
 

 

SPRAWOZDANIE  

STAROSTY BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO 

z dnia 16 stycznia 2019 r. 

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku 

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, której obowiązek utworzenia wynika z art. 38a ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w związku z upłynięciem poprzedniej 3-letniej kadencji, 

powołana została Zarządzeniem Nr 7/2017 Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 16.03.2017 roku 

w następującym składzie: 

 

Bernard Bednorz - Przewodniczący Komisji, 

Mariusz Żołna - delegowany przez Radę Powiatu, 

Czesław Kłyk - delegowany przez Radę Powiatu, 

Szymon Jeleń - delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji, 

Jakub Momot - delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji, 

Krystian Grzesica - powołany przez Starostę, 

Mariusz Gaweł - powołany przez Starostę, 

Stanisław Jagoda - powołany przez Starostę, 

Elżbieta Tkaczewska-Kuk - wskazana przez Prokuratora Okręgowego, 

Monika Stalmach-Ćwikowska - wskazana przez Prokuratora Okręgowego, 

Henryk Nikiel - powołany przez Starostę. 

  

W związku z upływem V kadencji Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego decyzją Rady Powiatu  

VI kadencji do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku delegowani zostali powtórnie Czesław Kłyk 

natomiast jako drugi radny Jerzy Mantaj. Delegowani radni Zarządzeniem Nr 41/2018 Starosty Bieruńsko 

-Lędzińskiego z dnia 12.12.2018 r. powołani zostali w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

1. Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego odbywają się 

w zależności od potrzeb. W roku 2018 zwołano trzy posiedzenia. 

2. Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Komisji w nowej kadencji odbyło się w dniu 28 marca. Podczas 

tego posiedzenia przyjęto plan pracy na rok 2018. Zagadnienia jakie ustalono do rozpatrzenia to: 

1) Analizę stanu przestępczości i jej zwalczania na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 

2) Opiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji. 

3) Stan bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu bieruńsko-lędzińskiego 

4) przemoc w rodzinie na podstawie interwencji przeprowadzonych na terenie powiatu bieruńsko 

-lędzińskiego. 
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5) Stan dróg powiatowych i ograniczenia na nich występujące. Bezpieczeństwo pieszych poruszających się  

po drogach powiatowych. 

6) Podsumowanie działań dotyczących zwalczania stosowania tzw. „dopalaczy”. 

7) Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 

8) Opiniowanie budżetu powiatu – w zakresie realizacji zadań starosty w kwestiach dotyczących zagrożeń 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. 

3. Ponadto podczas posiedzenia w marcu, Komisja dokonała analizy stanu przestępczości i jej zwalczania 

na podstawie informacji przekazanych przez Prokuratorów Rejonowych w Tychach i Mysłowicach. Ponadto 

zajęto się analizą i oceną przedstawionych efektów aktywności Komendy Powiatowej Policji w 2017 r. 

Pozytywnie zaopiniowano rezultaty pracy funkcjonariuszy w roku 2017. Dodatkowo zapoznano się  

z informacją dotyczącą działań podejmowanych w celu zwalczania tzw „dopalaczy”. 

4. Kolejne posiedzenie odbyło się 25 września 2018 r. i poświęcone było przede wszystkim podsumowaniu 

„Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla 

powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2015-2018”. W czasie tego posiedzenia podjęte zostały również tematy: 

- Bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu Bieruńsko-lędzińskiego. 

- Plan organizacji ruchu - system oznakowania dróg powiatowych. 

5. Ostatnie posiedzenie odbyło się 18 grudnia 2018 r. i poświęcone było przede wszystkim opiniowaniu 

projektu budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2019, w części dotyczącej środków finansowych 

przeznaczonych na realizację zadań w obszarze dotyczącym porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu powiatu. W czasie tego posiedzenia podjęte zostały również 

tematy: 

- Przygotowanie Jednostek Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do usuwania zagrożeń pożarowych, 

technicznych, chemicznych oraz niebezpiecznych skutków zjawisk atmosferycznych - analiza stanu 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie bieruńsko-lędzińskim. 

- Ustalenie zasad przygotowania projektu Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2019-2021. 

6. W roku 2018 Komisja poprzez swoich przedstawicieli współuczestniczyła w realizacji przedsięwzięć 

wpisujących się w cele i zadania określone w Rządowym programie ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań „Razem Bezpiecznej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Realizowano 

czynności doraźne związane z bieżącymi problemami dotyczącymi stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie 

powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 

7. Pod patronatem Przewodniczącego Komisji - Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego został przeprowadzony 

przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Powiat Bieruńsko-Lędziński ufundował nagrody dla 

uczestników tego turnieju. 

8. Przewodniczący Komisji podpisał z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach oraz 

Komendantem Powiatowym Policji w Bieruniu porozumienia, w których wyniku przekazano na Fundusz 

Wsparcia Policji środki finansowe z Budżetu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego o łącznej wysokości 54 tysięcy 

złotych. Środki te zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu na: dofinansowanie 

zakupu samochodu służbowego i sprzętu oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy 

realizujących zadania w pionie prewencyjnym. 
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9. Podobne porozumienia zawarto również z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej 

w Tychach. Pozwoliło to przekazać przez Powiat Bieruńsko-Lędziński kwoty 60 tyś złotych na Fundusz 

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki te wykorzystane zostały na zakup samochodu służbowego oraz 

bieżące funkcjonowanie, w tym utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 

 

  

 
Starosta 

 

Bernard Bednorz 
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