
Załącznik do Uchwały Nr 234/XXXII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

SOK.5120/2/2010 Kłobuck, 18.01.2010 r. 

SPRAWOZDANIE  

STAROSTY KŁOBUCKIEGO  

z dnia 18 stycznia 2010 r.  

 

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU KŁOBUCKIEGO ZA 2009 ROK 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została utworzona na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.).  

Realizując wymogi ustawy Starosta Powiatu Kłobuckiego Zarządzeniem Nr 9/07 z dnia 19 kwietnia 2007r powołał Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku.  

W roku 2009 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła, zgodnie z planem pracy na 2009 rok, trzy posiedzenia, na 

których dokonano oceny działalności organów i instytucji odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, wypracowano odpowiednie wnioski oraz podejmowano inicjatywy służące poprawie bezpieczeństwa 

i porządku.  

 

Tematy prac Komisji w roku 2009 były następujące: 

1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r.  

2. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kłobuckiego.  

3. Realizacja zadań ujętych w programie „Razem Bezpieczniej”.  

4. Przygotowanie służb i inspekcji do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego.  

5. Zapewnienie bezpieczeństwa na zbiornikach wodnych.  

6. Bezpieczne wakacje 2009.  

7. Akcja zima 2009-2010, przygotowanie służb.  

8. Projekt planu pracy na 2010 rok. 

 

I. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 23 kwietnia 2009 r.

 

 

Na wstępie Naczelnik Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności 

Komisji za rok 2008, które to sprawozdanie zostało w dniu 25 lutego 2009roku przedstawione Radzie Powiatu Kłobuckiego 

oraz opublikowane w dzienniku urzędowym województwa śląskiego.  

Kolejnym punktem realizowanym na posiedzeniu było przeprowadzenie analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na administrowanym terenie za 2008 rok. Informację na ten temat przedstawił Naczelnik Sekcji Prewencji 

Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.  

W roku 2008 Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku wszczęła ogółem 1403 postępowań przygotowawczych o popełnienie 

przestępstw ( w roku 2007 było 4 postępowania mniej). W zakończonych postępowaniach zostały stwierdzone 1602 czyny 

przestępcze, w tym między innymi: przestępstwa kryminalne – 832, przestępstwa o charakterze gospodarczym -245, 

przestępstwa drogowe – 475. Pod względem ogólnej wykrywalności w 2008 roku osiągnięty został wskaźnik 79,3% i jest to 

II miejsce w województwie śląskim przy średniej wojewódzkiej 60%. Ustalono 1074 podejrzanych, a wobec 24 Sąd 

zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań.  

Biorąc powyższe dane statystyczne należy stwierdzić, że stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 

kłobuckiego jest stabilny i utrzymuje się na podobnym poziomie co w roku ubiegłym.  

W roku 2008 Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku z zakresu prewencji kryminalnej realizowała zadania z programów 

inicjowanych przez Komendę Główną Policji : „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Pilnuj drinka”, „Alkohol – nieletnim

wzbroniony”, „STOP 18!”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Narkotykom mówię nie”.  

W ramach w/w działań realizowano spotkania z dziećmi, młodzieżą, pedagogami i rodzicami. Współpracowano 

z administracją samorządową powiatu kłobuckiego, wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Częstochowie, dyrekcją 

szkół i przedszkoli powiatu kłobuckiego, Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Kłobucku, Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy UM w Kłobucku.  

W lokalnych mediach i na stronie internetowej KPP Kłobuck propagowano działania profilaktyczne, materiały informacyjne 

i edukacyjne.  

Program „Razem Bezpieczniej” jak powiedzia ł Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ma 

ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Do wyraźnej poprawy 

sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w powiecie mogą wyłącznie doprowadzić wspólne, systematyczne i skoordynowane 

działania służb powiatowych i państwowych, wielu innych instytucji i organizacji oraz co bardzo ważne mieszkańców, 

których aktywizacja w tym zakresie ma fundamentalne znaczenie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem postanowiono 

realizować 2 moduły : „Bezpieczeństwo w szkołach” i „ Bezpieczeństwo na drogach”.  

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku złożyła sprawozdanie co zostało zrobione od początku roku w związku 

z realizacją zadań ujętych w programie „Razem bezpieczniej” i omówiła zadania na czas przyszły m.in. o akcji poprawy 

bezpieczeństwa pieszych razem we współpracowaniu z harcerzami. 

