
SPRAWOZDANIE  

STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO  

z dnia 4 lutego 2010 r. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE 
CZĘSTOCHOWSKIM ZA 2009 ROK

Na mocy art. 38a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami ) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad 
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.

Do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należy : 

I. Akty prawa miejscowego:

II. Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:

Zarządzeniem Nr 23/2009 Starosty Częstochowskiego z dnia 19 sierpnia 2009 roku ustalony został skład Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim: 

Przewodniczący komisji - Starosta Częstochowski – Andrzej Kwapisz 

Członkowie komisji:

III. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim w 2009 roku odbyła 3posiedzenia.

23 lutego 2009 roku porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

7 maja 2009 roku porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

Na posiedzenie w dniu 7 maja zaproszenie otrzymali burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu częstochowskiego. 

Zostali na nim przeszkoleni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w zakresie 
możliwości zakażenia oraz sposobów postępowania w związku z wystąpieniem przypadków zakażeń wirusem grypy 

świń typu A/H1N1. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały propagandowe z prośbą o rozpowszechnienie ich na 
stronach internetowych w swoich jednostkach organizacyjnych. Zostali również zobowiązani do podjęcia 

następujących działań: 

15 października 2009 roku porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

W posiedzeniu udział wzięli dyrektorzy szkół, placówek oświatowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie: 

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku opierała się głównie na wytycznych zawartych 
w „Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata

2008 – 2010" przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Częstochowie Nr XXVI /211/ 2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku. 

Jego realizacja w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy: 

Na terenie miasta i gminy Koniecpol Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola przeprowadziło w 2009 roku wspólnie 
z policją akcję pod tytułem „Światło na drodze". Akcja miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe 

oświetlenie pojazdów rowerowych. Oprócz napominania, pouczania a w szczególnie drastycznych przypadkach 
karania mandatami, akcja przyczyniła się do tego, iż rowerzyści zaopatrzyli swoje pojazdy w należyte elementy 

oświetleniowe. Po zakończonej akcji stwierdzono, że na 10 pojazdów rowerowych 9 posiada oświetlenie, przed akcją 
na 10 rowerów tylko 1 posiadał odpowiednie oświetlenie. Wzorem lat ubiegłych jednostki samorządowe z terenu 
powiatu częstochowskiego w ramach akcji pn. „Bezpieczne wakacje 2009” organizowanej na terenie województwa 
śląskiego, inicjowały i promowały na podległym terenie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia bezpiecznego 

wypoczynku. Starosta Częstochowski działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu 

wspiera działania policji przekazując każdego roku na ten cel środki finansowe. W 2009 roku przekazał kwotę 
w wysokości 30 000 złotych na dofinansowanie remontu pomieszczeń w komisariatach gminnych znajdujących się na 

terenie powiatu częstochowskiego. Również na 2010 rok Zarząd Powiatu w Częstochowie podjął decyzję o dalszym 
wspieraniu działań policji i przekazaniu środków finansowych na zakup koni służbowych dla Komendy Miejskiej Policji

w Częstochowie. Służba z wykorzystaniem koni przyczyni się w szerokim zakresie do zapewnienia ładu i porządku 

poprzez zapobieganie kłusownictwu leśnemu i wodnemu, kradzieżom drewna , zapobieganiem niszczeniu i dewastacji 
cennych zasobów i cech środowiska przyrodniczego jakim charakteryzuje się Jura Krakowsko-Częstochowska. 

Realizując zapisy ustawy o samorządzie powiatowym Komisja w trakcie swoich prac realizowała między innymi 

następujące działania: 

Komisja stwierdziła, że w minionym roku na terenie powiatu nie wystąpiły zdarzenia zakłóceń porządku 

publicznego, a powiatowe służby, inspekcje i straże z zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli wywiązywały się w sposób właściwy. 

IV. Obsługę kancelaryjno-biurową Komisji zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2007 Starosty Częstochowskiego 

z dnia 3 sierpnia 2007 zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie. 

1) ocena zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa 

obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie, o którym mowa w pkt. 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

1) Zarządzenie Nr 15/2007 Starosty Częstochowskiego z dnia 3 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia składu 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim. 

2) Uchwała Rady Powiatu w Częstochowie Nr IX/80/2007 z dnia 21czerwca 2007 roku w sprawie oddelegowania 
radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim: 

- Pana Tadeusza Ciastko

- Pana Witolda Orzeł

3) Uchwała Nr XXVI /211/ 2008 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na 

lata 2008 – 2010. 

