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SPRAWOZDANIE
STAROSTY ŻYWIECKIEGO

z dnia 31 stycznia 2011 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządkuzostała powołana na podstawie artykułu ,b,c ust.1 , ustawyz dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592) Zarządzeniem Starosty 

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

W roku 2010 odbyły się cztery posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Na posiedzeniach Komisja omawiała szeroko rozumiane aspekty bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu 

Żywieckiego. 

Na pierwszym posiedzeniu Komisji które odbyło się w styczniu 2010 roku zatwierdzono plan pracy Komisji na rok 

2010.Na posiedzeniu tym Prezes Rejonowego Oddziału WOPR w Żywcu Jerzy Ziomek przedstawił informacje na 

temat bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami Powiatu Żywieckiego w kontekście przygotowania do 

sezonu letniego. Oddział Żywiecki WOPR liczy 97 członków czynnie działających . Członkowie zorganizowani są 

w 5 drużynach: Zarzecze, Zapora, Pietrzykowice, Ośrodek „U Rumcajsa” orazw powołanej na mocy porozumienia 

pomiędzy Beskidzkim WOPR a Starostwem Powiatowym w Żywcu Powiatowej Drużynie Ratownictwa Wodnego. 

Środki na działalność bieżącą oddziału pochodzą z dotacji celowych z samorządów, ze składek członkowskich oraz 

od sponsorów. 

Zostały omówione sprawy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieżyw czasiewolnym od zajęć szkolnych . 

Przedstawiciel Policji poinformował, iż w czasie wolnym od zajęć szkolnych na terenie Powiatu Żywieckiego będą 

prowadzone wzmożone działania kontrolno – represyjne. Szczególną kontrolą objętobudynki szkolne - narażone 

w tym czasie na kradzieże. 

Przedstawiciel Policji omówił zjawisko narkomanii na terenie powiatu żywieckiego oraz temat przestępczości 

wśród dzieci i młodzieży. 

Następnie Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Grzegorz Glas przedstawił informację na temat 

bezpieczeństwa na drogach, współpracy z Policją , PZD w Żywcu, UM w Żywcu , gminamii Strażą Miejską 

w Żywcu oraz organizacji ruchu drogowego na drogach Powiatu Żywieckiego. 

Przedstawił czynniki drogowe i ruchowe tworzące razem bądź osobno środowisko sprzyjające popełnianiu błędów 

przez użytkowników i powstawaniu wypadków. Omówił przyczyny wypadkówz podziałem na grupy przyczyn 

w zależności od specyfiki oddziaływania(np. stan techniczny dróg, stan techniczny pojazdów, organizacja ruchu, 

predyspozycje kierowców, zachowanie innych kierowców, warunki otoczenia) . Również przedstawił informacje 
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na temat bezpieczeństwa na drogach . 

Kolejnym tematem przedstawionym na posiedzeniu Komisji była ocena stanu sanitarno – epidemiologicznego 

w powiecie w roku 2010r. Temat referował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu. 

Na posiedzeniu gościł również przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, 

który pokrótce przestawił informacje na temat monitoringu jakości powietrza i wody na terenie Powiatu 

Żywieckiego. 

Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa gościł przedstawiciel Żywieckiej Sekcji Grupy Beskidzkiej GOPR 

w Żywcu. Poinformował członków komisji o bieżącej działalności Oddziału. Oddział liczy 55 ratowników i działa 

na terenie Beskidu Żywieckiego. Zadeklarowano chęć dalszej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

w Powiecie Żywieckim. 

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010 został zrealizowany. 

 

Starosta Żywiecki 

Andrzej Zieliński


