
SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ŻYWIECKIEGO  

z dnia 25 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie działaności Komisji Porządku i Bezpieczeństwa za rok 2009. 

 

- Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana na podstawie artykułu 38 a, b, c ust.1 , ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 

1592 ) Zarządzeniem Starosty 14 stycznia 2002 r. oraz Zarządzeniem Starosty z dnia 28 luty 2007r. 

Do zadań komisji należy: 

1) Ocena zagrożeń 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 publicznego 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 wykonaniem 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. 

- W roku 2009 odbyły się cztery posiedzenia Komisji. Na posiedzeniach omawiano szeroko rozumiane 

aspekty bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Żywieckiego. Na pierwszym posiedzeniu Komisji ,

które odbyło się w styczniu 2009r. przyjęto plan pracy komisji na rok 2009. Gośćmi zaproszonymi 

w 2009r. na posiedzenia komisji byli : Prezes Rejonowego Oddziału WOPR w Żywcu, który przedstawił 

informacje na temat bezpieczeństwa osób przebywających nad wodami Powiatu Żywieckiego, 

przedstawiciel Oddziału Karpackiego Straży Granicznej z Nowego Sącza, który omówił obecne 

procedury współpracy z samorządami , Prezes Beskidzkiej Grupy GOPR Sekcja Żywiec, który 

poinformował o bieżącej działalności grupy, przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska w Katowicach , który omówił problem monitoringu jakości powietrza i wody na terenie 

powiatu. 

Na posiedzeniach Komisji poruszano m. in. sprawy dotyczące : 

1) funkcjonowania Komisariatów Policji na terenie Powiatu Żywieckiego

2) działań mających na celu zabezpieczenie płynności ruchu turystycznego letniego i zimowego

3) bezpieczeństwa osób przebywających w rejonie akwenów wodnych ( Zbiorniki Tresna i Porąbka)

4) zagrożeń stwarzanych przez nietrzeźwych kierowców, rowerzystów i pieszych

5) utrudnień związanych ze zbyt dużą liczbą pojazdów w stosunku do ilości miejsc parkingowych – 

sposoby rozwiązania 

6) organizacji imprez masowych oraz ich zabezpieczenia

7) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych,

8) utrudnień w ruchu drogowym związanych z budową drogi S69

9) zjawiska narkomanii na terenie powiatu.

- Na wniosek jednego z członków komisji uruchomiono procedury w sprawie dotyczącej uciążliwości 

w zakresie emisji hałasu do środowiska związanych z działalnością Tartaku w Świnnej. 

Członkowie Komisji zapoznali się : 

1) ze stanem sanitarno- epidemiologicznym na terenie powiatu w roku 2009r

2) realizacją ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym ( Dz.U. z 2007r. nr 89 poz. 590),

- Jedno z posiedzeń komisji poświęcone było tematowi wystąpienia wirusa grypy A/H1N1 na terenie 

powiatu, procedurami postępowania w przypadku wykrycia wirusa, sposobem informowania 

mieszkańców. W ramach prac Komisji zostały przedstawione sprawozdania z działalności administracji 

zespolonej powiatu żywieckiego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2009. Plan 

pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przyjęty w styczniu 2009r. został w pełni zrealizowany. 

Starosta Żywiecki  

 

Andrzej Zieliński 
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