4) Zarządzenie Nr 23/09 Starosty Częstochowskiego z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany w składzie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim. 

- etatowy członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego – Roman Gębuś

- przedstawiciel Rady Powiatu Częstochowskiego – Tadeusz Ciastko

- przedstawiciel Rady Powiatu Częstochowskiego – Witold Orzeł

- przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie – Artur Bednarek

- przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie – Rafał Kuter

- przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Częstochowie – Jan Janda

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie – Katarzyna Buchajczuk

- Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu – Piotr Juszczyk

1) opracowanie planu pracy komisji na 2009 rok.

2) Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zagrożeń pożarowych występujących na terenie powiatu częstochowskiego. 

3) Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie na temat stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie powiatu częstochowskiego. 

1) Ocena bezpieczeństwa drogowego na terenie powiatu częstochowskiego

2) Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie na temat bezpieczeństwa 

sanitarnego na terenie powiatu. 

3) Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie na temat sytuacji zabezpieczenia weterynaryjnego 

na terenie powiatu. 

4) ocena z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa 

i Spraw Obywatelskich z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej na terenie powiatu częstochowskiego. 

- rozpowszechniania aktualnych komunikatów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na stronach 

internetowych, 

- informowania poradni lekarskich, szpitali o obowiązku zgłaszania przypadków zachorowań na grypę A/H1N1 do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie. 

1) Procedury postępowania podczas trudnych sytuacji wychowawczych występujących wśród dzieci szkół 
podstawowych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – informacja z-cy Komendanta 

Miejskiego Policji w Częstochowie. 

2) Zagrożenie dzieci i młodzieży wynikające z zaniedbań rodzinnych wychowawczych oraz patologii społecznych – 

informacja dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie oraz Dyrektor Powiatowej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie. 

3) Procedury postępowania podczas trudnych sytuacji wychowawczych występujących wśród dzieci szkół 
podstawowych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz sposoby eliminowania 
niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży – informacja dyrektor Śląskiego Kuratorium Oświaty 

Delegatura w Częstochowie. 

- procedur postępowania podczas trudnych sytuacji wychowawczych występujących wśród dzieci szkół 
podstawowych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

- procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i metod współpracy szkół 
z policją, działaniach interwencyjnych, 

- zagrożeń dzieci i młodzieży wynikające z zaniedbań rodzinnych, wychowawczych oraz patologii społecznych. 

Uczestnicy posiedzenia otrzymali zaświadczenia o udziale w ww. szkoleniu. 

- współdziałania podmiotów bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek ze społecznością lokalną 
w zakresie budowania systemu bezpieczeństwa, 

- samopoczucia wszystkich obywateli,

- ograniczenia przestępczości pospolitej,

- sprawności działania powiatowych służb, inspekcji i straży.

- przeanalizowano stan zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców powiatu,

- oceniony został stan bezpieczeństwa na drogach przebiegających przez teren powiatu, uznano, że stan techniczny 

tych dróg uległ znacznej poprawie. 

Starosta Częstochowski 

Andrzej Kwapisz 

 

ID: TQUYY-FYEXE-ZDOYQ-MEMFE-ZUBGT. Podpisany. Strona 1 / 4



SPRAWOZDANIE  

STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO  

z dnia 4 lutego 2010 r. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE 
CZĘSTOCHOWSKIM ZA 2009 ROK

Na mocy art. 38a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami ) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad 
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.

Do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należy : 

I. Akty prawa miejscowego:

II. Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:

Zarządzeniem Nr 23/2009 Starosty Częstochowskiego z dnia 19 sierpnia 2009 roku ustalony został skład Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim: 

Przewodniczący komisji - Starosta Częstochowski – Andrzej Kwapisz 

Członkowie komisji:

III. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim w 2009 roku odbyła 3posiedzenia.

23 lutego 2009 roku porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

7 maja 2009 roku porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

Na posiedzenie w dniu 7 maja zaproszenie otrzymali burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu częstochowskiego. 

