
SPRAWOZDANIE  

STAROSTY MYSZKOWSKIEGO  

z dnia 21 stycznia 2010 r.  

 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na podstawie: 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Myszkowskim

działała w składzie:  

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 30 czerwca 2009 roku, na

którym:  

W dniu 21 stycznia 2010 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

na swym posiedzeniu przyjęła jednogłośnie niniejsze sprawozdanie za

2009 rok.  

1) Art. 38.a ust. 5-7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) 

2) Uchwały Nr IV/18/2007 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 stycznia
2007 roku w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku 

3) Zarządzenia Nr 3/2007 Starosty Myszkowskiego z dnia 1 lutego 2007
roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

4) Zarządzenia Nr 14/2008 Starosty Myszkowskiego z dnia 27 maja 2008
roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

5) Zarządzenia Nr 39/2009 Starosty Myszkowskiego z dnia 5 listopada 2009
roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

6) Uchwały Nr XXXVII/279/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27
listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2007 Rady

Powiatu w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie
delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

1) Przewodniczący  -  Marian Wróbel -  Starosta Myszkowski, od 30

października 2009 roku Łukasz Stachera 

2) Członkowie: 

a) Łukasz Stachera, Radny Rady Powiatu, od 27 listopada 2009 roku

Ryszard Woszczyk 

b) Dorota Kaim Hagar - Radna Rady Powiatu

c) podinsp. Dariusz Jurczyk - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

d) nadkom. Zbigniew Nowakowski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej

Policji 

e) Eugeniusz Bugaj - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie

f) Jacek Ślęczka - Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

g) Mariusz Sikora - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

h) Grażyna Chałupka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

3) W pracach Komisji uczestniczyła również Pani Katarzyna Sacharczuk -

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Myszkowie 

4) Do udzialu w pracach Komisji z głosem doradczym powołani zostali

również: 

a) mł.  bryg. Dariusz Caban - Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej 

b) Czesław Miklas - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, od 1 września

2009 roku Marek Węgrzynowicz 

c) Khalid Hagar - Kierownik Działu Pomocy Doraźnej

d) Marek Olenderek - Powiatowy Inspektor Sanitarny

e) Adam Sroka - Powiatowy Inspektor Weterynarii

f) Jacenty Zasuń - Komendant Straży Miejskiej w Myszkowie

g) Zbigniew Tarczewski - Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i SO

h) Andrzej Kozłowski - Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Komisja odbyła w roku 2009 trzy posiedzenia. Pierwsze
posiedzenie Komisji odbyło się 20 stycznia 2009 roku, na którym:  

1) Przy jęto "Sprawozdanie roczne real izacj i  zadań  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok", które w dniu 30 stycznia
2009 roku zostało przedstawione na Sesji Rady Powiatu przez

Starostę Myszkowskiego. 

2) Przedstawiono aktualną  sytuację  na rynku pracy powiatu

myszkowskiego, przewidywania i przeciwdziałanie PUP w 2009 roku,
zagrożenia wynikające ze zwiększenia bezrobocia w powiecie.
Informację na temat stanu bezrobocia w powiecie, przewidywania oraz
podejmowane kierunki działań w realizacji zadań PUP w tym zakresie
przedstawił Pan Czesław Miklas Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy

w Myszkowie. Na utrzymanie się wysokiego bezrobocia ( wg GUS na

koniec listopada 2008 roku stopa bezrobocia wynosiła 14,2 % ) mają
wpływ między innymi likwidowane miejsca pracy w zakładach, słabe

tempo wzrostu gospodarczego, płytki rynek pracy i struktura zakładów
bardzo wrażliwa na wahanie koniunktury i podejmowane centralne
decyzje gospodarcze, słabe zaangażowanie w inwestycje dające miejsca

pracy. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi działania zmierzające do

zwiększenia zdolności bezrobotnych do samodzielnego poruszania się po

rynku pracy. Są  to działania z zakresu informacji, poradnictwa
zawodowego, kształcenia umiejętności poszukiwania pracy. Celem w tym
obszarze jest przeciwdziałanie bierności w poszukiwaniu pracy, brak
poczucia kompetencji, nierealistyczne oczekiwania wobec przyszłej

pracy. W 2009 roku przewiduje się tendencję do wzrostu bezrobocia

w powiecie myszkowskim. 

3) Przedstawiono informację na temat "Rola i zadania, uczestnictwo,
planowanie i zasady współdziałania służb, inspekcji, straży

w ramach Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego". Ten temat

przedstawił Kierownik Biura ZK i SO Starostwa, w którym omówił plan

realizacji  i przygotowań  do wprowadzenia Powiatowego Planu

Reagowania Kryzysowego, z określeniem terminów uzgodnień
z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. Ostateczny termin

wprowadzenia planu w życ ie  przy jęto na 31 marzec 2009 rok.

Z informacji wynikało, że wszyscy biorący udział w realizacji planu będą
podlegać przeszkoleniu w tym zakresie. Ponadto przekazano informację
o udziale w ćwiczeniu obronnym organizowanym przez Wojewodę
Śląskiego powiatu myszkowskiego w dniach 15 - 17.06. 2009 roku. 

1) Przedstawiono sprawozdanie z realizacji programu szkolenia
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów
s z k ół  pods tawowych   i  g imnaz jów na   te ren ie  powia tu
myszkowskiego na rok szkolny 2008/2009. Sprawozdania z realizacji
programu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie
powiatu myszkowskiego na rok szkolny 2008/2009 przedstawił i omówił
pracownik biura ZK i SO Starostwa Powiatowego Pan Grzegorz Bojanek.
Członkowie Komisji wysłuchali sprawozdania i propozycji przedłużenia

programu na kolejny rok szkolny z powiększeniem docelowej grupy

szkolącej o dzieci uczęszczające do przedszkoli. Członkowie nie wnieśli
zastrzeżeń do sprawozdania. Plan realizacji programu szkolenia na rok

szkolny 2009/2010 został przyjęty jednogłośnie. 

2) Przedstawiono stan przygotowania Policji, Państwowej Straży

Pożarnej i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej do prowadzenia działań
w zabezpieczeniu wypoczynku ludności a w szczególności dzieci

i mło d z i eż y  w okres ie  wakacy jnym na   teren ie  powiatu
myszkowskiego. Tematykę przedstawiali kolejno: Pan podinsp. Dariusz

Jurczyk przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. Omówił
sposób przygotowania oraz dysponowania siłami i środkami w trakcie
wzmożonego ruchu związanego z wypoczynkiem, zwłaszcza dzieci

i młodzieży na terenie powiatu. Poinformował o wzmocnieniu sił policji

w obrębie zbiornika Poraj ( utworzenie posterunku policji wodnej) oraz

współpracy w tym zakresie z siłami prewencji desygnowanymi z Miasta
Częstochowa. Pan Piotr Szulc przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP

przedstawił  stan przygotowań PSP do działania w okresie wakacji na
terenie powiatu. Omówił przygotowania jednostki pod względem sił
i środków. Przedstawił  wyniki kontroli w obiektach zgłoszonych jako

miejsca zbiorowego wypoczynku dzieci  i  młodzieży w okresie
wakacyjnym. Pan Marek Olenderek - Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny przedstawił informację dotyczącą akcji letniej 2009 na terenie

powiatu myszkowskiego. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w czasie trwania
całej akcji letniej, dlatego czynne placówki wypoczynkowe będą na

bieżąco poddawane kontrolom. W ramach akcji letniej "Lato 2009"
w powiecie zostało zgłoszonych 5 placówek wypoczynku. 

3) Przedstawiono organizację ruchu drogowego w trakcie budowy
ronda w obrębie Starostwa Powiatowego - utrudnienia i zagrożenia

wynikające z prowadzonych prac. Temat omówił Pan Mariusz Sikora -

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. Przedstawił członkom

komisji zatwierdzony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i uzgodniony ze
służbami plan organizacji ruchu w trakcie prac związanych z budową
ronda. Poinformował  zgromadzonych o planowanych terminach
rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Dodatkowo poinformował
o planowanych na rok 2009 inwestycjach drogowych na terenie powiatu
i związanych z tym utrudnieniach w ruchu drogowym. 

Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się 10 grudnia 2009 roku, na

którym:  

1) Dokonano oceny epidemiologicznej  powiatu w związku

z zagrożeniem epidemią grypy z uwzględnieniem grypy A/H1N1.

Przewidywane prognozy do dalszej dzialalności Inspekcji Sanitarnej

z moż liwością  wykonywania szczepień profilaktycznych oraz

współdziałania z podmiotami monitorującymi to zagrożenie. Oceny

epidemiologicznej powiatu w związku z zagrożeniem epidemią grypy

z uwzględnieniem grypy A/H1N1 przedstawił  Powiatowy Inspektor

Sanitarny Pan Dyrektor Marek Olenderek. Z oceny wynika, że w powiecie
nie istnieje poważne zagrożenie grypą.  W powiecie prowadzony jest
monitoring zachorowalności, również przez SP ZOZ. Wszystkie placówki
zdrowia  o t rzymały  i n fo rmac ję  o postępowaniu z pacjentami
z uwzględnieniem grypy A/H1N1. W szkołach przeprowadzono pogadanki

na temat przestrzegania higieny i zasad zachowania by się ustrzec

zachorowalności na grypę.  W powiecie zanotowano 2 przypadki grypy
A/H1N1. Oba przypadki były stwierdzone i leczone poza powiatem
w związku z pobytem tych pacjentów poza terenem swojego miejsca
zamieszkania. Radna Dorota Kaim Hagar, Naczelny Lekarz Szpitala

przedstawiła działania jakie prowadzi szpital powiatowy w przeciwdziałaniu

zwalczania grypy i monitorowaniu tego zjawiska. Z podsumowania
dyskusji wynika, że służby i podmioty odpowiedzialne za prowadzenie
działań są w pełni przygotowane do realizacji zadania i monitorowania
przebiegu zachorowalności na grypę sezonową. 