II. Drugie posiedzenie odbyło się 25 czerwca 2009r.

 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, przedstawił informację nt. przygotowania służb 

i inspekcji do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego oraz omówił procedurę uzgodnienia trasy 

pielgrzymkowej. Procedury związane z tym tematem są realizowane na dotychczasowych zasadach i corocznie takie 

same.  

W ramach przygotowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku do okresu pielgrzymkowego do badań 

na początku lipca zaplanowano pobór wody ze zdrojów ulicznych, zlokalizowanych na wodociągach publicznych 

w Kłobucku oraz w Krzepicach. W ramach przygotowań tras do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego 

PSSE wystosowała pismo do Wójtów i Burmistrzów gmin w celu zapewnienia odpowiedniej ilości sanitariatów i pojemników 

na odpady komunalne. Dyrektor PSSE w Kłobucku omówiła również jakość wody w kąpieliskach zorganizowanych 

i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, dokonała oceny obiektów i ośrodków wypoczynkowych na terenie 

powiatu kłobuckiego oraz obiektów turystyczno-wypoczynkowych całorocznych.  

Zgodnie z porządkiem obrad Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłobucku, Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Kłobucku oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku, przedstawili według swoich 

właściwości sposób realizacji zadań wynikających z programu „Bezpieczne wakacje 2009”.  

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku zgodnie z planem działań profilaktycznych w obszarze działania 

„Bezpieczeństwo w szkole”, dokonała analizy wyników ankiet przeprowadzonych w wybranych placówkach oświatowych 

wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W ramach działań do planu w płaszczyźnie „Bezpieczeństwo na drogach” 

opracowano działania profilaktyczno-edukacyjne pod nazwą „2009 rok bezpieczeństwa pieszych” i zrealizowano zadania 

przy udziale harcerzy Hufca ZHP Kłobuck.  

Realizację zadań w zakresie planu ‘Bezpieczeństwo na drogach” przedstawił również Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kłobucku. Dokonywane są sukcesywnie objazdy kontrolne służb liniowych PZD oraz funkcjonariuszy Policji dokonujące 

oceny stanu oznakowania oraz stanu nawierzchni, na podstawie których podejmowane są działania mające na celu poprawę

stanu dróg. 

III. Trzecie posiedzenie odbyło się 9 grudnia 2009r.

 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, omówił przygotowanie służb do sezonu zimowego. Prace związane 

z przygotowaniem, wykonawstwem, odbiorem robót i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych prowadzone 

są zgodnie ze specyfikacjami technicznymi zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2009/2010 oraz przyjętymi 

standardami odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej. Powiatowy Zarząd Dróg ma do utrzymania zimowego sieć dróg 

powiatowych długości 382 km oraz 85 km dróg wojewódzkich. Na terenie powiatu dw 491, 492, 494 utrzymywane są w II 

standardzie.  

Drogi powiatowe utrzymywane są w III, V i VI standardzie. W ramach planów zabezpieczono odpowiednie ilości soli i piasku

do zwalczania śliskości zimowej. Zabezpieczono odpowiednie ilości sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Dbałość 

występuje również w zakresie oznakowania dróg.  

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku przedstawił informację z realizacji programu „Razem 

Bezpieczniej”. W obszarze działań „Bezpieczeństwo w szkole” przeprowadzono badania ankietowe w 9 gimnazjach powiatu 

kłobuckiego i 5 szkołach ponadgimnazjalnych. Anonimowe ankiety wypełniali uczniowie, rodzice i nauczyciele. W badaniu 

ankietowym wzięło udział 2016 respondentów. Na podstawie danych wynika, że przemoc jako taka istnieje w szkołach. 

W każdej z innym natężeniem. Najczęściej sprawcami są rówieśnicy pokrzywdzonych, a miejscem ich dokonywania jest 

głównie korytarz szkolny, szatnia i rejon szkoły. Skala ta jednak jest niewielka o czym świadczy fakt, że dzieci czują się 

bezpiecznie w szkole. Potwierdzają to również nauczyciele, że o faktach przemocy dowiadują się rzadko. Najczęstszym 

rodzajem przemocy jest przezywanie, wyśmiewanie i izolowanie. Uczniowie w zdecydowanej większości potwierdzają, że 

mogą liczyć na pomoc nauczycieli w rozwiązywaniu problemów.  

