
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

Z  DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE  

CZĘSTOCHOWSKIM  ZA 2014 ROK 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim  działa na podstawie 

art. 38 a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm.) i realizuje 

zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

I.  Do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należy : 

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 . 

W 2014 roku członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim spotykali się na 

posiedzeniach realizując swoje ustawowe zadania w następującym składzie: 

Przewodniczący komisji: 

ANDRZEJ KWAPISZ  - Starosta Częstochowski 

Członkowie komisji: 

Roman GĘBUŚ -Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw 

Obywatelskich 

Katarzyna BUCHAJCZUK -Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie 

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

Jacek BADORA - przedstawiciel Rady Powiatu w Częstochowie 

Eugeniusz BORAL - przedstawiciel Rady Powiatu w Częstochowie 

Artur BEDNAREK - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie 
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Sławomir LITWIN - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie 

Jan JANDA -przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Częstochowie – Prokurator 

Okręgowy 

II.  Akty prawa miejscowego: 

1. Zarządzenie Nr 6/2011 Starosty Częstochowskiego z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie ustalenia składu 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim. 

2. Zarządzenie Nr 15/2013 Starosty Częstochowskiego z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie zmiany 

w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim. 

3. Uchwała Nr III/26/2011 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie 

oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim. 

4. Uchwała    Nr VIII/66/2011 Rady  Powiatu w Częstochowie z 30 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości  oraz  ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego na lata 2011 - 2014 . 

Priorytetowym zadaniem Komisji był nadzór nad realizacją zadań ujętych w Planie Pracy Komisji oraz 

podejmowanie działań w zakresie spraw bieżących, istotnych dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. 

Tematyka posiedzeń Komisji bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim w 2014 roku była 

następująca: 

1) Zagrożenie przestępczością oraz analiza stanu bezpieczeństwa w powiecie częstochowskim w 2013 roku na 

podstawie statystyk : 

- Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, 

- Prokuratury Rejonowego w Częstochowie 

2) Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu częstochowskiego. 

3) Ocena stanu przygotowania obiektów sportowych do rozgrywek IV ligi piłki nożnej. Zabezpieczenie 

imprez sportowych i artystycznych na terenie powiatu częstochowskiego. 

4) Ocena stanu przygotowań miejsc wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży (kąpieliska, obozy) na 

terenie powiatu częstochowskiego. 

5) Omówienie przygotowań i sposobu realizacji zadań w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”. 

6) Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w oparciu o przeprowadzone ćwiczenia. 

7) Omówienie przygotowań i sposobu realizacji zadań w ramach akcji „Bezpieczne ferie”. 

Ponadto w 2014 roku w posiedzeniach Komisji oprócz jej  członków uczestniczyli również: 

- Z-ca Komendanta Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – Pan Janusz Benduch, 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie – Pan Dariusz Nowicki, 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie - Pan Jerzy Smogorzewski, 

- przedstawiciele klubów sportowych: Klubu Lot Konopiska, Klubu Koniecpol Pilica, Klubu LKS 

Kamienica Polska. 

8) Sprawy bieżące w zakresie działania komisji: 

- propozycje do budżetu na 2015 rok w zakresie bezpieczeństwa, 

- przygotowanie projektu planu pracy komisji na 2015 rok. 

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim w 2014 roku opierała się 

głównie na wytycznych zawartych w „Powiatowym programie zapobiegania przestępczości  oraz  

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011 – 2014. Jego realizacja 

w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy: 

- współdziałania podmiotów bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek ze 

społecznością lokalną w zakresie budowania systemu bezpieczeństwa, 
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- samopoczucia wszystkich obywateli, 

- ograniczenia przestępczości pospolitej, 

- sprawności działania powiatowych służb, inspekcji i straży. 

Wzorem lat ubiegłych jednostki samorządowe z terenu powiatu częstochowskiego w ramach akcji pn. 

„Bezpieczne wakacje 2014” oraz „Bezpieczne ferie 2014” organizowanych na terenie województwa 

śląskiego, inicjowały i promowały na podległym terenie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia 

bezpiecznego wypoczynku. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie prowadziła 

kontrolę stanu sanitarnego obiektów wypoczynkowych, obiektów żywieniowych, punktów 

gastronomicznych oraz basenów i kąpielisk. Komenda Miejska PSP w Częstochowie dokonała kontroli 

obiektów wypoczynkowych głównie pod kątem przepisów przeciwpożarowych. W związku ze 

wzmożonym ruchem pielgrzymkowym omówione zostały procedury związane z zapewnieniem 

bezpiecznego przejścia grup pielgrzymkowych przez teren powiatu częstochowskiego. Starosta 

Częstochowski działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu,  wspiera 

działania Policji i Państwowej Straży Pożarnej. W 2014 roku przekazał  na ten cel środki finansowe 

w wysokości: 

- Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie kwotę 20 000 złotych na poprawę bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na terenie powiatu częstochowskiego, z których dofinansowano zakup  środków do 

neutralizacji skażeń, 

- Komendzie Miejskie Policji w Częstochowie kwotę 15 000 złotych na dofinansowanie remontu 

pomieszczeń w komisariacie policji w Koniecpolu. Powiat Częstochowski wzorem lat ubiegłych, 

również w 2014 roku uczestniczył w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej organizowanym 

przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Eliminacje przeprowadzono na szczeblu gminnym 

dla młodzieży szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W konkursie na szczeblu 

powiatowym zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostę 

Częstochowskiego. 