2) Dokonano oceny stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole
i poza nią.  Działania Policji w przeciwdziałaniu powstawaniu

patologii wśród dzieci i młodzieży powiatu. Temat przedstawił Pan

podinsp. Dariusz Jurczyk Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

w Myszkowie. Przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w szkołach i poza nią oraz prowadzone przeciwdziałania w powstawaniu
patologii. Z informacji wynika, że nastąpił wzrost czynów karalnych we
wszystkich kategoriach a przede wszystkim w przestępstwach

narkotykowych, kradzieży i popełnianych przeciwko funkcjonariuszowi

publicznemu. Sprawcami przestępstw byli nieletni w wieku 14 - 16 lat sami

lub z innymi nieletnimi. Dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

policjanci prowadzili w szkołach działania profilaktyczne - spotkania,

pogadanki z młodzieżą i rodzicami oraz pedagogami. Zadania realizuje
Referat ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji.
W trosce o bezpieczeństwo na terenie powiatu komisja postanowiła
zgłębić  ten temat na posiedzeniu w styczniu zapraszając Wójtów,
Burmistrzów powiatu myszkowskiego. W toku dyskusji głos zabrał Pan

Dyrektor Eugeniusz Bugaj omawiając sytuację w swojej szkole oraz
sposoby przeciwdziałania jakie prowadzi wraz z gronem pedagogicznym.
Pani Prokurator Katarzyna Sacharczuk przedstawiła działania

prokuratury w dziedzinie zwalczania patologii wśród dzieci i młodzieży
szkół powiatu. 

3) Przygotowanie Powiatowego Zarządu Dróg do sezonu zimowego
w zakresie utrzymania przejezdności dróg omówił Pan Mariusz Sikora

- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. Przedstawił
c złonkom komisji "Operat zimowego utrzymania dróg w sezonie
2009/2010" na drogach powiatowych i wojewódzkich administrowanych
przez Zarząd Dróg, który został przekazany właściwym służbom.

Powiatowy Zarząd Dróg jest w pełni gotowy do prowadzenia działań
w sezonie zimowym pod względem sprzętowym jak i materiałowym. 

Starosta  

 

Łukasz Stachera 
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koniec listopada 2008 roku stopa bezrobocia wynosiła 14,2 % ) mają
wpływ między innymi likwidowane miejsca pracy w zakładach, słabe

tempo wzrostu gospodarczego, płytki rynek pracy i struktura zakładów
bardzo wrażliwa na wahanie koniunktury i podejmowane centralne
decyzje gospodarcze, słabe zaangażowanie w inwestycje dające miejsca

pracy. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi działania zmierzające do

zwiększenia zdolności bezrobotnych do samodzielnego poruszania się po

rynku pracy. Są  to działania z zakresu informacji, poradnictwa
zawodowego, kształcenia umiejętności poszukiwania pracy. Celem w tym
obszarze jest przeciwdziałanie bierności w poszukiwaniu pracy, brak
poczucia kompetencji, nierealistyczne oczekiwania wobec przyszłej

pracy. W 2009 roku przewiduje się tendencję do wzrostu bezrobocia

w powiecie myszkowskim. 

3) Przedstawiono informację na temat "Rola i zadania, uczestnictwo,
planowanie i zasady współdziałania służb, inspekcji, straży

w ramach Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego". Ten temat

przedstawił Kierownik Biura ZK i SO Starostwa, w którym omówił plan

realizacji  i przygotowań  do wprowadzenia Powiatowego Planu

Reagowania Kryzysowego, z określeniem terminów uzgodnień
z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. Ostateczny termin

wprowadzenia planu w życ ie  przy jęto na 31 marzec 2009 rok.

Z informacji wynikało, że wszyscy biorący udział w realizacji planu będą
podlegać przeszkoleniu w tym zakresie. Ponadto przekazano informację
o udziale w ćwiczeniu obronnym organizowanym przez Wojewodę
Śląskiego powiatu myszkowskiego w dniach 15 - 17.06. 2009 roku. 

1) Przedstawiono sprawozdanie z realizacji programu szkolenia
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów
s z k ół  pods tawowych   i  g imnaz jów na   te ren ie  powia tu
myszkowskiego na rok szkolny 2008/2009. Sprawozdania z realizacji
programu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie
powiatu myszkowskiego na rok szkolny 2008/2009 przedstawił i omówił
pracownik biura ZK i SO Starostwa Powiatowego Pan Grzegorz Bojanek.
Członkowie Komisji wysłuchali sprawozdania i propozycji przedłużenia

programu na kolejny rok szkolny z powiększeniem docelowej grupy

szkolącej o dzieci uczęszczające do przedszkoli. Członkowie nie wnieśli
zastrzeżeń do sprawozdania. Plan realizacji programu szkolenia na rok

szkolny 2009/2010 został przyjęty jednogłośnie. 

2) Przedstawiono stan przygotowania Policji, Państwowej Straży

Pożarnej i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej do prowadzenia działań
w zabezpieczeniu wypoczynku ludności a w szczególności dzieci

i mło d z i eż y  w okres ie  wakacy jnym na   teren ie  powiatu
myszkowskiego. Tematykę przedstawiali kolejno: Pan podinsp. Dariusz

Jurczyk przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. Omówił
sposób przygotowania oraz dysponowania siłami i środkami w trakcie
wzmożonego ruchu związanego z wypoczynkiem, zwłaszcza dzieci

i młodzieży na terenie powiatu. Poinformował o wzmocnieniu sił policji

w obrębie zbiornika Poraj ( utworzenie posterunku policji wodnej) oraz

współpracy w tym zakresie z siłami prewencji desygnowanymi z Miasta
Częstochowa. Pan Piotr Szulc przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP

przedstawił  stan przygotowań PSP do działania w okresie wakacji na
terenie powiatu. Omówił przygotowania jednostki pod względem sił
i środków. Przedstawił  wyniki kontroli w obiektach zgłoszonych jako

miejsca zbiorowego wypoczynku dzieci  i  młodzieży w okresie
wakacyjnym. Pan Marek Olenderek - Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny przedstawił informację dotyczącą akcji letniej 2009 na terenie

powiatu myszkowskiego. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w czasie trwania
całej akcji letniej, dlatego czynne placówki wypoczynkowe będą na

bieżąco poddawane kontrolom. W ramach akcji letniej "Lato 2009"
w powiecie zostało zgłoszonych 5 placówek wypoczynku. 

3) Przedstawiono organizację ruchu drogowego w trakcie budowy
ronda w obrębie Starostwa Powiatowego - utrudnienia i zagrożenia

wynikające z prowadzonych prac. Temat omówił Pan Mariusz Sikora -

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. Przedstawił członkom

komisji zatwierdzony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i uzgodniony ze
służbami plan organizacji ruchu w trakcie prac związanych z budową
ronda. Poinformował  zgromadzonych o planowanych terminach
rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Dodatkowo poinformował
o planowanych na rok 2009 inwestycjach drogowych na terenie powiatu
i związanych z tym utrudnieniach w ruchu drogowym. 

Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się 10 grudnia 2009 roku, na

którym:  

1) Dokonano oceny epidemiologicznej  powiatu w związku

z zagrożeniem epidemią grypy z uwzględnieniem grypy A/H1N1.

Przewidywane prognozy do dalszej dzialalności Inspekcji Sanitarnej

z moż liwością  wykonywania szczepień profilaktycznych oraz

współdziałania z podmiotami monitorującymi to zagrożenie. Oceny

epidemiologicznej powiatu w związku z zagrożeniem epidemią grypy

z uwzględnieniem grypy A/H1N1 przedstawił  Powiatowy Inspektor

Sanitarny Pan Dyrektor Marek Olenderek. Z oceny wynika, że w powiecie
nie istnieje poważne zagrożenie grypą.  W powiecie prowadzony jest
monitoring zachorowalności, również przez SP ZOZ. Wszystkie placówki
zdrowia  o t rzymały  i n fo rmac ję  o postępowaniu z pacjentami
z uwzględnieniem grypy A/H1N1. W szkołach przeprowadzono pogadanki

na temat przestrzegania higieny i zasad zachowania by się ustrzec

zachorowalności na grypę.  W powiecie zanotowano 2 przypadki grypy
A/H1N1. Oba przypadki były stwierdzone i leczone poza powiatem
w związku z pobytem tych pacjentów poza terenem swojego miejsca
zamieszkania. Radna Dorota Kaim Hagar, Naczelny Lekarz Szpitala

przedstawiła działania jakie prowadzi szpital powiatowy w przeciwdziałaniu

zwalczania grypy i monitorowaniu tego zjawiska. Z podsumowania
dyskusji wynika, że służby i podmioty odpowiedzialne za prowadzenie
działań są w pełni przygotowane do realizacji zadania i monitorowania
przebiegu zachorowalności na grypę sezonową. 

2) Dokonano oceny stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole
i poza nią.  Działania Policji w przeciwdziałaniu powstawaniu

patologii wśród dzieci i młodzieży powiatu. Temat przedstawił Pan

podinsp. Dariusz Jurczyk Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

w Myszkowie. Przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w szkołach i poza nią oraz prowadzone przeciwdziałania w powstawaniu
patologii. Z informacji wynika, że nastąpił wzrost czynów karalnych we
wszystkich kategoriach a przede wszystkim w przestępstwach

narkotykowych, kradzieży i popełnianych przeciwko funkcjonariuszowi

publicznemu. Sprawcami przestępstw byli nieletni w wieku 14 - 16 lat sami

lub z innymi nieletnimi. Dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

policjanci prowadzili w szkołach działania profilaktyczne - spotkania,

pogadanki z młodzieżą i rodzicami oraz pedagogami. Zadania realizuje
Referat ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji.
W trosce o bezpieczeństwo na terenie powiatu komisja postanowiła
zgłębić  ten temat na posiedzeniu w styczniu zapraszając Wójtów,
Burmistrzów powiatu myszkowskiego. W toku dyskusji głos zabrał Pan

Dyrektor Eugeniusz Bugaj omawiając sytuację w swojej szkole oraz
sposoby przeciwdziałania jakie prowadzi wraz z gronem pedagogicznym.
Pani Prokurator Katarzyna Sacharczuk przedstawiła działania

prokuratury w dziedzinie zwalczania patologii wśród dzieci i młodzieży
szkół powiatu. 

