
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY MYSZKOWSKIEGO 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2017 

 

Na mocy art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1868) przedkładam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie 

Myszkowskim za 2017 rok. Zgodnie z art. 38 b ust. 3 ww. ustawy starosta nie później niż do końca stycznia 

przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z jej działalności za poprzedni rok kalendarzowy. Niniejsze 

sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Komisja została 

powołana w celu realizacji zadań Starosty Myszkowskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi 

służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli. Zgodnie z art. 38 a ww. ustawy do zadań komisji należy: 

1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu myszkowskiego. 

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 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. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2016 Starosty Myszkowskiego z dnia 25 maja 2016 roku w okresie 

sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Bezpieczeństwa i porządku wchodzą: 

1. Przewodniczący: Pan Dariusz Lasecki – Starosta Myszkowski. 

2. Członkowie: 

1) mł.insp. Jacek Kurdybelski – Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie. 

2) podinsp. Henryk Szewczyk – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. 

3) Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa. 

4) Pan Marek Węgrzynowicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie. 
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5) bryg. mgr inż. Sergiusz Wiśniewski – Komendant Powiatowy Państwowej Staży Pożarnej w Myszkowie. 

6) Pani Dorota Kaim Hagar – Radna Powiatu Myszkowskiego. 

7) Pan Jakub Grabowski – Radny Powiatu Myszkowskiego.  Członkowie z głosem doradczym: 

1) Pani Małgorzata Pawlik-Karcz - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie. 

2) Pan Zbigniew Cesarz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. 

3) Pan Khalid Hagar - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. 

4) Pan Marek Oleanderek - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie. 

5) Pan Adam Sroka - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myszkowie. 

6) Pan Grzegorz Bojanek – Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa 

Powiatowego w Myszkowie. 

W skład komisji został powołany Prokurator Rejonowy w Myszkowie. 

W posiedzeniach uczestniczą również kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, 

inspekcji, straży oraz przedstawiciele innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie 

Powiatu Myszkowskiego. Ich udział w pracach komisji z głosem doradczym stanowi istotny wkład w ocenę, 

jak również poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku w powiecie myszkowskim. 

Obsługę administracyjno-biurową komisji zapewniał Inspektor ds. Zarzadzania Kryzysowego i Spraw 

Obronnych Starostwa Powiatowego w Myszkowie. 

W 2017 r. odbyły się dwa spotkania na których zajmowano się m.in. omówieniem bieżącej sytuacji 

związanej z zagrożeniem ze strony wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8. Powiatowy Inspektor 

Weterynarii przedstawił sytuację ogólną na terenie województwa śląskiego i zagrożenia związane 

z rozprzestrzenianiem ptasiej grypy dla powiatu myszkowskiego. Omówił również przebieg i wnioski 

z narady koordynacyjnej, która odbyła się 17 lutego br. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Podczas tego 

spotkania Przedstawiciele Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Myszkowie poinformowali o wydanych 

wytycznych Komendanta Głównego PSP oraz wycofaniu przez niego dotychczasowej procedury działań 

PSP przy zwalczaniu ptasiej grypy. Następnie ustalono sposób postepowania w zakresie informowania 

ludności oraz działań koniecznych w przypadku wystąpienia ptasiej grypy na terenie powiatu. Ustalono 

zakres działań gmin, powiatu i służb w tym zakresie oraz zasady współdziałania. W trakcie kolejnego 

spotkania omówiono bieżące sytuacje panujące w poszczególnych gminach Powiatu Myszkowskiego, 

związane z nagłą zmianą pogody, zwłaszcza dużymi opadami śniegu, powodującymi liczne awarie prądu 

oraz utrudnienia na drogach. Przedstawiciele służb ratunkowych złożyli raporty. 

Ponadto 28.04.2017 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się debata organizowana przez 

Komendę Powiatową Policji w Myszkowie „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na 

nie wpływ”. 

  

 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

 

 

Dariusz Lasecki 
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