W obszarze działań „Bezpieczeństwo na drogach”, działania skierowane są do wszystkich użytkowników dróg, ze względu 

na wiek, jak i użytkowanie drogi (kierowcy, piesi, rowerzyści). Rok 2009 został ogłoszony „Rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”. W czasie roku szkolnego przeprowadzono z dziećmi i młodzieżą kilkadziesiąt pogadanek nt. bezpieczeństwa na

drodze, bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Policjanci ruchu drogowego skontrolowali 27 autokarów przewożących dzieci 

i młodzież.  

Podsumowując należy utrzymać i kontynuować pracę profilaktyczną na dotychczasowym poziomie, dążyć do 

wprowadzenia we wszystkich placówkach oświatowych monitoringu, wzmóc nadzór ze strony samorządów mających 

w nadzorze szkoły w kierunku egzekwowania właściwej reakcji nauczycieli i dyrektorów na zdarzenia o charakterze 

kryminalnym, mającym miejsce w ich placówkach.  

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawił plan pracy Komisji na 2010 rok. Plan pracy został 

zaopiniowany pozytywnie i jednogłośnie przyjęty przez wszystkich zebranych członków Komisji. 

Starosta Kłobucki  

 

Stanisław Garncarek 
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Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku złożyła sprawozdanie co zostało zrobione od początku roku w związku 

z realizacją zadań ujętych w programie „Razem bezpieczniej” i omówiła zadania na czas przyszły m.in. o akcji poprawy 

bezpieczeństwa pieszych razem we współpracowaniu z harcerzami. 

II. Drugie posiedzenie odbyło się 25 czerwca 2009r.

 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, przedstawił informację nt. przygotowania służb 

i inspekcji do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego oraz omówił procedurę uzgodnienia trasy 

pielgrzymkowej. Procedury związane z tym tematem są realizowane na dotychczasowych zasadach i corocznie takie 

same.  

W ramach przygotowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku do okresu pielgrzymkowego do badań 

na początku lipca zaplanowano pobór wody ze zdrojów ulicznych, zlokalizowanych na wodociągach publicznych 

w Kłobucku oraz w Krzepicach. W ramach przygotowań tras do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego 

PSSE wystosowała pismo do Wójtów i Burmistrzów gmin w celu zapewnienia odpowiedniej ilości sanitariatów i pojemników 

na odpady komunalne. Dyrektor PSSE w Kłobucku omówiła również jakość wody w kąpieliskach zorganizowanych 

i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, dokonała oceny obiektów i ośrodków wypoczynkowych na terenie 

powiatu kłobuckiego oraz obiektów turystyczno-wypoczynkowych całorocznych.  

Zgodnie z porządkiem obrad Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłobucku, Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Kłobucku oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku, przedstawili według swoich 

właściwości sposób realizacji zadań wynikających z programu „Bezpieczne wakacje 2009”.  

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku zgodnie z planem działań profilaktycznych w obszarze działania 

„Bezpieczeństwo w szkole”, dokonała analizy wyników ankiet przeprowadzonych w wybranych placówkach oświatowych 

wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W ramach działań do planu w płaszczyźnie „Bezpieczeństwo na drogach” 

opracowano działania profilaktyczno-edukacyjne pod nazwą „2009 rok bezpieczeństwa pieszych” i zrealizowano zadania 

przy udziale harcerzy Hufca ZHP Kłobuck.  

Realizację zadań w zakresie planu ‘Bezpieczeństwo na drogach” przedstawił również Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kłobucku. Dokonywane są sukcesywnie objazdy kontrolne służb liniowych PZD oraz funkcjonariuszy Policji dokonujące 

oceny stanu oznakowania oraz stanu nawierzchni, na podstawie których podejmowane są działania mające na celu poprawę

stanu dróg. 

III. Trzecie posiedzenie odbyło się 9 grudnia 2009r.

 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, omówił przygotowanie służb do sezonu zimowego. Prace związane 

z przygotowaniem, wykonawstwem, odbiorem robót i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych prowadzone 

są zgodnie ze specyfikacjami technicznymi zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2009/2010 oraz przyjętymi 

standardami odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej. Powiatowy Zarząd Dróg ma do utrzymania zimowego sieć dróg 

powiatowych długości 382 km oraz 85 km dróg wojewódzkich. Na terenie powiatu dw 491, 492, 494 utrzymywane są w II 

standardzie.  