3) Przygotowanie Powiatowego Zarządu Dróg do sezonu zimowego
w zakresie utrzymania przejezdności dróg omówił Pan Mariusz Sikora

- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. Przedstawił
c złonkom komisji "Operat zimowego utrzymania dróg w sezonie
2009/2010" na drogach powiatowych i wojewódzkich administrowanych
przez Zarząd Dróg, który został przekazany właściwym służbom.

Powiatowy Zarząd Dróg jest w pełni gotowy do prowadzenia działań
w sezonie zimowym pod względem sprzętowym jak i materiałowym. 

Starosta  

 

Łukasz Stachera 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY MYSZKOWSKIEGO  

z dnia 21 stycznia 2010 r.  

 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na podstawie: 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Myszkowskim

działała w składzie:  

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 30 czerwca 2009 roku, na

którym:  

W dniu 21 stycznia 2010 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

na swym posiedzeniu przyjęła jednogłośnie niniejsze sprawozdanie za

2009 rok.  

1) Art. 38.a ust. 5-7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) 

2) Uchwały Nr IV/18/2007 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 stycznia
2007 roku w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku 

3) Zarządzenia Nr 3/2007 Starosty Myszkowskiego z dnia 1 lutego 2007
roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

4) Zarządzenia Nr 14/2008 Starosty Myszkowskiego z dnia 27 maja 2008
roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

5) Zarządzenia Nr 39/2009 Starosty Myszkowskiego z dnia 5 listopada 2009
roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

6) Uchwały Nr XXXVII/279/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27
listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2007 Rady

Powiatu w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie
delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

1) Przewodniczący  -  Marian Wróbel -  Starosta Myszkowski, od 30

października 2009 roku Łukasz Stachera 

2) Członkowie: 

a) Łukasz Stachera, Radny Rady Powiatu, od 27 listopada 2009 roku

Ryszard Woszczyk 

b) Dorota Kaim Hagar - Radna Rady Powiatu

c) podinsp. Dariusz Jurczyk - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

d) nadkom. Zbigniew Nowakowski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej

Policji 

e) Eugeniusz Bugaj - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie

f) Jacek Ślęczka - Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

g) Mariusz Sikora - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

h) Grażyna Chałupka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

3) W pracach Komisji uczestniczyła również Pani Katarzyna Sacharczuk -

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Myszkowie 

4) Do udzialu w pracach Komisji z głosem doradczym powołani zostali

również: 

a) mł.  bryg. Dariusz Caban - Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej 

b) Czesław Miklas - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, od 1 września

2009 roku Marek Węgrzynowicz 

c) Khalid Hagar - Kierownik Działu Pomocy Doraźnej

d) Marek Olenderek - Powiatowy Inspektor Sanitarny

e) Adam Sroka - Powiatowy Inspektor Weterynarii

f) Jacenty Zasuń - Komendant Straży Miejskiej w Myszkowie

g) Zbigniew Tarczewski - Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i SO

h) Andrzej Kozłowski - Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Komisja odbyła w roku 2009 trzy posiedzenia. Pierwsze
posiedzenie Komisji odbyło się 20 stycznia 2009 roku, na którym:  

1) Przy jęto "Sprawozdanie roczne real izacj i  zadań  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok", które w dniu 30 stycznia
2009 roku zostało przedstawione na Sesji Rady Powiatu przez

Starostę Myszkowskiego. 

2) Przedstawiono aktualną  sytuację  na rynku pracy powiatu

myszkowskiego, przewidywania i przeciwdziałanie PUP w 2009 roku,
zagrożenia wynikające ze zwiększenia bezrobocia w powiecie.
Informację na temat stanu bezrobocia w powiecie, przewidywania oraz
podejmowane kierunki działań w realizacji zadań PUP w tym zakresie
przedstawił Pan Czesław Miklas Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy

w Myszkowie. Na utrzymanie się wysokiego bezrobocia ( wg GUS na

koniec listopada 2008 roku stopa bezrobocia wynosiła 14,2 % ) mają
wpływ między innymi likwidowane miejsca pracy w zakładach, słabe

tempo wzrostu gospodarczego, płytki rynek pracy i struktura zakładów
bardzo wrażliwa na wahanie koniunktury i podejmowane centralne
decyzje gospodarcze, słabe zaangażowanie w inwestycje dające miejsca

pracy. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi działania zmierzające do

zwiększenia zdolności bezrobotnych do samodzielnego poruszania się po

rynku pracy. Są  to działania z zakresu informacji, poradnictwa
zawodowego, kształcenia umiejętności poszukiwania pracy. Celem w tym
obszarze jest przeciwdziałanie bierności w poszukiwaniu pracy, brak
poczucia kompetencji, nierealistyczne oczekiwania wobec przyszłej

pracy. W 2009 roku przewiduje się tendencję do wzrostu bezrobocia

w powiecie myszkowskim. 

3) Przedstawiono informację na temat "Rola i zadania, uczestnictwo,
planowanie i zasady współdziałania służb, inspekcji, straży

w ramach Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego". Ten temat

przedstawił Kierownik Biura ZK i SO Starostwa, w którym omówił plan

realizacji  i przygotowań  do wprowadzenia Powiatowego Planu

Reagowania Kryzysowego, z określeniem terminów uzgodnień
z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. Ostateczny termin

wprowadzenia planu w życ ie  przy jęto na 31 marzec 2009 rok.

Z informacji wynikało, że wszyscy biorący udział w realizacji planu będą
podlegać przeszkoleniu w tym zakresie. Ponadto przekazano informację
o udziale w ćwiczeniu obronnym organizowanym przez Wojewodę
Śląskiego powiatu myszkowskiego w dniach 15 - 17.06. 2009 roku. 

1) Przedstawiono sprawozdanie z realizacji programu szkolenia
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów
s z k ół  pods tawowych   i  g imnaz jów na   te ren ie  powia tu
myszkowskiego na rok szkolny 2008/2009. Sprawozdania z realizacji
programu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie
powiatu myszkowskiego na rok szkolny 2008/2009 przedstawił i omówił
pracownik biura ZK i SO Starostwa Powiatowego Pan Grzegorz Bojanek.
Członkowie Komisji wysłuchali sprawozdania i propozycji przedłużenia

programu na kolejny rok szkolny z powiększeniem docelowej grupy

szkolącej o dzieci uczęszczające do przedszkoli. Członkowie nie wnieśli
zastrzeżeń do sprawozdania. Plan realizacji programu szkolenia na rok

szkolny 2009/2010 został przyjęty jednogłośnie. 

2) Przedstawiono stan przygotowania Policji, Państwowej Straży

Pożarnej i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej do prowadzenia działań
w zabezpieczeniu wypoczynku ludności a w szczególności dzieci

i mło d z i eż y  w okres ie  wakacy jnym na   teren ie  powiatu
myszkowskiego. Tematykę przedstawiali kolejno: Pan podinsp. Dariusz

Jurczyk przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. Omówił
sposób przygotowania oraz dysponowania siłami i środkami w trakcie
wzmożonego ruchu związanego z wypoczynkiem, zwłaszcza dzieci

i młodzieży na terenie powiatu. Poinformował o wzmocnieniu sił policji

w obrębie zbiornika Poraj ( utworzenie posterunku policji wodnej) oraz

współpracy w tym zakresie z siłami prewencji desygnowanymi z Miasta
Częstochowa. Pan Piotr Szulc przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP

przedstawił  stan przygotowań PSP do działania w okresie wakacji na
terenie powiatu. Omówił przygotowania jednostki pod względem sił
i środków. Przedstawił  wyniki kontroli w obiektach zgłoszonych jako

miejsca zbiorowego wypoczynku dzieci  i  młodzieży w okresie
wakacyjnym. Pan Marek Olenderek - Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny przedstawił informację dotyczącą akcji letniej 2009 na terenie

powiatu myszkowskiego. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w czasie trwania
całej akcji letniej, dlatego czynne placówki wypoczynkowe będą na

bieżąco poddawane kontrolom. W ramach akcji letniej "Lato 2009"
w powiecie zostało zgłoszonych 5 placówek wypoczynku. 

3) Przedstawiono organizację ruchu drogowego w trakcie budowy
ronda w obrębie Starostwa Powiatowego - utrudnienia i zagrożenia

wynikające z prowadzonych prac. Temat omówił Pan Mariusz Sikora -

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. Przedstawił członkom

komisji zatwierdzony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i uzgodniony ze
służbami plan organizacji ruchu w trakcie prac związanych z budową
ronda. Poinformował  zgromadzonych o planowanych terminach
rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Dodatkowo poinformował
o planowanych na rok 2009 inwestycjach drogowych na terenie powiatu
i związanych z tym utrudnieniach w ruchu drogowym. 

Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się 10 grudnia 2009 roku, na

którym:  

1) Dokonano oceny epidemiologicznej  powiatu w związku

z zagrożeniem epidemią grypy z uwzględnieniem grypy A/H1N1.

Przewidywane prognozy do dalszej dzialalności Inspekcji Sanitarnej

z moż liwością  wykonywania szczepień profilaktycznych oraz

współdziałania z podmiotami monitorującymi to zagrożenie. Oceny

epidemiologicznej powiatu w związku z zagrożeniem epidemią grypy

z uwzględnieniem grypy A/H1N1 przedstawił  Powiatowy Inspektor

Sanitarny Pan Dyrektor Marek Olenderek. Z oceny wynika, że w powiecie
nie istnieje poważne zagrożenie grypą.  W powiecie prowadzony jest
monitoring zachorowalności, również przez SP ZOZ. Wszystkie placówki
zdrowia  o t rzymały  i n fo rmac ję  o postępowaniu z pacjentami
z uwzględnieniem grypy A/H1N1. W szkołach przeprowadzono pogadanki

na temat przestrzegania higieny i zasad zachowania by się ustrzec

zachorowalności na grypę.  W powiecie zanotowano 2 przypadki grypy
A/H1N1. Oba przypadki były stwierdzone i leczone poza powiatem
w związku z pobytem tych pacjentów poza terenem swojego miejsca
zamieszkania. Radna Dorota Kaim Hagar, Naczelny Lekarz Szpitala

przedstawiła działania jakie prowadzi szpital powiatowy w przeciwdziałaniu

zwalczania grypy i monitorowaniu tego zjawiska. Z podsumowania
dyskusji wynika, że służby i podmioty odpowiedzialne za prowadzenie
działań są w pełni przygotowane do realizacji zadania i monitorowania
przebiegu zachorowalności na grypę sezonową. 

