
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO  

ZA ROK 2016 

Na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2016 r., 

poz. 814 ze zm.) 
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w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 

inspekcjami oraz zadań obywateli, utworzono Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego, 

zwaną dalej Komisją. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2015 Starosty Będzińskiego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia 

składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego z późniejszymi zmianami, Komisja działała 

w składzie: 

1. Przewodniczący: 

- Arkadiusz Watoła  Starosta Będziński 

2. Członkowie: 

- Radosław Baran  Członek Zarządu Powiatu 

- Marian Kozieł  Radny Rady Powiatu 

- Dariusz Zawadzki  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie 

- Arkadiusz Więcek  Komendant Powiatowy Policji w Będzinie 

- Janusz Dąbrowski  Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Będzinie 

- Janusz Prętkiewicz  Prezes Wodnego Ochotniczego pogotowia Ratunkowego O/Będzin 

- Jarosław Burzawa  p.o. Naczelnika Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym 

3. W pracach Komisji Uczestniczyła Prokurator Rejonowy w Będzinie. 

Posiedzenia komisji odbywają się w zależności od potrzeb. Ostatnie posiedzenie odbyło się w grudniu  

2016 roku i było połączone z posiedzeniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Komisja  

działała na podstawie opracowanego „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. 

Spośród ważniejszych inicjatyw podjętych i zrealizowanych - wynikających z „Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” można 

wymienić: 

1. Wspólnie z Wydziałem Informacji i Promocji Powiatu, Komendą Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej i Policji zorganizowano festyn dla dzieci i młodzieży w Siewierzu. 
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W trakcie festynu przeprowadzano konkursy ze znajomości przepisów ruchu drogowego zarówno dla 

małych dzieci jak i dla młodzieży. Odbyły się również pokazy sprzętu strażackiego, sztuki walki, pokaz pracy 

psa policyjnego oraz udzielanie pierwszej pomocy. W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” wręczano 

dzieciom kamizelki odblaskowe i zawieszkowe elementy odblaskowe. 

2. Zaopatrzono Policję w zawieszkowe elementy odblaskowe, które funkcjonariusze wręczali dzieciom  

w trakcie organizowanych w szkołach i przedszkolach pogadankach na temat bezpiecznego zachowania  

się na drodze. 

W sumie w 2016 roku przeprowadzono: 

- 18 prelekcji dotyczących narkotyków i dopalaczy 

- 38 prelekcji dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich 

- 20 prelekcji dotyczących cyberprzemocy 

- 117 prelekcji dotyczących demoralizacji, szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży itp. 

- 29 rozmów profilaktyczno - ostrzegawczych 

3. Koordynowano realizację policyjnych programów prewencyjnych: „Kontakt z osobą nieznajomą”, 

„Coolturalnie kibicuję”, „Bezpieczna woda”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Żyj marzeniami nie 

uzależnieniami”, „Bezpieczne wakacje”, „Europejski Dzień Seniora”, „Nieobozowa akcja letnia”, 

„Niebezpieczny lód – bezpieczne lodowiska”, „Trzeźwa młodość to twoja przyszłość”, „Europejski Dzień 

Sąsiada”. Współpraca ze szkołami ukierunkowana była na edukację dzieci w zakresie bezpiecznych zachowań 

i sposobów unikania zagrożeń. Działania te prowadzone były przez cały rok. 

4. Wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzono, na terenie m. Będzina, 

Czeladzi i Siewierza, akcję profilaktyczną w ramach kampanii „Pijani kierowcy niosą śmierć” funkcjonariusze 

ruchu drogowego przeprowadzili liczne prelekcje w parafiach powiatu będzińskiego, propagując negatywny 

wizerunek kierujących, prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu. Rozdawano ulotki informacyjne oraz 

materiały odblaskowe. 

5. W ramach współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i w związku sezonem letniego 

wypoczynku nad wodą, z funduszy Komisji zakupiono bony na paliwo do łodzi patrolowych WOPR  

w Przeczycach oraz Rogoźniku (wartości 1.500 zł). 

6. W trosce o bezpieczeństwo osób starszych organizowano cyklicznie spotkania z emerytami  

i rencistami. Były to głównie spotkania z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego w ramach akcji 

„Bezpieczny senior, jako kierujący pojazdem” oraz jako pieszy uczestnik ruchu drogowego. Podczas spotkań 

uczestnikom rozdawane były „Koperty Życia” oraz materiały odblaskowe. 

7. Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Policja 

kontrolowała sklepy, lokale gastronomiczne i placówki handlowe pod kątem przestrzegania zakazu sprzedaży 

alkoholu nieletnim. 

8. W ramach realizacji procedur „Niebieskich Kart” w roku sprawozdawczym wypełniono 286 formularzy 

„Niebieska karta – A” według miejsca zamieszkania osoby, wobec której istnieje podejrzenie,  

że jest dotknięta przemocą: 286 w tym : miasto – 241, wieś – 45. 

9. W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach Powiatu, ze środków komisji zakupiono 3 alkomaty 

bezdotykowe ALCOBLOW dla Komisariatów Policji w Sławkowie, Wojkowicach oraz Komendy Powiatowej 

w Będzinie (wartość ok. 4.600 zł). 

10. Zakupiono aktualizację programu antywirusowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej oraz racje żywieniowe do wykorzystania przy dłużej trwających akcjach. (wartość ok. 1.800 zł). 

11. W związku z licznymi zgłoszeniami szkód wyrządzonych przez dziko żyjące zwierzęta (głównie dziki 

i lisy) zakupiono oraz nieodpłatnie udostępniano środki odstraszania zwierząt. (wartość ok. 250 zł). 

12. Współfinansowano wspólnie w Komendą Powiatową Policji zakup kalendarzy na 2017 rok  

z informacją o numerach alarmowych. (wartość 1.000 zł). 

13. Przeprowadzono wspólnie z Policją szkolenie dla pracowników instytucji publicznych i spółek  

z udziałem samorządów z zakresu zagrożeń terrorystycznych w obiektach użyteczności publicznej. 
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Na grudniowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała projekt budżetu na działalność związaną z szeroko 

rozumianym bezpieczeństwem. 

Sposób funkcjonowania Komisji i zakres merytoryczny omawianych tematów przyczyniają się do 

polepszenia współpracy służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu 

Będzińskiego. 

Na realizowane przedsięwzięcia w roku 2016 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego 

wydatkowała łącznie kwotę w wysokości 13.000 zł Wydatki były celowe i zgodne z głównymi kierunkami 

działań Komisji w roku sprawozdawczym.  

 
 

Starosta Będziński 

 

 

Arkadiusz Watoła 
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