25 kwietnia br. w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie odbyła się gala programu Komendy Głównej 

Policji "Profilaktyka a Ty”, połączona z premierą spektaklu edukacyjno-profilaktycznego "Sekret" 

w wykonaniu młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych należących do powiatu częstochowskiego oraz 

młodzieży szkół częstochowskich. Inicjatorem programu na terenie Częstochowy i Powiatu był generał 

Tadeusz Budzik, natomiast współorganizatorami Komenda Miejska Policji w Częstochowie, Starostwo 

Powiatowe w Częstochowie oraz Urząd Miasta Częstochowy. W tym roku Częstochowa zdecydowała 

się na utworzenie własnej grupy PaT. Wybrani w castingu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

należących do Powiatu Częstochowskiego oraz Miasta Częstochowy, wspierani przez studentów 

Akademii Jana Długosza, przez trzy dni pracowali nad przygotowaniem spektaklu artystycznego, 

przedstawiającego przyczyny i mechanizmy, przez, które młodzi ludzie sięgają po narkotyki.  PaT 

„Profilaktyka a Ty” jest programem Komendy Głównej Policji  promującym: 

- modę na życie bez uzależnień, profilaktykę rówieśniczą, dobre wiadomości, a nie protesty, zaproszenia, 

a nie wykluczenia, destygmatyzację młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej, życie 

bez nagród i działania za coś, odpowiedzialność za siebie i innych. W ramach działań częstochowska 

grupa PaT została zaproszona do udziału w dniu 30 maja br. w imprezie profilaktycznej organizowanej 

pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka z okazji „Dnia Dziecka” w Teatrze Dramatycznym 

w Warszawie. 

Powiat Częstochowski wspólnie z Komendą Miejską Policji w Częstochowie i Wojewódzkim Ośrodkiem 

Ruchu Drogowego w Częstochowie był współorganizatorem konkursu plastycznego pod nazwą 

„Bezpieczny Pieszy”. Konkurs adresowany był do dzieci szkół podstawowych oraz oddziałów zerowych 

przedszkoli z terenu powiatu częstochowskiego i miasta Częstochowy, którego głównym celem było 

zwrócenie uwagi dzieci na problemy związane z bezpiecznym poruszaniem się po drodze,  
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  kształtowaniem właściwych postaw i zachowań oraz propagowanie pozytywnego wizerunku Policji. 

Starosta w związku z powyższym zakupił nagrody rzeczowe dla finalistów  konkursu. Ponadto Starostwo 

Powiatowe w Częstochowie przekazało materiały promocyjne na uroczystość zorganizowaną 

w katowickiej hali Spodek w związku z obchodami 95 rocznicy utworzenia Policji. Uroczystość była 

świetną okazją do zaprezentowania prowadzonych wspólnie z powiatem częstochowskim programów 

i akcji profilaktycznych promujących bezpieczne zachowania w domu, w szkole i na ulicy. Powiat 

Częstochowski uczestniczył w programie szkoleniowo-propagandowym pod nazwą „Bezpiecznie – chce 

się żyć”, zorganizowanym przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach 

Ogólnopolskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na lata 2013 - 2014, które odbyło się w dniu 

18 czerwca br. w Filharmonii Częstochowskiej. Celem programu była poprawa bezpieczeństwa na 

drogach poprzez podnoszenie świadomości społecznej w tym zakresie. Uczestników programu 

zapoznano z następującymi zagadnieniami: 

- bezpieczeństwem w ruchu drogowym jako problemem społecznym i ekonomicznym, 

- przyczynami i skutkami wypadków drogowych, 

- dokonano analizy zachowań uczestników ruchu drogowego, 

- omówiono wpływ alkoholu i środków odurzających na bezpieczeństwo wśród uczestników ruchu 

drogowego. 

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

innymi następujące działania: 

- przeanalizowano stan zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, 

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

techniczny tych dróg uległ znacznej poprawie. 

III.  Obsługę kancelaryjno-biurową Komisji zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2011 Starosty Częstochowskiego 

z dnia 1 marca 2011 roku zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw 

Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Częstochowie. 

  

 
z up. Starosty Częstochowskiego 

Wicestarosta Częstochowski 

 

 

Henryk Kasiura 
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