2) Dokonano oceny stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole
i poza nią.  Działania Policji w przeciwdziałaniu powstawaniu

patologii wśród dzieci i młodzieży powiatu. Temat przedstawił Pan

podinsp. Dariusz Jurczyk Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

w Myszkowie. Przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w szkołach i poza nią oraz prowadzone przeciwdziałania w powstawaniu
patologii. Z informacji wynika, że nastąpił wzrost czynów karalnych we
wszystkich kategoriach a przede wszystkim w przestępstwach

narkotykowych, kradzieży i popełnianych przeciwko funkcjonariuszowi

publicznemu. Sprawcami przestępstw byli nieletni w wieku 14 - 16 lat sami

lub z innymi nieletnimi. Dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

policjanci prowadzili w szkołach działania profilaktyczne - spotkania,

pogadanki z młodzieżą i rodzicami oraz pedagogami. Zadania realizuje
Referat ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji.
W trosce o bezpieczeństwo na terenie powiatu komisja postanowiła
zgłębić  ten temat na posiedzeniu w styczniu zapraszając Wójtów,
Burmistrzów powiatu myszkowskiego. W toku dyskusji głos zabrał Pan

Dyrektor Eugeniusz Bugaj omawiając sytuację w swojej szkole oraz
sposoby przeciwdziałania jakie prowadzi wraz z gronem pedagogicznym.
Pani Prokurator Katarzyna Sacharczuk przedstawiła działania

prokuratury w dziedzinie zwalczania patologii wśród dzieci i młodzieży
szkół powiatu. 

3) Przygotowanie Powiatowego Zarządu Dróg do sezonu zimowego
w zakresie utrzymania przejezdności dróg omówił Pan Mariusz Sikora

- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. Przedstawił
c złonkom komisji "Operat zimowego utrzymania dróg w sezonie
2009/2010" na drogach powiatowych i wojewódzkich administrowanych
przez Zarząd Dróg, który został przekazany właściwym służbom.

Powiatowy Zarząd Dróg jest w pełni gotowy do prowadzenia działań
w sezonie zimowym pod względem sprzętowym jak i materiałowym. 

Starosta  
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY MYSZKOWSKIEGO  

z dnia 21 stycznia 2010 r.  

 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na podstawie: 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Myszkowskim

działała w składzie:  

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 30 czerwca 2009 roku, na

którym:  

W dniu 21 stycznia 2010 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

na swym posiedzeniu przyjęła jednogłośnie niniejsze sprawozdanie za

2009 rok.  

1) Art. 38.a ust. 5-7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) 

2) Uchwały Nr IV/18/2007 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 stycznia
2007 roku w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku 

3) Zarządzenia Nr 3/2007 Starosty Myszkowskiego z dnia 1 lutego 2007
roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

4) Zarządzenia Nr 14/2008 Starosty Myszkowskiego z dnia 27 maja 2008
roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

5) Zarządzenia Nr 39/2009 Starosty Myszkowskiego z dnia 5 listopada 2009
roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

6) Uchwały Nr XXXVII/279/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27
listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2007 Rady

Powiatu w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie
delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

1) Przewodniczący  -  Marian Wróbel -  Starosta Myszkowski, od 30

października 2009 roku Łukasz Stachera 

2) Członkowie: 

a) Łukasz Stachera, Radny Rady Powiatu, od 27 listopada 2009 roku

Ryszard Woszczyk 

b) Dorota Kaim Hagar - Radna Rady Powiatu

c) podinsp. Dariusz Jurczyk - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

d) nadkom. Zbigniew Nowakowski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej

Policji 

e) Eugeniusz Bugaj - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie

f) Jacek Ślęczka - Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

g) Mariusz Sikora - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

h) Grażyna Chałupka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

3) W pracach Komisji uczestniczyła również Pani Katarzyna Sacharczuk -

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Myszkowie 

4) Do udzialu w pracach Komisji z głosem doradczym powołani zostali

również: 

a) mł.  bryg. Dariusz Caban - Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej 

b) Czesław Miklas - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, od 1 września

2009 roku Marek Węgrzynowicz 

c) Khalid Hagar - Kierownik Działu Pomocy Doraźnej

d) Marek Olenderek - Powiatowy Inspektor Sanitarny

e) Adam Sroka - Powiatowy Inspektor Weterynarii

f) Jacenty Zasuń - Komendant Straży Miejskiej w Myszkowie

g) Zbigniew Tarczewski - Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i SO

h) Andrzej Kozłowski - Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Komisja odbyła w roku 2009 trzy posiedzenia. Pierwsze
posiedzenie Komisji odbyło się 20 stycznia 2009 roku, na którym:  

1) Przy jęto "Sprawozdanie roczne real izacj i  zadań  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok", które w dniu 30 stycznia
2009 roku zostało przedstawione na Sesji Rady Powiatu przez

Starostę Myszkowskiego. 

2) Przedstawiono aktualną  sytuację  na rynku pracy powiatu

myszkowskiego, przewidywania i przeciwdziałanie PUP w 2009 roku,
zagrożenia wynikające ze zwiększenia bezrobocia w powiecie.
Informację na temat stanu bezrobocia w powiecie, przewidywania oraz
podejmowane kierunki działań w realizacji zadań PUP w tym zakresie
przedstawił Pan Czesław Miklas Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy

w Myszkowie. Na utrzymanie się wysokiego bezrobocia ( wg GUS na

koniec listopada 2008 roku stopa bezrobocia wynosiła 14,2 % ) mają
wpływ między innymi likwidowane miejsca pracy w zakładach, słabe

tempo wzrostu gospodarczego, płytki rynek pracy i struktura zakładów
bardzo wrażliwa na wahanie koniunktury i podejmowane centralne
decyzje gospodarcze, słabe zaangażowanie w inwestycje dające miejsca

pracy. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi działania zmierzające do

zwiększenia zdolności bezrobotnych do samodzielnego poruszania się po

rynku pracy. Są  to działania z zakresu informacji, poradnictwa
zawodowego, kształcenia umiejętności poszukiwania pracy. Celem w tym
obszarze jest przeciwdziałanie bierności w poszukiwaniu pracy, brak
poczucia kompetencji, nierealistyczne oczekiwania wobec przyszłej

pracy. W 2009 roku przewiduje się tendencję do wzrostu bezrobocia

w powiecie myszkowskim. 

3) Przedstawiono informację na temat "Rola i zadania, uczestnictwo,
planowanie i zasady współdziałania służb, inspekcji, straży

w ramach Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego". Ten temat

przedstawił Kierownik Biura ZK i SO Starostwa, w którym omówił plan

realizacji  i przygotowań  do wprowadzenia Powiatowego Planu

Reagowania Kryzysowego, z określeniem terminów uzgodnień
z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. Ostateczny termin

wprowadzenia planu w życ ie  przy jęto na 31 marzec 2009 rok.

Z informacji wynikało, że wszyscy biorący udział w realizacji planu będą
podlegać przeszkoleniu w tym zakresie. Ponadto przekazano informację
o udziale w ćwiczeniu obronnym organizowanym przez Wojewodę
Śląskiego powiatu myszkowskiego w dniach 15 - 17.06. 2009 roku. 

1) Przedstawiono sprawozdanie z realizacji programu szkolenia
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów
s z k ół  pods tawowych   i  g imnaz jów na   te ren ie  powia tu
myszkowskiego na rok szkolny 2008/2009. Sprawozdania z realizacji
programu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie
powiatu myszkowskiego na rok szkolny 2008/2009 przedstawił i omówił
pracownik biura ZK i SO Starostwa Powiatowego Pan Grzegorz Bojanek.
Członkowie Komisji wysłuchali sprawozdania i propozycji przedłużenia

programu na kolejny rok szkolny z powiększeniem docelowej grupy

szkolącej o dzieci uczęszczające do przedszkoli. Członkowie nie wnieśli
zastrzeżeń do sprawozdania. Plan realizacji programu szkolenia na rok

szkolny 2009/2010 został przyjęty jednogłośnie. 

2) Przedstawiono stan przygotowania Policji, Państwowej Straży

Pożarnej i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej do prowadzenia działań
w zabezpieczeniu wypoczynku ludności a w szczególności dzieci

i mło d z i eż y  w okres ie  wakacy jnym na   teren ie  powiatu
myszkowskiego. Tematykę przedstawiali kolejno: Pan podinsp. Dariusz

Jurczyk przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. Omówił
sposób przygotowania oraz dysponowania siłami i środkami w trakcie
wzmożonego ruchu związanego z wypoczynkiem, zwłaszcza dzieci

i młodzieży na terenie powiatu. Poinformował o wzmocnieniu sił policji

w obrębie zbiornika Poraj ( utworzenie posterunku policji wodnej) oraz

współpracy w tym zakresie z siłami prewencji desygnowanymi z Miasta
Częstochowa. Pan Piotr Szulc przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP

przedstawił  stan przygotowań PSP do działania w okresie wakacji na
terenie powiatu. Omówił przygotowania jednostki pod względem sił
i środków. Przedstawił  wyniki kontroli w obiektach zgłoszonych jako

miejsca zbiorowego wypoczynku dzieci  i  młodzieży w okresie
wakacyjnym. Pan Marek Olenderek - Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny przedstawił informację dotyczącą akcji letniej 2009 na terenie

powiatu myszkowskiego. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w czasie trwania
całej akcji letniej, dlatego czynne placówki wypoczynkowe będą na

bieżąco poddawane kontrolom. W ramach akcji letniej "Lato 2009"
w powiecie zostało zgłoszonych 5 placówek wypoczynku. 

