
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO 

z dnia 1 grudnia 2017 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok 

Ustawa o samorządzie powiatowym oraz inne akty prawne stworzyły szeroki wachlarz zadaniowy dla 

powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, powierzając jednocześnie staroście 

zwierzchnictwo nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, oraz przewodniczenie Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

 Katalog zadań spoczywających na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku został określony 

w art. 38 a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, a także w odrębnych przepisach regulujących 

porządek i bezpieczeństwo publiczne w powiecie. 

 Działalność Komisji w roku sprawozdawczym skupiała się przede wszystkim na realizacji zadań 

ustawowych, przedsięwzięć ujętych w „Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”, a także na stworzeniu funkcjonalnej polityki 

programowej zapewniającej wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli. 

 Zgodnie z przyjętym planem działania, w roku 2017 Komisja odbyła cztery posiedzenia w terminach: 

2 marca, 5 czerwca, 1 września oraz 1 grudnia. 

 Przedmiotem prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2 marca było zapoznanie się ze stanem 

realizacji zadań zawartych w ,,Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” w 2017 roku, zaopiniowanie pracy policji, powiatowych 

służb, inspekcji i straży oraz omówienie sytuacji epizootycznej w powiecie kościańskim. Podjęto również 

temat kontroli składowania odpadów łatwopalnych na terenach firm oraz sprawę banneru reklamowego 

ustawionego przy drodze krajowej nr 5. 

 Na kolejnym spotkaniu, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2017 roku, przedmiotem dyskusji Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku był stan przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego 

w okresie wypoczynku letniego na terenie powiatu kościańskiego. Celem spotkania było omówienie stanu 

przygotowań powiatu kościańskiego do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach, 

drogach i w czasie podróży w środkach masowej komunikacji w okresie wypoczynku letniego, a także 

ocena sanitarno-epidemiologiczna kąpielisk strzeżonych w zakresie dopuszczenia do eksploatacji przed 

rozpoczęciem sezonu. Przedstawiono również działania profilaktyczne w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej prowadzone przez KP PSP w Kościanie i informacje na temat opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami, hodowlą psów oraz zasadami postępowania z dzikimi zwierzętami w związku z sygnałami 

mieszkańców dotyczącymi niewłaściwego postępowania ze zwierzętami na terenie powiatu kościańskiego. 

 Celem spotkania Komisji obradującej 1 września 2017 roku była ocena sytuacji sanitarno-

epidemiologicznej kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz obiektów żywienia zbiorowego 

w okresie od 1 czerwca do 1 września 2017 r. a także ocena warunków przygotowania obiektów nauczania 

pod względem sanitarno-technicznym oraz realizacji zajęć wychowania fizycznego, korzystania z sal 
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gimnastycznych oraz boisk sportowych. Przedstawiono również informacje na temat przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia uczniom bezpiecznej drogi do szkoły oraz informacje o realizacji zadań 

w zakresie wykonania robót na drogach powiatowych przy obiektach szkolnych. W dalszej części spotkania 

omówiono również sytuację hydrologiczno-meteorologiczną w związku z wystąpieniem nawałnic w dniach 

11/12 sierpnia 2017 r. Przedstawiono skalę i skutki nawałnicy w powiecie kościańskim, a także 

szczegółowo omówiono podjęte czynności  w związku z sytuacją w Gminie Kościan, gdzie gwałtowny 

wzrost stanu wód w okolicy Mosińskiego Kanału Obry spowodował zalanie okolicznych łąk 

w miejscowościach: Sepienko, Łagiewniki i Roszkowo oraz drogi powiatowej 3910P na odcinku od drogi 

wojewódzkiej nr 308 do Sepienka. Dodatkowo poruszono temat przewidywanych utrudnień w ruchu 

w mieście Kościanie, które mają wystąpić od 1 października br. w związku z przebudową linii kolejowej 

oraz zakupu czujników tlenku węgla. 

 Ostatnie posiedzenie Komisji odbyło się 1 grudnia 2017 roku. Członkowie Komisji zapoznali się 

z informacjami przedstawionymi przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie oraz 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dot. przygotowania do zimowego utrzymania dróg na terenie 

powiatu, w szczególności z zasadami i planami zimowego utrzymania dróg, a także siłami i środkami 

przeznaczonymi na ten cel w sezonie zimowym 2017/2018. 