Drogi powiatowe utrzymywane są w III, V i VI standardzie. W ramach planów zabezpieczono odpowiednie ilości soli i piasku

do zwalczania śliskości zimowej. Zabezpieczono odpowiednie ilości sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Dbałość 

występuje również w zakresie oznakowania dróg.  

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku przedstawił informację z realizacji programu „Razem 

Bezpieczniej”. W obszarze działań „Bezpieczeństwo w szkole” przeprowadzono badania ankietowe w 9 gimnazjach powiatu 

kłobuckiego i 5 szkołach ponadgimnazjalnych. Anonimowe ankiety wypełniali uczniowie, rodzice i nauczyciele. W badaniu 

ankietowym wzięło udział 2016 respondentów. Na podstawie danych wynika, że przemoc jako taka istnieje w szkołach. 

W każdej z innym natężeniem. Najczęściej sprawcami są rówieśnicy pokrzywdzonych, a miejscem ich dokonywania jest 

głównie korytarz szkolny, szatnia i rejon szkoły. Skala ta jednak jest niewielka o czym świadczy fakt, że dzieci czują się 

bezpiecznie w szkole. Potwierdzają to również nauczyciele, że o faktach przemocy dowiadują się rzadko. Najczęstszym 

rodzajem przemocy jest przezywanie, wyśmiewanie i izolowanie. Uczniowie w zdecydowanej większości potwierdzają, że 

mogą liczyć na pomoc nauczycieli w rozwiązywaniu problemów.  

W obszarze działań „Bezpieczeństwo na drogach”, działania skierowane są do wszystkich użytkowników dróg, ze względu 

na wiek, jak i użytkowanie drogi (kierowcy, piesi, rowerzyści). Rok 2009 został ogłoszony „Rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”. W czasie roku szkolnego przeprowadzono z dziećmi i młodzieżą kilkadziesiąt pogadanek nt. bezpieczeństwa na

drodze, bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Policjanci ruchu drogowego skontrolowali 27 autokarów przewożących dzieci 

i młodzież.  

Podsumowując należy utrzymać i kontynuować pracę profilaktyczną na dotychczasowym poziomie, dążyć do 

wprowadzenia we wszystkich placówkach oświatowych monitoringu, wzmóc nadzór ze strony samorządów mających 

w nadzorze szkoły w kierunku egzekwowania właściwej reakcji nauczycieli i dyrektorów na zdarzenia o charakterze 

kryminalnym, mającym miejsce w ich placówkach.  

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawił plan pracy Komisji na 2010 rok. Plan pracy został 

zaopiniowany pozytywnie i jednogłośnie przyjęty przez wszystkich zebranych członków Komisji. 

Starosta Kłobucki  

 

Stanisław Garncarek 
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Załącznik do Uchwały Nr 234/XXXII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

SOK.5120/2/2010 Kłobuck, 18.01.2010 r. 

SPRAWOZDANIE  

STAROSTY KŁOBUCKIEGO  

z dnia 18 stycznia 2010 r.  

 

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU KŁOBUCKIEGO ZA 2009 ROK 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została utworzona na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.).  

Realizując wymogi ustawy Starosta Powiatu Kłobuckiego Zarządzeniem Nr 9/07 z dnia 19 kwietnia 2007r powołał Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku.  

W roku 2009 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła, zgodnie z planem pracy na 2009 rok, trzy posiedzenia, na 

których dokonano oceny działalności organów i instytucji odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, wypracowano odpowiednie wnioski oraz podejmowano inicjatywy służące poprawie bezpieczeństwa 

i porządku.  

 

Tematy prac Komisji w roku 2009 były następujące: 

1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r.  

2. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kłobuckiego.  

3. Realizacja zadań ujętych w programie „Razem Bezpieczniej”.  

4. Przygotowanie służb i inspekcji do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego.  

5. Zapewnienie bezpieczeństwa na zbiornikach wodnych.  

6. Bezpieczne wakacje 2009.  

7. Akcja zima 2009-2010, przygotowanie służb.  

8. Projekt planu pracy na 2010 rok. 

 

I. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 23 kwietnia 2009 r.