3) Przedstawiono organizację ruchu drogowego w trakcie budowy
ronda w obrębie Starostwa Powiatowego - utrudnienia i zagrożenia

wynikające z prowadzonych prac. Temat omówił Pan Mariusz Sikora -

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. Przedstawił członkom

komisji zatwierdzony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i uzgodniony ze
służbami plan organizacji ruchu w trakcie prac związanych z budową
ronda. Poinformował  zgromadzonych o planowanych terminach
rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Dodatkowo poinformował
o planowanych na rok 2009 inwestycjach drogowych na terenie powiatu
i związanych z tym utrudnieniach w ruchu drogowym. 

Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się 10 grudnia 2009 roku, na

którym:  

1) Dokonano oceny epidemiologicznej  powiatu w związku

z zagrożeniem epidemią grypy z uwzględnieniem grypy A/H1N1.

Przewidywane prognozy do dalszej dzialalności Inspekcji Sanitarnej

z moż liwością  wykonywania szczepień profilaktycznych oraz

współdziałania z podmiotami monitorującymi to zagrożenie. Oceny

epidemiologicznej powiatu w związku z zagrożeniem epidemią grypy

z uwzględnieniem grypy A/H1N1 przedstawił  Powiatowy Inspektor

Sanitarny Pan Dyrektor Marek Olenderek. Z oceny wynika, że w powiecie
nie istnieje poważne zagrożenie grypą.  W powiecie prowadzony jest
monitoring zachorowalności, również przez SP ZOZ. Wszystkie placówki
zdrowia  o t rzymały  i n fo rmac ję  o postępowaniu z pacjentami
z uwzględnieniem grypy A/H1N1. W szkołach przeprowadzono pogadanki

na temat przestrzegania higieny i zasad zachowania by się ustrzec

zachorowalności na grypę.  W powiecie zanotowano 2 przypadki grypy
A/H1N1. Oba przypadki były stwierdzone i leczone poza powiatem
w związku z pobytem tych pacjentów poza terenem swojego miejsca
zamieszkania. Radna Dorota Kaim Hagar, Naczelny Lekarz Szpitala

przedstawiła działania jakie prowadzi szpital powiatowy w przeciwdziałaniu

zwalczania grypy i monitorowaniu tego zjawiska. Z podsumowania
dyskusji wynika, że służby i podmioty odpowiedzialne za prowadzenie
działań są w pełni przygotowane do realizacji zadania i monitorowania
przebiegu zachorowalności na grypę sezonową. 

2) Dokonano oceny stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole
i poza nią.  Działania Policji w przeciwdziałaniu powstawaniu

patologii wśród dzieci i młodzieży powiatu. Temat przedstawił Pan

podinsp. Dariusz Jurczyk Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

w Myszkowie. Przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w szkołach i poza nią oraz prowadzone przeciwdziałania w powstawaniu
patologii. Z informacji wynika, że nastąpił wzrost czynów karalnych we
wszystkich kategoriach a przede wszystkim w przestępstwach

narkotykowych, kradzieży i popełnianych przeciwko funkcjonariuszowi

publicznemu. Sprawcami przestępstw byli nieletni w wieku 14 - 16 lat sami

lub z innymi nieletnimi. Dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

policjanci prowadzili w szkołach działania profilaktyczne - spotkania,

pogadanki z młodzieżą i rodzicami oraz pedagogami. Zadania realizuje
Referat ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji.
W trosce o bezpieczeństwo na terenie powiatu komisja postanowiła
zgłębić  ten temat na posiedzeniu w styczniu zapraszając Wójtów,
Burmistrzów powiatu myszkowskiego. W toku dyskusji głos zabrał Pan

Dyrektor Eugeniusz Bugaj omawiając sytuację w swojej szkole oraz
sposoby przeciwdziałania jakie prowadzi wraz z gronem pedagogicznym.
Pani Prokurator Katarzyna Sacharczuk przedstawiła działania

prokuratury w dziedzinie zwalczania patologii wśród dzieci i młodzieży
szkół powiatu. 

3) Przygotowanie Powiatowego Zarządu Dróg do sezonu zimowego
w zakresie utrzymania przejezdności dróg omówił Pan Mariusz Sikora

- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. Przedstawił
c złonkom komisji "Operat zimowego utrzymania dróg w sezonie
2009/2010" na drogach powiatowych i wojewódzkich administrowanych
przez Zarząd Dróg, który został przekazany właściwym służbom.

Powiatowy Zarząd Dróg jest w pełni gotowy do prowadzenia działań
w sezonie zimowym pod względem sprzętowym jak i materiałowym. 

Starosta  

 

Łukasz Stachera 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY MYSZKOWSKIEGO  

z dnia 21 stycznia 2010 r.  

 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na podstawie: 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Myszkowskim

działała w składzie:  

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 30 czerwca 2009 roku, na

którym:  

W dniu 21 stycznia 2010 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

na swym posiedzeniu przyjęła jednogłośnie niniejsze sprawozdanie za

2009 rok.  

1) Art. 38.a ust. 5-7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) 

2) Uchwały Nr IV/18/2007 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 stycznia
2007 roku w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku 

3) Zarządzenia Nr 3/2007 Starosty Myszkowskiego z dnia 1 lutego 2007
roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

4) Zarządzenia Nr 14/2008 Starosty Myszkowskiego z dnia 27 maja 2008
roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

5) Zarządzenia Nr 39/2009 Starosty Myszkowskiego z dnia 5 listopada 2009
roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

6) Uchwały Nr XXXVII/279/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27
listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2007 Rady

Powiatu w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie
delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

1) Przewodniczący  -  Marian Wróbel -  Starosta Myszkowski, od 30

października 2009 roku Łukasz Stachera 

2) Członkowie: 

a) Łukasz Stachera, Radny Rady Powiatu, od 27 listopada 2009 roku

Ryszard Woszczyk 

b) Dorota Kaim Hagar - Radna Rady Powiatu

c) podinsp. Dariusz Jurczyk - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

d) nadkom. Zbigniew Nowakowski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej

Policji 

e) Eugeniusz Bugaj - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie

f) Jacek Ślęczka - Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

g) Mariusz Sikora - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

h) Grażyna Chałupka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

3) W pracach Komisji uczestniczyła również Pani Katarzyna Sacharczuk -

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Myszkowie 

4) Do udzialu w pracach Komisji z głosem doradczym powołani zostali

również: 

a) mł.  bryg. Dariusz Caban - Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej 

b) Czesław Miklas - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, od 1 września

2009 roku Marek Węgrzynowicz 

c) Khalid Hagar - Kierownik Działu Pomocy Doraźnej

d) Marek Olenderek - Powiatowy Inspektor Sanitarny

e) Adam Sroka - Powiatowy Inspektor Weterynarii

f) Jacenty Zasuń - Komendant Straży Miejskiej w Myszkowie

g) Zbigniew Tarczewski - Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i SO

h) Andrzej Kozłowski - Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Komisja odbyła w roku 2009 trzy posiedzenia. Pierwsze
posiedzenie Komisji odbyło się 20 stycznia 2009 roku, na którym:  

1) Przy jęto "Sprawozdanie roczne real izacj i  zadań  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok", które w dniu 30 stycznia
2009 roku zostało przedstawione na Sesji Rady Powiatu przez

Starostę Myszkowskiego. 

2) Przedstawiono aktualną  sytuację  na rynku pracy powiatu

myszkowskiego, przewidywania i przeciwdziałanie PUP w 2009 roku,
zagrożenia wynikające ze zwiększenia bezrobocia w powiecie.
Informację na temat stanu bezrobocia w powiecie, przewidywania oraz
podejmowane kierunki działań w realizacji zadań PUP w tym zakresie
przedstawił Pan Czesław Miklas Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy

w Myszkowie. Na utrzymanie się wysokiego bezrobocia ( wg GUS na

koniec listopada 2008 roku stopa bezrobocia wynosiła 14,2 % ) mają
wpływ między innymi likwidowane miejsca pracy w zakładach, słabe

tempo wzrostu gospodarczego, płytki rynek pracy i struktura zakładów
bardzo wrażliwa na wahanie koniunktury i podejmowane centralne
decyzje gospodarcze, słabe zaangażowanie w inwestycje dające miejsca

pracy. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi działania zmierzające do

zwiększenia zdolności bezrobotnych do samodzielnego poruszania się po

rynku pracy. Są  to działania z zakresu informacji, poradnictwa
zawodowego, kształcenia umiejętności poszukiwania pracy. Celem w tym
obszarze jest przeciwdziałanie bierności w poszukiwaniu pracy, brak
poczucia kompetencji, nierealistyczne oczekiwania wobec przyszłej

pracy. W 2009 roku przewiduje się tendencję do wzrostu bezrobocia

w powiecie myszkowskim. 

3) Przedstawiono informację na temat "Rola i zadania, uczestnictwo,
planowanie i zasady współdziałania służb, inspekcji, straży

w ramach Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego". Ten temat

przedstawił Kierownik Biura ZK i SO Starostwa, w którym omówił plan

realizacji  i przygotowań  do wprowadzenia Powiatowego Planu

Reagowania Kryzysowego, z określeniem terminów uzgodnień
z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. Ostateczny termin

wprowadzenia planu w życ ie  przy jęto na 31 marzec 2009 rok.

Z informacji wynikało, że wszyscy biorący udział w realizacji planu będą
podlegać przeszkoleniu w tym zakresie. Ponadto przekazano informację
o udziale w ćwiczeniu obronnym organizowanym przez Wojewodę
Śląskiego powiatu myszkowskiego w dniach 15 - 17.06. 2009 roku. 

1) Przedstawiono sprawozdanie z realizacji programu szkolenia
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów
s z k ół  pods tawowych   i  g imnaz jów na   te ren ie  powia tu
myszkowskiego na rok szkolny 2008/2009. Sprawozdania z realizacji
programu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie
powiatu myszkowskiego na rok szkolny 2008/2009 przedstawił i omówił
pracownik biura ZK i SO Starostwa Powiatowego Pan Grzegorz Bojanek.
Członkowie Komisji wysłuchali sprawozdania i propozycji przedłużenia

programu na kolejny rok szkolny z powiększeniem docelowej grupy

szkolącej o dzieci uczęszczające do przedszkoli. Członkowie nie wnieśli
zastrzeżeń do sprawozdania. Plan realizacji programu szkolenia na rok

szkolny 2009/2010 został przyjęty jednogłośnie. 