Zostali na nim przeszkoleni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w zakresie 
możliwości zakażenia oraz sposobów postępowania w związku z wystąpieniem przypadków zakażeń wirusem grypy 

świń typu A/H1N1. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały propagandowe z prośbą o rozpowszechnienie ich na 
stronach internetowych w swoich jednostkach organizacyjnych. Zostali również zobowiązani do podjęcia 

następujących działań: 

15 października 2009 roku porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

W posiedzeniu udział wzięli dyrektorzy szkół, placówek oświatowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie: 

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku opierała się głównie na wytycznych zawartych 
w „Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata

2008 – 2010" przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Częstochowie Nr XXVI /211/ 2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku. 

Jego realizacja w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy: 

Na terenie miasta i gminy Koniecpol Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola przeprowadziło w 2009 roku wspólnie 
z policją akcję pod tytułem „Światło na drodze". Akcja miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe 

oświetlenie pojazdów rowerowych. Oprócz napominania, pouczania a w szczególnie drastycznych przypadkach 
karania mandatami, akcja przyczyniła się do tego, iż rowerzyści zaopatrzyli swoje pojazdy w należyte elementy 

oświetleniowe. Po zakończonej akcji stwierdzono, że na 10 pojazdów rowerowych 9 posiada oświetlenie, przed akcją 
na 10 rowerów tylko 1 posiadał odpowiednie oświetlenie. Wzorem lat ubiegłych jednostki samorządowe z terenu 
powiatu częstochowskiego w ramach akcji pn. „Bezpieczne wakacje 2009” organizowanej na terenie województwa 
śląskiego, inicjowały i promowały na podległym terenie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia bezpiecznego 

wypoczynku. Starosta Częstochowski działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu 

wspiera działania policji przekazując każdego roku na ten cel środki finansowe. W 2009 roku przekazał kwotę 
w wysokości 30 000 złotych na dofinansowanie remontu pomieszczeń w komisariatach gminnych znajdujących się na 

terenie powiatu częstochowskiego. Również na 2010 rok Zarząd Powiatu w Częstochowie podjął decyzję o dalszym 
wspieraniu działań policji i przekazaniu środków finansowych na zakup koni służbowych dla Komendy Miejskiej Policji

w Częstochowie. Służba z wykorzystaniem koni przyczyni się w szerokim zakresie do zapewnienia ładu i porządku 

poprzez zapobieganie kłusownictwu leśnemu i wodnemu, kradzieżom drewna , zapobieganiem niszczeniu i dewastacji 
cennych zasobów i cech środowiska przyrodniczego jakim charakteryzuje się Jura Krakowsko-Częstochowska. 

Realizując zapisy ustawy o samorządzie powiatowym Komisja w trakcie swoich prac realizowała między innymi 

następujące działania: 

Komisja stwierdziła, że w minionym roku na terenie powiatu nie wystąpiły zdarzenia zakłóceń porządku 

publicznego, a powiatowe służby, inspekcje i straże z zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli wywiązywały się w sposób właściwy. 

IV. Obsługę kancelaryjno-biurową Komisji zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2007 Starosty Częstochowskiego 

z dnia 3 sierpnia 2007 zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie. 

1) ocena zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa 

obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie, o którym mowa w pkt. 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

1) Zarządzenie Nr 15/2007 Starosty Częstochowskiego z dnia 3 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia składu 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim. 

2) Uchwała Rady Powiatu w Częstochowie Nr IX/80/2007 z dnia 21czerwca 2007 roku w sprawie oddelegowania 
radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim: 

- Pana Tadeusza Ciastko

- Pana Witolda Orzeł

3) Uchwała Nr XXVI /211/ 2008 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na 

lata 2008 – 2010. 

4) Zarządzenie Nr 23/09 Starosty Częstochowskiego z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany w składzie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim. 

- etatowy członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego – Roman Gębuś

- przedstawiciel Rady Powiatu Częstochowskiego – Tadeusz Ciastko

- przedstawiciel Rady Powiatu Częstochowskiego – Witold Orzeł

- przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie – Artur Bednarek

- przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie – Rafał Kuter

- przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Częstochowie – Jan Janda

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie – Katarzyna Buchajczuk

- Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu – Piotr Juszczyk

1) opracowanie planu pracy komisji na 2009 rok.

2) Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zagrożeń pożarowych występujących na terenie powiatu częstochowskiego. 

3) Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie na temat stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie powiatu częstochowskiego. 

1) Ocena bezpieczeństwa drogowego na terenie powiatu częstochowskiego

2) Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie na temat bezpieczeństwa 

sanitarnego na terenie powiatu. 

3) Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie na temat sytuacji zabezpieczenia weterynaryjnego 

na terenie powiatu. 

4) ocena z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa 

i Spraw Obywatelskich z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej na terenie powiatu częstochowskiego. 

- rozpowszechniania aktualnych komunikatów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na stronach 

internetowych, 

- informowania poradni lekarskich, szpitali o obowiązku zgłaszania przypadków zachorowań na grypę A/H1N1 do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie. 

1) Procedury postępowania podczas trudnych sytuacji wychowawczych występujących wśród dzieci szkół 
podstawowych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – informacja z-cy Komendanta 

Miejskiego Policji w Częstochowie. 

2) Zagrożenie dzieci i młodzieży wynikające z zaniedbań rodzinnych wychowawczych oraz patologii społecznych – 

informacja dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie oraz Dyrektor Powiatowej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie. 

3) Procedury postępowania podczas trudnych sytuacji wychowawczych występujących wśród dzieci szkół 
podstawowych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz sposoby eliminowania 
niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży – informacja dyrektor Śląskiego Kuratorium Oświaty 

Delegatura w Częstochowie. 

- procedur postępowania podczas trudnych sytuacji wychowawczych występujących wśród dzieci szkół 
podstawowych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

- procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i metod współpracy szkół 
z policją, działaniach interwencyjnych, 

- zagrożeń dzieci i młodzieży wynikające z zaniedbań rodzinnych, wychowawczych oraz patologii społecznych. 

Uczestnicy posiedzenia otrzymali zaświadczenia o udziale w ww. szkoleniu. 

- współdziałania podmiotów bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek ze społecznością lokalną 
w zakresie budowania systemu bezpieczeństwa, 

- samopoczucia wszystkich obywateli,

- ograniczenia przestępczości pospolitej,

- sprawności działania powiatowych służb, inspekcji i straży.

- przeanalizowano stan zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców powiatu,

- oceniony został stan bezpieczeństwa na drogach przebiegających przez teren powiatu, uznano, że stan techniczny 

tych dróg uległ znacznej poprawie. 

Starosta Częstochowski 

Andrzej Kwapisz 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO  

z dnia 4 lutego 2010 r. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE 
CZĘSTOCHOWSKIM ZA 2009 ROK

Na mocy art. 38a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami ) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad 
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.

Do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należy : 

I. Akty prawa miejscowego:

II. Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:

Zarządzeniem Nr 23/2009 Starosty Częstochowskiego z dnia 19 sierpnia 2009 roku ustalony został skład Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim: 

Przewodniczący komisji - Starosta Częstochowski – Andrzej Kwapisz 

Członkowie komisji:

III. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim w 2009 roku odbyła 3posiedzenia.

23 lutego 2009 roku porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

7 maja 2009 roku porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

Na posiedzenie w dniu 7 maja zaproszenie otrzymali burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu częstochowskiego. 

Zostali na nim przeszkoleni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w zakresie 
możliwości zakażenia oraz sposobów postępowania w związku z wystąpieniem przypadków zakażeń wirusem grypy 

świń typu A/H1N1. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały propagandowe z prośbą o rozpowszechnienie ich na 
stronach internetowych w swoich jednostkach organizacyjnych. Zostali również zobowiązani do podjęcia 

następujących działań: 

15 października 2009 roku porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

W posiedzeniu udział wzięli dyrektorzy szkół, placówek oświatowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie: 

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku opierała się głównie na wytycznych zawartych 
w „Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata

2008 – 2010" przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Częstochowie Nr XXVI /211/ 2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku. 

Jego realizacja w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy: 

Na terenie miasta i gminy Koniecpol Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola przeprowadziło w 2009 roku wspólnie 
z policją akcję pod tytułem „Światło na drodze". Akcja miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe 

oświetlenie pojazdów rowerowych. Oprócz napominania, pouczania a w szczególnie drastycznych przypadkach 
karania mandatami, akcja przyczyniła się do tego, iż rowerzyści zaopatrzyli swoje pojazdy w należyte elementy 

