realizowała zadania ujęte w „Powiatowym programie 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”. Zadania 

powyższe obejmowały w szczególności:  

1) wspieranie działań i promowanie programów skierowanych na przeciwdziałanie patologiom 

i przestępczości,  

2) inicjowanie i współfinansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym,  

3) wspomaganie zakupami specjalistycznego sprzętu jednostek zintegrowanego systemu ratowniczego na 

terenie powiatu, w tym zwłaszcza jednostek Policji i Państwowej Straży Pożarnej.  

Na działalność komisji w 2012 r. przeznaczone zostały z budżetu powiatu środki finansowe w wysokości: 

30.000 zł.  

Kontynuując realizowane od wielu lat działania skierowane na zwalczanie narkomanii i uzależnień wśród 

młodzieży, a zarazem odpowiadając na postulaty Policji, komisja przeznaczyła kwotę 3.000 zł na zakup 

testów do wykrywania w organizmie środków narkotycznych. Testy przekazane zostały Komendzie 

Powiatowej, gdzie są wykorzystywane w bieżącej pracy i równocześnie – w miarę potrzeb – przekazywane 

nieodpłatnie pedagogom szkolnym, placówkom terapeutycznym i stowarzyszeniom, które statutowo 

zajmują się profilaktyką uzależnień. W 2012 roku komisja współfinansowała (w kwocie 1.800 zł) program 

terapeutyczno-edukacyjny pod nazwą „Trzeźwy kierowca”, skierowany do mieszkańców naszego powiatu), 

którzy odbywają karę pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu. Program 

realizowany jest od 2 lat, a jego zasadniczym celem jest psychoedukacja i profilaktyka prowadzona wobec 

osób, które dopuściły się tego rodzaju wykroczeń w przeszłości. Program realizował Ośrodek Profilaktyki 

i Terapii Uzależnień wspólnie z Komendą Powiatową Policji i Aresztem Śledczym w Ostrowie 

Wielkopolskim. W zajęciach warsztatowych uczestniczyło 39 osadzonych.  

Komisja – na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg – przeznaczyła kwotę 7.000 zł. na wykonanie 

sygnalizacji świetlnej nad przejściem dla pieszych w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych: nr 5311P i nr 

5316p w miejscowości Parczew na terenie gminy Sieroszewice.  

Rozpatrując pozytywnie wniosek Państwowej Straży Pożarnej, komisja przeznaczyła kwotę 6.000 zł na 

zakup specjalistycznego radiotelefonu dla grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Ze środków 

komisji – w ramach funduszu wsparcia Policji – przekazana została kwota 5.500 zł na zakup psa 

służbowego. Pies będzie wykorzystywany do tropienia, ale także do zatrzymywania sprawców przestępstw. 

Planuje się także jego stałe wykorzystanie w trakcie zabezpieczeń imprez sportowych, zwłaszcza 

w konwojowaniu grup kibiców.Na potrzeby transportu sprzętu i aparatury medycznej, niezbędnych do 

prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku zdarzeń medycznych o charakterze masowym, ze środków 
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komisji, w kwocie 1.500 zł, współfinansowany został zakup przyczepy do przewozu sprzętu medycznego. 

W ramach działań z zakresu organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i profilaktyki zdrowotnej 

zakupiony został – ze środków komisji bezpieczeństwa i porządku – automatyczny defibrylator serca. 

Urządzenie, którego koszt zakupu wyniósł 5.200 zł – przeznaczone jest do wykorzystania w sytuacjach 

zagrożenia życia, które mogą mieć miejsce zarówno w budynku starostwa powiatowego, jak też poza nim. 

Reasumując przedsięwzięcia realizowane przez komisję w 2012 roku należy stwierdzić, iż – wzorem lat 

ubiegłych – głównym priorytetem były działania mające na celu przeciwdziałanie patologiom 

i przestępczości oraz współfinansowanie zadań zwiększających bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Drugim istotnym obszarem działania była pomoc przy współfinansowaniu zakupu specjalistycznego sprzętu 

i wyposażenia dla jednostek Policji i Państwowej Straży Pożarnej.  

  

 Starosta Ostrowski  

(-) Paweł Rajski 
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