2) Przedstawiono stan przygotowania Policji, Państwowej Straży

Pożarnej i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej do prowadzenia działań
w zabezpieczeniu wypoczynku ludności a w szczególności dzieci

i mło d z i eż y  w okres ie  wakacy jnym na   teren ie  powiatu
myszkowskiego. Tematykę przedstawiali kolejno: Pan podinsp. Dariusz

Jurczyk przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. Omówił
sposób przygotowania oraz dysponowania siłami i środkami w trakcie
wzmożonego ruchu związanego z wypoczynkiem, zwłaszcza dzieci

i młodzieży na terenie powiatu. Poinformował o wzmocnieniu sił policji

w obrębie zbiornika Poraj ( utworzenie posterunku policji wodnej) oraz

współpracy w tym zakresie z siłami prewencji desygnowanymi z Miasta
Częstochowa. Pan Piotr Szulc przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP

przedstawił  stan przygotowań PSP do działania w okresie wakacji na
terenie powiatu. Omówił przygotowania jednostki pod względem sił
i środków. Przedstawił  wyniki kontroli w obiektach zgłoszonych jako

miejsca zbiorowego wypoczynku dzieci  i  młodzieży w okresie
wakacyjnym. Pan Marek Olenderek - Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny przedstawił informację dotyczącą akcji letniej 2009 na terenie

powiatu myszkowskiego. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w czasie trwania
całej akcji letniej, dlatego czynne placówki wypoczynkowe będą na

bieżąco poddawane kontrolom. W ramach akcji letniej "Lato 2009"
w powiecie zostało zgłoszonych 5 placówek wypoczynku. 

3) Przedstawiono organizację ruchu drogowego w trakcie budowy
ronda w obrębie Starostwa Powiatowego - utrudnienia i zagrożenia

wynikające z prowadzonych prac. Temat omówił Pan Mariusz Sikora -

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. Przedstawił członkom

komisji zatwierdzony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i uzgodniony ze
służbami plan organizacji ruchu w trakcie prac związanych z budową
ronda. Poinformował  zgromadzonych o planowanych terminach
rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Dodatkowo poinformował
o planowanych na rok 2009 inwestycjach drogowych na terenie powiatu
i związanych z tym utrudnieniach w ruchu drogowym. 

Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się 10 grudnia 2009 roku, na

którym:  

1) Dokonano oceny epidemiologicznej  powiatu w związku

z zagrożeniem epidemią grypy z uwzględnieniem grypy A/H1N1.

Przewidywane prognozy do dalszej dzialalności Inspekcji Sanitarnej

z moż liwością  wykonywania szczepień profilaktycznych oraz

współdziałania z podmiotami monitorującymi to zagrożenie. Oceny

epidemiologicznej powiatu w związku z zagrożeniem epidemią grypy

z uwzględnieniem grypy A/H1N1 przedstawił  Powiatowy Inspektor

Sanitarny Pan Dyrektor Marek Olenderek. Z oceny wynika, że w powiecie
nie istnieje poważne zagrożenie grypą.  W powiecie prowadzony jest
monitoring zachorowalności, również przez SP ZOZ. Wszystkie placówki
zdrowia  o t rzymały  i n fo rmac ję  o postępowaniu z pacjentami
z uwzględnieniem grypy A/H1N1. W szkołach przeprowadzono pogadanki

na temat przestrzegania higieny i zasad zachowania by się ustrzec

zachorowalności na grypę.  W powiecie zanotowano 2 przypadki grypy
A/H1N1. Oba przypadki były stwierdzone i leczone poza powiatem
w związku z pobytem tych pacjentów poza terenem swojego miejsca
zamieszkania. Radna Dorota Kaim Hagar, Naczelny Lekarz Szpitala

przedstawiła działania jakie prowadzi szpital powiatowy w przeciwdziałaniu

zwalczania grypy i monitorowaniu tego zjawiska. Z podsumowania
dyskusji wynika, że służby i podmioty odpowiedzialne za prowadzenie
działań są w pełni przygotowane do realizacji zadania i monitorowania
przebiegu zachorowalności na grypę sezonową. 

2) Dokonano oceny stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole
i poza nią.  Działania Policji w przeciwdziałaniu powstawaniu

patologii wśród dzieci i młodzieży powiatu. Temat przedstawił Pan

podinsp. Dariusz Jurczyk Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

w Myszkowie. Przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w szkołach i poza nią oraz prowadzone przeciwdziałania w powstawaniu
patologii. Z informacji wynika, że nastąpił wzrost czynów karalnych we
wszystkich kategoriach a przede wszystkim w przestępstwach

narkotykowych, kradzieży i popełnianych przeciwko funkcjonariuszowi

publicznemu. Sprawcami przestępstw byli nieletni w wieku 14 - 16 lat sami

lub z innymi nieletnimi. Dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

policjanci prowadzili w szkołach działania profilaktyczne - spotkania,

pogadanki z młodzieżą i rodzicami oraz pedagogami. Zadania realizuje
Referat ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji.
W trosce o bezpieczeństwo na terenie powiatu komisja postanowiła
zgłębić  ten temat na posiedzeniu w styczniu zapraszając Wójtów,
Burmistrzów powiatu myszkowskiego. W toku dyskusji głos zabrał Pan

Dyrektor Eugeniusz Bugaj omawiając sytuację w swojej szkole oraz
sposoby przeciwdziałania jakie prowadzi wraz z gronem pedagogicznym.
Pani Prokurator Katarzyna Sacharczuk przedstawiła działania

prokuratury w dziedzinie zwalczania patologii wśród dzieci i młodzieży
szkół powiatu. 

3) Przygotowanie Powiatowego Zarządu Dróg do sezonu zimowego
w zakresie utrzymania przejezdności dróg omówił Pan Mariusz Sikora

- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. Przedstawił
c złonkom komisji "Operat zimowego utrzymania dróg w sezonie
2009/2010" na drogach powiatowych i wojewódzkich administrowanych
przez Zarząd Dróg, który został przekazany właściwym służbom.

Powiatowy Zarząd Dróg jest w pełni gotowy do prowadzenia działań
w sezonie zimowym pod względem sprzętowym jak i materiałowym. 

Starosta  
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY MYSZKOWSKIEGO  

z dnia 21 stycznia 2010 r.  

 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na podstawie: 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Myszkowskim

działała w składzie:  

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 30 czerwca 2009 roku, na

którym:  

W dniu 21 stycznia 2010 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

na swym posiedzeniu przyjęła jednogłośnie niniejsze sprawozdanie za

2009 rok.  

1) Art. 38.a ust. 5-7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) 

2) Uchwały Nr IV/18/2007 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 stycznia
2007 roku w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku 

3) Zarządzenia Nr 3/2007 Starosty Myszkowskiego z dnia 1 lutego 2007
roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

4) Zarządzenia Nr 14/2008 Starosty Myszkowskiego z dnia 27 maja 2008
roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

5) Zarządzenia Nr 39/2009 Starosty Myszkowskiego z dnia 5 listopada 2009
roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

6) Uchwały Nr XXXVII/279/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27
listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2007 Rady

Powiatu w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie
delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

1) Przewodniczący  -  Marian Wróbel -  Starosta Myszkowski, od 30

października 2009 roku Łukasz Stachera 

2) Członkowie: 

a) Łukasz Stachera, Radny Rady Powiatu, od 27 listopada 2009 roku

Ryszard Woszczyk 

b) Dorota Kaim Hagar - Radna Rady Powiatu

c) podinsp. Dariusz Jurczyk - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

d) nadkom. Zbigniew Nowakowski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej

Policji 

e) Eugeniusz Bugaj - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie

f) Jacek Ślęczka - Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

g) Mariusz Sikora - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

h) Grażyna Chałupka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

3) W pracach Komisji uczestniczyła również Pani Katarzyna Sacharczuk -

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Myszkowie 

4) Do udzialu w pracach Komisji z głosem doradczym powołani zostali

również: 

a) mł.  bryg. Dariusz Caban - Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej 

b) Czesław Miklas - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, od 1 września

2009 roku Marek Węgrzynowicz 

c) Khalid Hagar - Kierownik Działu Pomocy Doraźnej

d) Marek Olenderek - Powiatowy Inspektor Sanitarny

e) Adam Sroka - Powiatowy Inspektor Weterynarii

f) Jacenty Zasuń - Komendant Straży Miejskiej w Myszkowie

g) Zbigniew Tarczewski - Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i SO

h) Andrzej Kozłowski - Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Komisja odbyła w roku 2009 trzy posiedzenia. Pierwsze
posiedzenie Komisji odbyło się 20 stycznia 2009 roku, na którym:  

1) Przy jęto "Sprawozdanie roczne real izacj i  zadań  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok", które w dniu 30 stycznia
2009 roku zostało przedstawione na Sesji Rady Powiatu przez

Starostę Myszkowskiego. 

2) Przedstawiono aktualną  sytuację  na rynku pracy powiatu

myszkowskiego, przewidywania i przeciwdziałanie PUP w 2009 roku,
zagrożenia wynikające ze zwiększenia bezrobocia w powiecie.
Informację na temat stanu bezrobocia w powiecie, przewidywania oraz
podejmowane kierunki działań w realizacji zadań PUP w tym zakresie
przedstawił Pan Czesław Miklas Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy

w Myszkowie. Na utrzymanie się wysokiego bezrobocia ( wg GUS na

koniec listopada 2008 roku stopa bezrobocia wynosiła 14,2 % ) mają
wpływ między innymi likwidowane miejsca pracy w zakładach, słabe

tempo wzrostu gospodarczego, płytki rynek pracy i struktura zakładów
bardzo wrażliwa na wahanie koniunktury i podejmowane centralne
decyzje gospodarcze, słabe zaangażowanie w inwestycje dające miejsca

pracy. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi działania zmierzające do

zwiększenia zdolności bezrobotnych do samodzielnego poruszania się po

rynku pracy. Są  to działania z zakresu informacji, poradnictwa
zawodowego, kształcenia umiejętności poszukiwania pracy. Celem w tym
obszarze jest przeciwdziałanie bierności w poszukiwaniu pracy, brak
poczucia kompetencji, nierealistyczne oczekiwania wobec przyszłej

pracy. W 2009 roku przewiduje się tendencję do wzrostu bezrobocia

w powiecie myszkowskim. 