oświetleniowe. Po zakończonej akcji stwierdzono, że na 10 pojazdów rowerowych 9 posiada oświetlenie, przed akcją 
na 10 rowerów tylko 1 posiadał odpowiednie oświetlenie. Wzorem lat ubiegłych jednostki samorządowe z terenu 
powiatu częstochowskiego w ramach akcji pn. „Bezpieczne wakacje 2009” organizowanej na terenie województwa 
śląskiego, inicjowały i promowały na podległym terenie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia bezpiecznego 

wypoczynku. Starosta Częstochowski działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu 

wspiera działania policji przekazując każdego roku na ten cel środki finansowe. W 2009 roku przekazał kwotę 
w wysokości 30 000 złotych na dofinansowanie remontu pomieszczeń w komisariatach gminnych znajdujących się na 

terenie powiatu częstochowskiego. Również na 2010 rok Zarząd Powiatu w Częstochowie podjął decyzję o dalszym 
wspieraniu działań policji i przekazaniu środków finansowych na zakup koni służbowych dla Komendy Miejskiej Policji

w Częstochowie. Służba z wykorzystaniem koni przyczyni się w szerokim zakresie do zapewnienia ładu i porządku 

poprzez zapobieganie kłusownictwu leśnemu i wodnemu, kradzieżom drewna , zapobieganiem niszczeniu i dewastacji 
cennych zasobów i cech środowiska przyrodniczego jakim charakteryzuje się Jura Krakowsko-Częstochowska. 

Realizując zapisy ustawy o samorządzie powiatowym Komisja w trakcie swoich prac realizowała między innymi 

następujące działania: 

Komisja stwierdziła, że w minionym roku na terenie powiatu nie wystąpiły zdarzenia zakłóceń porządku 

publicznego, a powiatowe służby, inspekcje i straże z zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli wywiązywały się w sposób właściwy. 

IV. Obsługę kancelaryjno-biurową Komisji zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2007 Starosty Częstochowskiego 

z dnia 3 sierpnia 2007 zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie. 

1) ocena zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa 

obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie, o którym mowa w pkt. 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

1) Zarządzenie Nr 15/2007 Starosty Częstochowskiego z dnia 3 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia składu 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim. 

2) Uchwała Rady Powiatu w Częstochowie Nr IX/80/2007 z dnia 21czerwca 2007 roku w sprawie oddelegowania 
radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim: 

- Pana Tadeusza Ciastko

- Pana Witolda Orzeł

3) Uchwała Nr XXVI /211/ 2008 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na 

lata 2008 – 2010. 

4) Zarządzenie Nr 23/09 Starosty Częstochowskiego z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany w składzie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim. 

- etatowy członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego – Roman Gębuś

- przedstawiciel Rady Powiatu Częstochowskiego – Tadeusz Ciastko

- przedstawiciel Rady Powiatu Częstochowskiego – Witold Orzeł

- przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie – Artur Bednarek

- przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie – Rafał Kuter

- przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Częstochowie – Jan Janda

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie – Katarzyna Buchajczuk

- Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu – Piotr Juszczyk

1) opracowanie planu pracy komisji na 2009 rok.

2) Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zagrożeń pożarowych występujących na terenie powiatu częstochowskiego. 

3) Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie na temat stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie powiatu częstochowskiego. 

1) Ocena bezpieczeństwa drogowego na terenie powiatu częstochowskiego

2) Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie na temat bezpieczeństwa 

sanitarnego na terenie powiatu. 

3) Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie na temat sytuacji zabezpieczenia weterynaryjnego 

na terenie powiatu. 

4) ocena z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa 

i Spraw Obywatelskich z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej na terenie powiatu częstochowskiego. 

- rozpowszechniania aktualnych komunikatów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na stronach 

internetowych, 

- informowania poradni lekarskich, szpitali o obowiązku zgłaszania przypadków zachorowań na grypę A/H1N1 do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie. 

1) Procedury postępowania podczas trudnych sytuacji wychowawczych występujących wśród dzieci szkół 
podstawowych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – informacja z-cy Komendanta 

Miejskiego Policji w Częstochowie. 

2) Zagrożenie dzieci i młodzieży wynikające z zaniedbań rodzinnych wychowawczych oraz patologii społecznych – 

informacja dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie oraz Dyrektor Powiatowej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie. 

3) Procedury postępowania podczas trudnych sytuacji wychowawczych występujących wśród dzieci szkół 
podstawowych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz sposoby eliminowania 
niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży – informacja dyrektor Śląskiego Kuratorium Oświaty 

Delegatura w Częstochowie. 

