
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

 

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA 

I PORZĄDKU W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM ZA 2018 ROK 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim działa na podstawie art. 38a ustawy 

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 995 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 2018 roku członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim 

spotykali się na posiedzeniach realizując swoje ustawowe zadania w następującym składzie: 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Krzysztof SMELA - Starosta Częstochowski 
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Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Częstochowie 
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Katarzyna BUCHAJCZUK

  

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie 

Janusz KRAKOWIAN  - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu 

  Starostwa Powiatowego w Częstochowie 

Ewa KUBAT-MIEDZIŃSKA

  

- Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie 

Eugeniusz BORAL 

  

- przedstawiciel Rady Powiatu w Częstochowie 

Tadeusz CIASTKO 

  

- przedstawiciel Rady Powiatu w Częstochowie 

Dariusz ATŁASIK  - Komendant Miejski Policji w Częstochowie 

Mariusz STRZELECKI  - z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie 

Artur BERNAT  - Prokurator  Rejonowy w Częstochowie 

Jarosław PIOTROWSKI

  

- Komendant Miejski PSP w Częstochowie 

II. Akty prawa miejscowego: 

1. Zarządzenie Nr 10/2018 Starosty Częstochowskiego z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia 

składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim. 

2. Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie 

Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego na lata 2015 – 2018. 

3. Uchwała Nr III/26/2015 Rady Powiatu w Częstochowie z 29 stycznia 2015 roku w sprawie delegowania 

radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim. 

III. 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. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim w 2018 roku odbyła trzy 

posiedzenia. Tematyka posiedzeń była następująca: 

W dniu 09.04.2018 roku: 

1. Ocena stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym z uwzględnieniem pieszych i rowerzystów oraz 

realizacji zadań w tym zakresie. 

2. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie częstochowskim  

w 2018 roku. 

W dniu 28.06.2018 roku: 

1. Ocena zagrożeń i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach powiatu częstochowskiego. 

2. Ocena bezpieczeństwa w tym warunków sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych w miejscach 

wypoczynku, szczególnie dzieci i młodzieży. 

3. Omówienie działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W dniu 13.11.2018 roku: 

1. Ocena stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu częstochowskiego. 

2. Ocena stanu sanitarnego na terenie powiatu częstochowskiego. 

3. Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie na temat działalności PSP oraz KSRG  

na terenie powiatu częstochowskiego. 

Przyjęty plan pracy komisji na 2018 rok został zrealizowany. Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku w 2018 roku ujęte są w protokołach z posiedzeń komisji, które są do wglądu w Wydziale 

Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego 

w Częstochowie. 
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Wzorem lat ubiegłych Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz jednostki samorządowe z terenu 

powiatu częstochowskiego w ramach akcji pn. „Bezpieczne wakacje 2018” oraz „Bezpieczne ferie 2018” 

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, prowadziła akcję 

informacyjno-edukacyjną w zakresie profilaktyki zdrowotnej uzależnień od dopalaczy, narkotyków, 

alkoholu i tytoniu. Komenda Miejska PSP w Częstochowie dokonała kontroli obiektów wypoczynkowych 

głównie pod kątem przepisów przeciwpożarowych. KM Policji w ramach ww. akcji prowadziła kontrolę 

prędkości, kontrolę stanu technicznego autokarów oraz stanu psychofizycznego kierowców, kontrolę stanu 

trzeźwości kierujących oraz monitorowanie zorganizowanych miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Starosta Częstochowski działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu w 2018 

roku przekazał na ten cel środki finansowe w wysokości: 

- Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie kwotę 73 000 złotych na poprawę bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na terenie powiatu częstochowskiego, z których dofinansowano zakup zestawu sprzętu 

hydraulicznego dla Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie. 

Powiat Częstochowski wspólnie z Komendą Miejską Policji w Częstochowie, przekazał dzieciom  

i młodzieży ze szkół znajdujących się na terenie powiatu częstochowskiego elementy odblaskowe, 

rozpowszechniając w ten sposób wśród pieszych uczestników ruchu drogowego właściwe zachowania  

na drodze. 

Starostwo Powiatowe w Częstochowie uczestniczyło w miesiącu wrześniu 2018 roku w programie 

szkoleniowo-propagandowym z zakresu ochrony przeciwpożarowej pod nazwą „Numery twoich przyjaciół 

998, 112”. Celem tego programu było zapoznanie pracowników z ich obowiązkami i zadaniami w zakresie 

zapobiegania w powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru w zakładzie pracy. 

W 2018 roku Starostwo Powiatowe w Częstochowie zorganizowało szkolenie w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu 

częstochowskiego w dniach 19 – 25 września 2018 roku oraz cykl prelekcji w zakresie profilaktyki 

zdrowotnej na temat uzależnień od dopalaczy, narkotyków, alkoholu i tytoniu oraz prelekcje dotyczące 

cyberprzemocy dla uczniów szkół podstawowych klasy od 6 do 8 oraz w szkołach gimnazjalnych na terenie 

powiatu częstochowskiego w dniach 02.10-30.11.2018 roku. 

W ramach nadzoru i analizy istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego 

efektywności w 2018 roku  odbyły się dwie kontrole oznakowania dróg powiatowych i gminnych  

w powiecie częstochowskim, zatwierdzono 75 stałych organizacji ruchu, wprowadzono 48 stałych 

organizacji ruchu oraz zatwierdzono 283 czasowe organizacje ruchu a wprowadzono 307 czasowych 

organizacji ruchu. Dodatkowo rozpatrzono 28 spraw dotyczących współdziałania w zakresie 

bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego. 

W zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie realizowano następujące programy: 

- „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie 

częstochowskim na lata 2016-2020” 

- „Program służący działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, 

zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie częstochowskim na lata 2016-2020”. 

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, 

- dokonano oceny sytuacji sanitarnej, epidemiologicznej i weterynaryjnej na terenie powiatu. 

IV. Obsługę kancelaryjno-biurową Komisji zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa 

i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Częstochowie. 
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Podsumowanie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r. 

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy 

ze służbami, inspekcjami i strażami na bieżąco realizuje i wdraża w życie zadania z zakresu 

bezpieczeństwa. Można stwierdzić, że stała współpraca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

z podmiotami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa i realizującymi zadania z tego zakresu  

w powiecie częstochowskim ma znaczny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.  

W ramach organizowanych posiedzeń Komisja dokonywała systematycznej oceny zagrożeń porządku 

publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Ponadto w trakcie posiedzeń Komisji omawiano 

również bieżące sprawy i problemy zgłaszane przez członków, przedstawicieli powiatowych służb, 

inspekcji i straży oraz innych instytucji i podmiotów powiatowych, które rozpatrywano według 

właściwości i kompetencji uczestniczących przedstawicieli lub przekazywano merytorycznym 

podmiotom celem podjęcia stosownych przedsięwzięć. 

 

 

  

  

 
Starosta Częstochowski 

 

 

Krzysztof Smela 
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