3) Przedstawiono informację na temat "Rola i zadania, uczestnictwo,
planowanie i zasady współdziałania służb, inspekcji, straży

w ramach Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego". Ten temat

przedstawił Kierownik Biura ZK i SO Starostwa, w którym omówił plan

realizacji  i przygotowań  do wprowadzenia Powiatowego Planu

Reagowania Kryzysowego, z określeniem terminów uzgodnień
z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. Ostateczny termin

wprowadzenia planu w życ ie  przy jęto na 31 marzec 2009 rok.

Z informacji wynikało, że wszyscy biorący udział w realizacji planu będą
podlegać przeszkoleniu w tym zakresie. Ponadto przekazano informację
o udziale w ćwiczeniu obronnym organizowanym przez Wojewodę
Śląskiego powiatu myszkowskiego w dniach 15 - 17.06. 2009 roku. 

1) Przedstawiono sprawozdanie z realizacji programu szkolenia
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów
s z k ół  pods tawowych   i  g imnaz jów na   te ren ie  powia tu
myszkowskiego na rok szkolny 2008/2009. Sprawozdania z realizacji
programu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie
powiatu myszkowskiego na rok szkolny 2008/2009 przedstawił i omówił
pracownik biura ZK i SO Starostwa Powiatowego Pan Grzegorz Bojanek.
Członkowie Komisji wysłuchali sprawozdania i propozycji przedłużenia

programu na kolejny rok szkolny z powiększeniem docelowej grupy

szkolącej o dzieci uczęszczające do przedszkoli. Członkowie nie wnieśli
zastrzeżeń do sprawozdania. Plan realizacji programu szkolenia na rok

szkolny 2009/2010 został przyjęty jednogłośnie. 

2) Przedstawiono stan przygotowania Policji, Państwowej Straży

Pożarnej i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej do prowadzenia działań
w zabezpieczeniu wypoczynku ludności a w szczególności dzieci

i mło d z i eż y  w okres ie  wakacy jnym na   teren ie  powiatu
myszkowskiego. Tematykę przedstawiali kolejno: Pan podinsp. Dariusz

Jurczyk przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. Omówił
sposób przygotowania oraz dysponowania siłami i środkami w trakcie
wzmożonego ruchu związanego z wypoczynkiem, zwłaszcza dzieci

i młodzieży na terenie powiatu. Poinformował o wzmocnieniu sił policji

w obrębie zbiornika Poraj ( utworzenie posterunku policji wodnej) oraz

współpracy w tym zakresie z siłami prewencji desygnowanymi z Miasta
Częstochowa. Pan Piotr Szulc przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP

przedstawił  stan przygotowań PSP do działania w okresie wakacji na
terenie powiatu. Omówił przygotowania jednostki pod względem sił
i środków. Przedstawił  wyniki kontroli w obiektach zgłoszonych jako

miejsca zbiorowego wypoczynku dzieci  i  młodzieży w okresie
wakacyjnym. Pan Marek Olenderek - Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny przedstawił informację dotyczącą akcji letniej 2009 na terenie

powiatu myszkowskiego. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w czasie trwania
całej akcji letniej, dlatego czynne placówki wypoczynkowe będą na

bieżąco poddawane kontrolom. W ramach akcji letniej "Lato 2009"
w powiecie zostało zgłoszonych 5 placówek wypoczynku. 

3) Przedstawiono organizację ruchu drogowego w trakcie budowy
ronda w obrębie Starostwa Powiatowego - utrudnienia i zagrożenia

wynikające z prowadzonych prac. Temat omówił Pan Mariusz Sikora -

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. Przedstawił członkom

komisji zatwierdzony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i uzgodniony ze
służbami plan organizacji ruchu w trakcie prac związanych z budową
ronda. Poinformował  zgromadzonych o planowanych terminach
rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Dodatkowo poinformował
o planowanych na rok 2009 inwestycjach drogowych na terenie powiatu
i związanych z tym utrudnieniach w ruchu drogowym. 

Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się 10 grudnia 2009 roku, na

którym:  

1) Dokonano oceny epidemiologicznej  powiatu w związku

z zagrożeniem epidemią grypy z uwzględnieniem grypy A/H1N1.

Przewidywane prognozy do dalszej dzialalności Inspekcji Sanitarnej

z moż liwością  wykonywania szczepień profilaktycznych oraz

współdziałania z podmiotami monitorującymi to zagrożenie. Oceny

epidemiologicznej powiatu w związku z zagrożeniem epidemią grypy

z uwzględnieniem grypy A/H1N1 przedstawił  Powiatowy Inspektor

Sanitarny Pan Dyrektor Marek Olenderek. Z oceny wynika, że w powiecie
nie istnieje poważne zagrożenie grypą.  W powiecie prowadzony jest
monitoring zachorowalności, również przez SP ZOZ. Wszystkie placówki
zdrowia  o t rzymały  i n fo rmac ję  o postępowaniu z pacjentami
z uwzględnieniem grypy A/H1N1. W szkołach przeprowadzono pogadanki

na temat przestrzegania higieny i zasad zachowania by się ustrzec

zachorowalności na grypę.  W powiecie zanotowano 2 przypadki grypy
A/H1N1. Oba przypadki były stwierdzone i leczone poza powiatem
w związku z pobytem tych pacjentów poza terenem swojego miejsca
zamieszkania. Radna Dorota Kaim Hagar, Naczelny Lekarz Szpitala

przedstawiła działania jakie prowadzi szpital powiatowy w przeciwdziałaniu

zwalczania grypy i monitorowaniu tego zjawiska. Z podsumowania
dyskusji wynika, że służby i podmioty odpowiedzialne za prowadzenie
działań są w pełni przygotowane do realizacji zadania i monitorowania
przebiegu zachorowalności na grypę sezonową. 

2) Dokonano oceny stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole
i poza nią.  Działania Policji w przeciwdziałaniu powstawaniu

patologii wśród dzieci i młodzieży powiatu. Temat przedstawił Pan

podinsp. Dariusz Jurczyk Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

w Myszkowie. Przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w szkołach i poza nią oraz prowadzone przeciwdziałania w powstawaniu
patologii. Z informacji wynika, że nastąpił wzrost czynów karalnych we
wszystkich kategoriach a przede wszystkim w przestępstwach

narkotykowych, kradzieży i popełnianych przeciwko funkcjonariuszowi

publicznemu. Sprawcami przestępstw byli nieletni w wieku 14 - 16 lat sami

lub z innymi nieletnimi. Dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

policjanci prowadzili w szkołach działania profilaktyczne - spotkania,

pogadanki z młodzieżą i rodzicami oraz pedagogami. Zadania realizuje
Referat ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji.
W trosce o bezpieczeństwo na terenie powiatu komisja postanowiła
zgłębić  ten temat na posiedzeniu w styczniu zapraszając Wójtów,
Burmistrzów powiatu myszkowskiego. W toku dyskusji głos zabrał Pan

Dyrektor Eugeniusz Bugaj omawiając sytuację w swojej szkole oraz
sposoby przeciwdziałania jakie prowadzi wraz z gronem pedagogicznym.
Pani Prokurator Katarzyna Sacharczuk przedstawiła działania

prokuratury w dziedzinie zwalczania patologii wśród dzieci i młodzieży
szkół powiatu. 

3) Przygotowanie Powiatowego Zarządu Dróg do sezonu zimowego
w zakresie utrzymania przejezdności dróg omówił Pan Mariusz Sikora

- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. Przedstawił
c złonkom komisji "Operat zimowego utrzymania dróg w sezonie
2009/2010" na drogach powiatowych i wojewódzkich administrowanych
przez Zarząd Dróg, który został przekazany właściwym służbom.

Powiatowy Zarząd Dróg jest w pełni gotowy do prowadzenia działań
w sezonie zimowym pod względem sprzętowym jak i materiałowym. 

Starosta  

 

Łukasz Stachera 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY MYSZKOWSKIEGO  

z dnia 21 stycznia 2010 r.  

 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na podstawie: 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Myszkowskim

działała w składzie:  

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 30 czerwca 2009 roku, na

którym:  

W dniu 21 stycznia 2010 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

na swym posiedzeniu przyjęła jednogłośnie niniejsze sprawozdanie za

2009 rok.  

1) Art. 38.a ust. 5-7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) 

2) Uchwały Nr IV/18/2007 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 stycznia
2007 roku w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku 

3) Zarządzenia Nr 3/2007 Starosty Myszkowskiego z dnia 1 lutego 2007
roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

4) Zarządzenia Nr 14/2008 Starosty Myszkowskiego z dnia 27 maja 2008
roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

5) Zarządzenia Nr 39/2009 Starosty Myszkowskiego z dnia 5 listopada 2009
roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

6) Uchwały Nr XXXVII/279/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27
listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2007 Rady

Powiatu w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie
delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

1) Przewodniczący  -  Marian Wróbel -  Starosta Myszkowski, od 30

października 2009 roku Łukasz Stachera 

2) Członkowie: 

a) Łukasz Stachera, Radny Rady Powiatu, od 27 listopada 2009 roku

Ryszard Woszczyk 

b) Dorota Kaim Hagar - Radna Rady Powiatu

c) podinsp. Dariusz Jurczyk - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

d) nadkom. Zbigniew Nowakowski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej

Policji 

e) Eugeniusz Bugaj - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie

f) Jacek Ślęczka - Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

g) Mariusz Sikora - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

h) Grażyna Chałupka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

3) W pracach Komisji uczestniczyła również Pani Katarzyna Sacharczuk -

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Myszkowie 

4) Do udzialu w pracach Komisji z głosem doradczym powołani zostali

również: 

a) mł.  bryg. Dariusz Caban - Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej 

b) Czesław Miklas - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, od 1 września

2009 roku Marek Węgrzynowicz 

c) Khalid Hagar - Kierownik Działu Pomocy Doraźnej

d) Marek Olenderek - Powiatowy Inspektor Sanitarny

e) Adam Sroka - Powiatowy Inspektor Weterynarii

f) Jacenty Zasuń - Komendant Straży Miejskiej w Myszkowie

g) Zbigniew Tarczewski - Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i SO

h) Andrzej Kozłowski - Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Komisja odbyła w roku 2009 trzy posiedzenia. Pierwsze
posiedzenie Komisji odbyło się 20 stycznia 2009 roku, na którym:  

1) Przy jęto "Sprawozdanie roczne real izacj i  zadań  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok", które w dniu 30 stycznia
2009 roku zostało przedstawione na Sesji Rady Powiatu przez

Starostę Myszkowskiego. 