- procedur postępowania podczas trudnych sytuacji wychowawczych występujących wśród dzieci szkół 
podstawowych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

- procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i metod współpracy szkół 
z policją, działaniach interwencyjnych, 

- zagrożeń dzieci i młodzieży wynikające z zaniedbań rodzinnych, wychowawczych oraz patologii społecznych. 

Uczestnicy posiedzenia otrzymali zaświadczenia o udziale w ww. szkoleniu. 

- współdziałania podmiotów bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek ze społecznością lokalną 
w zakresie budowania systemu bezpieczeństwa, 

- samopoczucia wszystkich obywateli,

- ograniczenia przestępczości pospolitej,

- sprawności działania powiatowych służb, inspekcji i straży.

- przeanalizowano stan zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców powiatu,

- oceniony został stan bezpieczeństwa na drogach przebiegających przez teren powiatu, uznano, że stan techniczny 

tych dróg uległ znacznej poprawie. 

Starosta Częstochowski 

Andrzej Kwapisz 

 

ID: TQUYY-FYEXE-ZDOYQ-MEMFE-ZUBGT. Podpisany. Strona 3 / 4



SPRAWOZDANIE  

STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO  

z dnia 4 lutego 2010 r. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE 
CZĘSTOCHOWSKIM ZA 2009 ROK

Na mocy art. 38a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami ) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad 
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.

Do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należy : 

I. Akty prawa miejscowego:

II. Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:

Zarządzeniem Nr 23/2009 Starosty Częstochowskiego z dnia 19 sierpnia 2009 roku ustalony został skład Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim: 

Przewodniczący komisji - Starosta Częstochowski – Andrzej Kwapisz 

Członkowie komisji:

III. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim w 2009 roku odbyła 3posiedzenia.

23 lutego 2009 roku porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

7 maja 2009 roku porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

Na posiedzenie w dniu 7 maja zaproszenie otrzymali burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu częstochowskiego. 

Zostali na nim przeszkoleni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w zakresie 
możliwości zakażenia oraz sposobów postępowania w związku z wystąpieniem przypadków zakażeń wirusem grypy 

świń typu A/H1N1. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały propagandowe z prośbą o rozpowszechnienie ich na 
stronach internetowych w swoich jednostkach organizacyjnych. Zostali również zobowiązani do podjęcia 

następujących działań: 

15 października 2009 roku porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

W posiedzeniu udział wzięli dyrektorzy szkół, placówek oświatowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie: 

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku opierała się głównie na wytycznych zawartych 
w „Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata

2008 – 2010" przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Częstochowie Nr XXVI /211/ 2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku. 

Jego realizacja w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy: 

Na terenie miasta i gminy Koniecpol Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola przeprowadziło w 2009 roku wspólnie 
z policją akcję pod tytułem „Światło na drodze". Akcja miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe 

oświetlenie pojazdów rowerowych. Oprócz napominania, pouczania a w szczególnie drastycznych przypadkach 
karania mandatami, akcja przyczyniła się do tego, iż rowerzyści zaopatrzyli swoje pojazdy w należyte elementy 

oświetleniowe. Po zakończonej akcji stwierdzono, że na 10 pojazdów rowerowych 9 posiada oświetlenie, przed akcją 
na 10 rowerów tylko 1 posiadał odpowiednie oświetlenie. Wzorem lat ubiegłych jednostki samorządowe z terenu 
powiatu częstochowskiego w ramach akcji pn. „Bezpieczne wakacje 2009” organizowanej na terenie województwa 
śląskiego, inicjowały i promowały na podległym terenie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia bezpiecznego 

wypoczynku. Starosta Częstochowski działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu 

wspiera działania policji przekazując każdego roku na ten cel środki finansowe. W 2009 roku przekazał kwotę 
w wysokości 30 000 złotych na dofinansowanie remontu pomieszczeń w komisariatach gminnych znajdujących się na 

terenie powiatu częstochowskiego. Również na 2010 rok Zarząd Powiatu w Częstochowie podjął decyzję o dalszym 
wspieraniu działań policji i przekazaniu środków finansowych na zakup koni służbowych dla Komendy Miejskiej Policji

w Częstochowie. Służba z wykorzystaniem koni przyczyni się w szerokim zakresie do zapewnienia ładu i porządku 

poprzez zapobieganie kłusownictwu leśnemu i wodnemu, kradzieżom drewna , zapobieganiem niszczeniu i dewastacji 
cennych zasobów i cech środowiska przyrodniczego jakim charakteryzuje się Jura Krakowsko-Częstochowska. 

