
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY GRODZISKIEGO 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w okresie sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia, podczas których 

omawiała problematykę przyjętą w planie pracy na 2019 rok.  

W posiedzeniach, w zależności od omawianych tematów, uczestniczyli zaproszeni goście, reprezentujący 

jednostki organizacyjne samorządów gminnych oraz samorządu powiatowego, służby, urzędy i inne 

instytucje. Osoby te brały udział w posiedzeniach w charakterze głosów referujących lub doradczych. 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2018 rok, 

które na kolejnych posiedzeniach przedstawiały powiatowe służby i inspekcje, w tym: Powiatowy Lekarz 

Weterynarii, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Komendant Powiatowy Policji oraz Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej. 

Na jednym z posiedzeń Komisja omówiła problem przestępczości nieletnich oraz dokonała oceny 

działalności prewencyjnej, skierowanej do młodzieży z terenu Powiatu. Dokonano porównań danych 

z rokiem poprzednim oraz z przestępczością na terenie innych powiatów. Podsumowując przestępczość 

nieletnich stwierdzono, że Powiat Grodziski należy do stosunkowo bezpiecznych. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku poświęciła także jedno z posiedzeń na omówienie problematyki 

dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych. Swoje wnioski i spostrzeżenia przedstawili 

Przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej 

z poszczególnych Gmin. 

Komisja zajmowała się również bezpieczeństwem przeciwpożarowym w budynkach użyteczności 

publicznej na terenie Powiatu. Zostały przeprowadzone szczegółowe kontrole przez Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w obiektach użyteczności 

publicznej, obiektach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.  

Podobnie jak w roku ubiegłym, Komisja zwróciła się z prośbą do służb, inspekcji, instytucji o podjęcie 

działań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom w związku z okresem zimowym. 

Szczególną uwagę poświęcono osobom bezdomnym, dla których okres ten jest najtrudniejszym okresem do 

przetrwania, ze względu na złe warunki atmosferyczne. 

Komisja poruszyła temat odśnieżania dachów obiektów wielkopowierzchniowych takich jak: markety, 

hale sportowe, itp., które mogą stwarzać szczególne zagrożenie przy dużych opadach śniegu. Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku, w zależności od omawianej problematyki, opiniowała kierowane do niej 

wnioski bądź sama kierowała stosowne zalecenia do instytucji, urzędów czy też służb. 
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Na ostatnim, listopadowym posiedzeniu, Komisja podsumowała swoją działalność w minionym roku. 

  

 

Starosta 

(-) Mariusz Zgaiński 
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