2) Przedstawiono aktualną  sytuację  na rynku pracy powiatu

myszkowskiego, przewidywania i przeciwdziałanie PUP w 2009 roku,
zagrożenia wynikające ze zwiększenia bezrobocia w powiecie.
Informację na temat stanu bezrobocia w powiecie, przewidywania oraz
podejmowane kierunki działań w realizacji zadań PUP w tym zakresie
przedstawił Pan Czesław Miklas Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy

w Myszkowie. Na utrzymanie się wysokiego bezrobocia ( wg GUS na

koniec listopada 2008 roku stopa bezrobocia wynosiła 14,2 % ) mają
wpływ między innymi likwidowane miejsca pracy w zakładach, słabe

tempo wzrostu gospodarczego, płytki rynek pracy i struktura zakładów
bardzo wrażliwa na wahanie koniunktury i podejmowane centralne
decyzje gospodarcze, słabe zaangażowanie w inwestycje dające miejsca

pracy. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi działania zmierzające do

zwiększenia zdolności bezrobotnych do samodzielnego poruszania się po

rynku pracy. Są  to działania z zakresu informacji, poradnictwa
zawodowego, kształcenia umiejętności poszukiwania pracy. Celem w tym
obszarze jest przeciwdziałanie bierności w poszukiwaniu pracy, brak
poczucia kompetencji, nierealistyczne oczekiwania wobec przyszłej

pracy. W 2009 roku przewiduje się tendencję do wzrostu bezrobocia

w powiecie myszkowskim. 

3) Przedstawiono informację na temat "Rola i zadania, uczestnictwo,
planowanie i zasady współdziałania służb, inspekcji, straży

w ramach Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego". Ten temat

przedstawił Kierownik Biura ZK i SO Starostwa, w którym omówił plan

realizacji  i przygotowań  do wprowadzenia Powiatowego Planu

Reagowania Kryzysowego, z określeniem terminów uzgodnień
z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. Ostateczny termin

wprowadzenia planu w życ ie  przy jęto na 31 marzec 2009 rok.

Z informacji wynikało, że wszyscy biorący udział w realizacji planu będą
podlegać przeszkoleniu w tym zakresie. Ponadto przekazano informację
o udziale w ćwiczeniu obronnym organizowanym przez Wojewodę
Śląskiego powiatu myszkowskiego w dniach 15 - 17.06. 2009 roku. 

1) Przedstawiono sprawozdanie z realizacji programu szkolenia
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów
s z k ół  pods tawowych   i  g imnaz jów na   te ren ie  powia tu
myszkowskiego na rok szkolny 2008/2009. Sprawozdania z realizacji
programu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie
powiatu myszkowskiego na rok szkolny 2008/2009 przedstawił i omówił
pracownik biura ZK i SO Starostwa Powiatowego Pan Grzegorz Bojanek.
Członkowie Komisji wysłuchali sprawozdania i propozycji przedłużenia

programu na kolejny rok szkolny z powiększeniem docelowej grupy

szkolącej o dzieci uczęszczające do przedszkoli. Członkowie nie wnieśli
zastrzeżeń do sprawozdania. Plan realizacji programu szkolenia na rok

szkolny 2009/2010 został przyjęty jednogłośnie. 

2) Przedstawiono stan przygotowania Policji, Państwowej Straży

Pożarnej i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej do prowadzenia działań
w zabezpieczeniu wypoczynku ludności a w szczególności dzieci

i mło d z i eż y  w okres ie  wakacy jnym na   teren ie  powiatu
myszkowskiego. Tematykę przedstawiali kolejno: Pan podinsp. Dariusz

Jurczyk przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. Omówił
sposób przygotowania oraz dysponowania siłami i środkami w trakcie
wzmożonego ruchu związanego z wypoczynkiem, zwłaszcza dzieci

i młodzieży na terenie powiatu. Poinformował o wzmocnieniu sił policji

w obrębie zbiornika Poraj ( utworzenie posterunku policji wodnej) oraz

współpracy w tym zakresie z siłami prewencji desygnowanymi z Miasta
Częstochowa. Pan Piotr Szulc przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP

przedstawił  stan przygotowań PSP do działania w okresie wakacji na
terenie powiatu. Omówił przygotowania jednostki pod względem sił
i środków. Przedstawił  wyniki kontroli w obiektach zgłoszonych jako

miejsca zbiorowego wypoczynku dzieci  i  młodzieży w okresie
wakacyjnym. Pan Marek Olenderek - Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny przedstawił informację dotyczącą akcji letniej 2009 na terenie

powiatu myszkowskiego. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w czasie trwania
całej akcji letniej, dlatego czynne placówki wypoczynkowe będą na

bieżąco poddawane kontrolom. W ramach akcji letniej "Lato 2009"
w powiecie zostało zgłoszonych 5 placówek wypoczynku. 

3) Przedstawiono organizację ruchu drogowego w trakcie budowy
ronda w obrębie Starostwa Powiatowego - utrudnienia i zagrożenia

wynikające z prowadzonych prac. Temat omówił Pan Mariusz Sikora -

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. Przedstawił członkom

komisji zatwierdzony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i uzgodniony ze
służbami plan organizacji ruchu w trakcie prac związanych z budową
ronda. Poinformował  zgromadzonych o planowanych terminach
rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Dodatkowo poinformował
o planowanych na rok 2009 inwestycjach drogowych na terenie powiatu
i związanych z tym utrudnieniach w ruchu drogowym. 

Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się 10 grudnia 2009 roku, na

którym:  

1) Dokonano oceny epidemiologicznej  powiatu w związku

z zagrożeniem epidemią grypy z uwzględnieniem grypy A/H1N1.

Przewidywane prognozy do dalszej dzialalności Inspekcji Sanitarnej

z moż liwością  wykonywania szczepień profilaktycznych oraz

współdziałania z podmiotami monitorującymi to zagrożenie. Oceny

epidemiologicznej powiatu w związku z zagrożeniem epidemią grypy

z uwzględnieniem grypy A/H1N1 przedstawił  Powiatowy Inspektor

Sanitarny Pan Dyrektor Marek Olenderek. Z oceny wynika, że w powiecie
nie istnieje poważne zagrożenie grypą.  W powiecie prowadzony jest
monitoring zachorowalności, również przez SP ZOZ. Wszystkie placówki
zdrowia  o t rzymały  i n fo rmac ję  o postępowaniu z pacjentami
z uwzględnieniem grypy A/H1N1. W szkołach przeprowadzono pogadanki

na temat przestrzegania higieny i zasad zachowania by się ustrzec

zachorowalności na grypę.  W powiecie zanotowano 2 przypadki grypy
A/H1N1. Oba przypadki były stwierdzone i leczone poza powiatem
w związku z pobytem tych pacjentów poza terenem swojego miejsca
zamieszkania. Radna Dorota Kaim Hagar, Naczelny Lekarz Szpitala

przedstawiła działania jakie prowadzi szpital powiatowy w przeciwdziałaniu

zwalczania grypy i monitorowaniu tego zjawiska. Z podsumowania
dyskusji wynika, że służby i podmioty odpowiedzialne za prowadzenie
działań są w pełni przygotowane do realizacji zadania i monitorowania
przebiegu zachorowalności na grypę sezonową. 

2) Dokonano oceny stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole
i poza nią.  Działania Policji w przeciwdziałaniu powstawaniu

patologii wśród dzieci i młodzieży powiatu. Temat przedstawił Pan

podinsp. Dariusz Jurczyk Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

w Myszkowie. Przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w szkołach i poza nią oraz prowadzone przeciwdziałania w powstawaniu
patologii. Z informacji wynika, że nastąpił wzrost czynów karalnych we
wszystkich kategoriach a przede wszystkim w przestępstwach

narkotykowych, kradzieży i popełnianych przeciwko funkcjonariuszowi

publicznemu. Sprawcami przestępstw byli nieletni w wieku 14 - 16 lat sami

lub z innymi nieletnimi. Dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

policjanci prowadzili w szkołach działania profilaktyczne - spotkania,

pogadanki z młodzieżą i rodzicami oraz pedagogami. Zadania realizuje
Referat ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji.
W trosce o bezpieczeństwo na terenie powiatu komisja postanowiła
zgłębić  ten temat na posiedzeniu w styczniu zapraszając Wójtów,
Burmistrzów powiatu myszkowskiego. W toku dyskusji głos zabrał Pan

Dyrektor Eugeniusz Bugaj omawiając sytuację w swojej szkole oraz
sposoby przeciwdziałania jakie prowadzi wraz z gronem pedagogicznym.
Pani Prokurator Katarzyna Sacharczuk przedstawiła działania

prokuratury w dziedzinie zwalczania patologii wśród dzieci i młodzieży
szkół powiatu. 

3) Przygotowanie Powiatowego Zarządu Dróg do sezonu zimowego
w zakresie utrzymania przejezdności dróg omówił Pan Mariusz Sikora

- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. Przedstawił
c złonkom komisji "Operat zimowego utrzymania dróg w sezonie
2009/2010" na drogach powiatowych i wojewódzkich administrowanych
przez Zarząd Dróg, który został przekazany właściwym służbom.

Powiatowy Zarząd Dróg jest w pełni gotowy do prowadzenia działań
w sezonie zimowym pod względem sprzętowym jak i materiałowym. 

Starosta  

 

Łukasz Stachera 
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