 Dalsza część spotkania Komisji została przeznaczona (zgodnie z zapisami artykułu 38a 

ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym) na opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu kościańskiego (Dział Bezpieczeństwo 

Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa). 

 Członkowie Komisji zapoznali się również z informacją na temat niesienia pomocy na obszarze 

powiatu osobom bezdomnym oraz najuboższym w okresie jesienno-zimowym. 

 Kolejnym punktem posiedzenia było przyjęcie projektu sprawozdania z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 r. Projekt sprawozdania został przyjęty jednogłośnie i skierowany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod obrady Rady Powiatu Kościańskiego. 

 W trakcie posiedzenia, Komisja uzgodniła zapisy zawarte w „Powiatowym programie zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” oraz opracowała 

harmonogram działania na 2018 rok. 

 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zgodnie z Zarządzeniem Starosty Kościańskiego podejmowała 

wszystkie decyzje w drodze uchwał. 

W 2017 r. przyjęto 21 uchwał w sprawie: 

1. zaopiniowania pracy Komendy Powiatowej Policji z wykonywania zadań w zakresie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

2. przyjęcia informacji o realizacji zadań ujętych w ,,Powiatowym programie zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” koordynowanych przez Komendanta 

Powiatowego Policji w Kościanie w 2016 r., 

3. zaopiniowania pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z wykonywania zadań 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

4. przyjęcia informacji o realizacji zadań ujętych w ,,Powiatowym programie zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” koordynowanych przez Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 2016 r., 

5. zaopiniowania pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z wykonywania zadań 

w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu, 

6. przyjęcia informacji o realizacji zadań ujętych w ,,Powiatowym programie zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” koordynowanych przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 2016 roku, 

7. przyjęcia informacji o realizacji zadań ujętych w ,,Powiatowym programie zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” koordynowanych przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii, 
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8. przyjęcia informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościanie na temat sytuacji epizootycznej 

w powiecie kościańskim, 

9. przyjęcia informacji na temat zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w powiecie kościańskim w okresie 

wypoczynku letniego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na: wodach, drogach i w czasie podróży 

w środkach komunikacji masowej, 

10. przyjęcia informacji na temat stanu sanitarno-epidemiologicznego kąpielisk strzeżonych w zakresie 

dopuszczenia do eksploatacji przed rozpoczęciem sezonu letniego, 

11. przyjęcia informacji na temat działań profilaktycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

prowadzonych przez KP PSP w Kościanie, 

12. przyjęcia informacji Burmistrza Miasta Kościana na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 

hodowlą psów oraz zasadami postępowania z dzikimi zwierzętami w związku z sygnałami mieszkańców 

dotyczącymi niewłaściwego postępowania ze zwierzętami na terenie powiatu kościańskiego, 

13. przyjęcia informacji na temat sytuacji sanitarno-epidemiologicznej kąpielisk i miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli oraz obiektów żywienia zbiorowego za okres od 1 czerwca do 1 września 

2017 r., 

14. przyjęcia informacji na temat warunków przygotowania obiektów nauczania pod względem sanitarno-

technicznym oraz realizacji zajęć wychowania fizycznego, korzystania z sal gimnastycznych oraz boisk 

sportowych, 

15. przyjęcia informacji na temat przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia uczniom bezpiecznej drogi 

do szkoły, 

16. przyjęcia informacji  o realizacji zadań dotyczących wykonania robót na drogach powiatowych przy 

obiektach szkolnych, 

17. przyjęcia informacji na temat przygotowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie do zimowego 

utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018, 

18. przyjęcia informacji na temat przygotowania Rejonu Dróg Wojewódzkich do zimowego utrzymania 

dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu kościańskiego w sezonie zimowym  2017/2018, 

19. przyjęcia informacji na temat zapewnienia bezdomnym i potrzebującym pomocy odpowiednich 

warunków do przetrwania w okresie jesienno-zimowym, 

20. zaopiniowania projektu budżetu powiatu na 2018 r. w zakresie porządku publicznego    

i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu kościańskiego (Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 

Przeciwpożarowa), 

21. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok. 

 

Starosta 

(-) Bernard Turski 
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