Realizując zapisy ustawy o samorządzie powiatowym Komisja w trakcie swoich prac realizowała między innymi 

następujące działania: 

Komisja stwierdziła, że w minionym roku na terenie powiatu nie wystąpiły zdarzenia zakłóceń porządku 

publicznego, a powiatowe służby, inspekcje i straże z zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli wywiązywały się w sposób właściwy. 

IV. Obsługę kancelaryjno-biurową Komisji zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2007 Starosty Częstochowskiego 

z dnia 3 sierpnia 2007 zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie. 

1) ocena zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa 

obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie, o którym mowa w pkt. 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

1) Zarządzenie Nr 15/2007 Starosty Częstochowskiego z dnia 3 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia składu 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim. 

2) Uchwała Rady Powiatu w Częstochowie Nr IX/80/2007 z dnia 21czerwca 2007 roku w sprawie oddelegowania 
radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim: 

- Pana Tadeusza Ciastko

- Pana Witolda Orzeł

3) Uchwała Nr XXVI /211/ 2008 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na 

lata 2008 – 2010. 

4) Zarządzenie Nr 23/09 Starosty Częstochowskiego z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany w składzie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim. 

- etatowy członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego – Roman Gębuś

- przedstawiciel Rady Powiatu Częstochowskiego – Tadeusz Ciastko

- przedstawiciel Rady Powiatu Częstochowskiego – Witold Orzeł

- przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie – Artur Bednarek

- przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie – Rafał Kuter

- przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Częstochowie – Jan Janda

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie – Katarzyna Buchajczuk

- Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu – Piotr Juszczyk

1) opracowanie planu pracy komisji na 2009 rok.

2) Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zagrożeń pożarowych występujących na terenie powiatu częstochowskiego. 

3) Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie na temat stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie powiatu częstochowskiego. 

1) Ocena bezpieczeństwa drogowego na terenie powiatu częstochowskiego

2) Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie na temat bezpieczeństwa 

sanitarnego na terenie powiatu. 

3) Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie na temat sytuacji zabezpieczenia weterynaryjnego 

na terenie powiatu. 

4) ocena z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa 

i Spraw Obywatelskich z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej na terenie powiatu częstochowskiego. 

- rozpowszechniania aktualnych komunikatów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na stronach 

internetowych, 

- informowania poradni lekarskich, szpitali o obowiązku zgłaszania przypadków zachorowań na grypę A/H1N1 do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie. 

1) Procedury postępowania podczas trudnych sytuacji wychowawczych występujących wśród dzieci szkół 
podstawowych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – informacja z-cy Komendanta 

Miejskiego Policji w Częstochowie. 

2) Zagrożenie dzieci i młodzieży wynikające z zaniedbań rodzinnych wychowawczych oraz patologii społecznych – 

informacja dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie oraz Dyrektor Powiatowej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie. 

3) Procedury postępowania podczas trudnych sytuacji wychowawczych występujących wśród dzieci szkół 
podstawowych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz sposoby eliminowania 
niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży – informacja dyrektor Śląskiego Kuratorium Oświaty 

Delegatura w Częstochowie. 

- procedur postępowania podczas trudnych sytuacji wychowawczych występujących wśród dzieci szkół 
podstawowych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

- procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i metod współpracy szkół 
z policją, działaniach interwencyjnych, 

- zagrożeń dzieci i młodzieży wynikające z zaniedbań rodzinnych, wychowawczych oraz patologii społecznych. 

Uczestnicy posiedzenia otrzymali zaświadczenia o udziale w ww. szkoleniu. 

- współdziałania podmiotów bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek ze społecznością lokalną 
w zakresie budowania systemu bezpieczeństwa, 

- samopoczucia wszystkich obywateli,

- ograniczenia przestępczości pospolitej,

- sprawności działania powiatowych służb, inspekcji i straży.

- przeanalizowano stan zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców powiatu,

- oceniony został stan bezpieczeństwa na drogach przebiegających przez teren powiatu, uznano, że stan techniczny 

tych dróg uległ znacznej poprawie. 

Starosta Częstochowski 

Andrzej Kwapisz 
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