 

 

Na wstępie Naczelnik Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności 

Komisji za rok 2008, które to sprawozdanie zostało w dniu 25 lutego 2009roku przedstawione Radzie Powiatu Kłobuckiego 

oraz opublikowane w dzienniku urzędowym województwa śląskiego.  

Kolejnym punktem realizowanym na posiedzeniu było przeprowadzenie analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na administrowanym terenie za 2008 rok. Informację na ten temat przedstawił Naczelnik Sekcji Prewencji 

Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.  

W roku 2008 Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku wszczęła ogółem 1403 postępowań przygotowawczych o popełnienie 

przestępstw ( w roku 2007 było 4 postępowania mniej). W zakończonych postępowaniach zostały stwierdzone 1602 czyny 

przestępcze, w tym między innymi: przestępstwa kryminalne – 832, przestępstwa o charakterze gospodarczym -245, 

przestępstwa drogowe – 475. Pod względem ogólnej wykrywalności w 2008 roku osiągnięty został wskaźnik 79,3% i jest to 

II miejsce w województwie śląskim przy średniej wojewódzkiej 60%. Ustalono 1074 podejrzanych, a wobec 24 Sąd 

zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań.  

Biorąc powyższe dane statystyczne należy stwierdzić, że stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 

kłobuckiego jest stabilny i utrzymuje się na podobnym poziomie co w roku ubiegłym.  

W roku 2008 Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku z zakresu prewencji kryminalnej realizowała zadania z programów 

inicjowanych przez Komendę Główną Policji : „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Pilnuj drinka”, „Alkohol – nieletnim

wzbroniony”, „STOP 18!”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Narkotykom mówię nie”.  

W ramach w/w działań realizowano spotkania z dziećmi, młodzieżą, pedagogami i rodzicami. Współpracowano 

z administracją samorządową powiatu kłobuckiego, wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Częstochowie, dyrekcją 

szkół i przedszkoli powiatu kłobuckiego, Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Kłobucku, Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy UM w Kłobucku.  

W lokalnych mediach i na stronie internetowej KPP Kłobuck propagowano działania profilaktyczne, materiały informacyjne 

i edukacyjne.  

Program „Razem Bezpieczniej” jak powiedzia ł Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ma 

ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Do wyraźnej poprawy 

sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w powiecie mogą wyłącznie doprowadzić wspólne, systematyczne i skoordynowane 

działania służb powiatowych i państwowych, wielu innych instytucji i organizacji oraz co bardzo ważne mieszkańców, 

których aktywizacja w tym zakresie ma fundamentalne znaczenie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem postanowiono 

realizować 2 moduły : „Bezpieczeństwo w szkołach” i „ Bezpieczeństwo na drogach”.  

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku złożyła sprawozdanie co zostało zrobione od początku roku w związku 

z realizacją zadań ujętych w programie „Razem bezpieczniej” i omówiła zadania na czas przyszły m.in. o akcji poprawy 

bezpieczeństwa pieszych razem we współpracowaniu z harcerzami. 

II. Drugie posiedzenie odbyło się 25 czerwca 2009r.

 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, przedstawił informację nt. przygotowania służb 

i inspekcji do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego oraz omówił procedurę uzgodnienia trasy 

pielgrzymkowej. Procedury związane z tym tematem są realizowane na dotychczasowych zasadach i corocznie takie 

same.  

W ramach przygotowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku do okresu pielgrzymkowego do badań 

na początku lipca zaplanowano pobór wody ze zdrojów ulicznych, zlokalizowanych na wodociągach publicznych 

w Kłobucku oraz w Krzepicach. W ramach przygotowań tras do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego 

PSSE wystosowała pismo do Wójtów i Burmistrzów gmin w celu zapewnienia odpowiedniej ilości sanitariatów i pojemników 

na odpady komunalne. Dyrektor PSSE w Kłobucku omówiła również jakość wody w kąpieliskach zorganizowanych 

i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, dokonała oceny obiektów i ośrodków wypoczynkowych na terenie 

powiatu kłobuckiego oraz obiektów turystyczno-wypoczynkowych całorocznych.  

Zgodnie z porządkiem obrad Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłobucku, Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Kłobucku oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku, przedstawili według swoich 

właściwości sposób realizacji zadań wynikających z programu „Bezpieczne wakacje 2009”.  

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku zgodnie z planem działań profilaktycznych w obszarze działania 

„Bezpieczeństwo w szkole”, dokonała analizy wyników ankiet przeprowadzonych w wybranych placówkach oświatowych 

wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W ramach działań do planu w płaszczyźnie „Bezpieczeństwo na drogach” 

opracowano działania profilaktyczno-edukacyjne pod nazwą „2009 rok bezpieczeństwa pieszych” i zrealizowano zadania 

przy udziale harcerzy Hufca ZHP Kłobuck.  

Realizację zadań w zakresie planu ‘Bezpieczeństwo na drogach” przedstawił również Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kłobucku. Dokonywane są sukcesywnie objazdy kontrolne służb liniowych PZD oraz funkcjonariuszy Policji dokonujące 

oceny stanu oznakowania oraz stanu nawierzchni, na podstawie których podejmowane są działania mające na celu poprawę

stanu dróg. 

III. Trzecie posiedzenie odbyło się 9 grudnia 2009r.

 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, omówił przygotowanie służb do sezonu zimowego. Prace związane 

z przygotowaniem, wykonawstwem, odbiorem robót i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych prowadzone 

są zgodnie ze specyfikacjami technicznymi zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2009/2010 oraz przyjętymi 

standardami odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej. Powiatowy Zarząd Dróg ma do utrzymania zimowego sieć dróg 

powiatowych długości 382 km oraz 85 km dróg wojewódzkich. Na terenie powiatu dw 491, 492, 494 utrzymywane są w II 

standardzie.  

Drogi powiatowe utrzymywane są w III, V i VI standardzie. W ramach planów zabezpieczono odpowiednie ilości soli i piasku

do zwalczania śliskości zimowej. Zabezpieczono odpowiednie ilości sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Dbałość 

występuje również w zakresie oznakowania dróg.  

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku przedstawił informację z realizacji programu „Razem 

Bezpieczniej”. W obszarze działań „Bezpieczeństwo w szkole” przeprowadzono badania ankietowe w 9 gimnazjach powiatu 

kłobuckiego i 5 szkołach ponadgimnazjalnych. Anonimowe ankiety wypełniali uczniowie, rodzice i nauczyciele. W badaniu 

ankietowym wzięło udział 2016 respondentów. Na podstawie danych wynika, że przemoc jako taka istnieje w szkołach. 

W każdej z innym natężeniem. Najczęściej sprawcami są rówieśnicy pokrzywdzonych, a miejscem ich dokonywania jest 

głównie korytarz szkolny, szatnia i rejon szkoły. Skala ta jednak jest niewielka o czym świadczy fakt, że dzieci czują się 

bezpiecznie w szkole. Potwierdzają to również nauczyciele, że o faktach przemocy dowiadują się rzadko. Najczęstszym 

rodzajem przemocy jest przezywanie, wyśmiewanie i izolowanie. Uczniowie w zdecydowanej większości potwierdzają, że 

mogą liczyć na pomoc nauczycieli w rozwiązywaniu problemów.  

W obszarze działań „Bezpieczeństwo na drogach”, działania skierowane są do wszystkich użytkowników dróg, ze względu 

na wiek, jak i użytkowanie drogi (kierowcy, piesi, rowerzyści). Rok 2009 został ogłoszony „Rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”. W czasie roku szkolnego przeprowadzono z dziećmi i młodzieżą kilkadziesiąt pogadanek nt. bezpieczeństwa na

drodze, bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Policjanci ruchu drogowego skontrolowali 27 autokarów przewożących dzieci 

i młodzież.  

Podsumowując należy utrzymać i kontynuować pracę profilaktyczną na dotychczasowym poziomie, dążyć do 

wprowadzenia we wszystkich placówkach oświatowych monitoringu, wzmóc nadzór ze strony samorządów mających 

w nadzorze szkoły w kierunku egzekwowania właściwej reakcji nauczycieli i dyrektorów na zdarzenia o charakterze 

kryminalnym, mającym miejsce w ich placówkach.  

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawił plan pracy Komisji na 2010 rok. Plan pracy został 

zaopiniowany pozytywnie i jednogłośnie przyjęty przez wszystkich zebranych członków Komisji. 

Starosta Kłobucki  

 

Stanisław Garncarek 
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