


Załącznik nr 1 do  
Uchwały Nr XIV/133/04 

Rady Powiatu Kościańskiego 
z dnia 17.02.2004 r. 

 
SPRAWOZDANIE 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
za rok 2003 

 
 
 W roku 2003 Komisja obradowała siedem razy  w terminach: 20 

lutego, 13 marca, 8 maja, 18 września,  9 października, 2 i 16 grudnia. 

 Upływ kadencji władz samorządowych pod koniec 2002 roku 

spowodował, że w większości zmienił się skład osobowy Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zmiany skutkowały tym, iż ponownie dokonano 

oceny zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na 

terenie powiatu kościańskiego. Ocenę opracowano na podstawie informacji i 

sprawozdań przekazanych przez: Komendę Powiatową Policji, Komendę 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Państwową Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną, Powiatową Inspekcję Weterynaryjną, Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Państwową Straż Rybacką oraz 

Starostwo Powiatowe.  

 Celem nadrzędnym działalności Komisji w 2003 roku było ostateczne 

przygotowanie projektu „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. 

Kontynuując działalność roku ubiegłego Komisja w dniu 20 lutego 

rozpatrzyła propozycje zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej i po ich uzupełnieniu włączyła do tworzonego „programu”. 

 Na kolejnym spotkaniu w dniu 13 marca Komisja zgodnie z art. 38a 

ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym zajęła się opiniowaniem 

pracy: Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej, Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz 

Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego. Po wysłuchaniu kierowników 

powiatowych służb, inspekcji i straży oraz przeanalizowaniu rocznych 

sprawozdań i informacji za 2002 rok, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 

drodze uchwały zaopiniowała pozytywnie ich działalność w zakresie 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 



 W celu zwiększenia efektywności działań Komendy Powiatowej Policji w 

Kościanie oraz utrzymania w dalszym ciągu na wysokim poziomie porządku i 

bezpieczeństwa na terenie powiatu kościańskiego Komisja wystąpiła z 

wnioskiem do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w 

Poznaniu o jak najszybsze uzupełnienie wakatów w Komendzie Powiatowej 

Policji w Kościanie. 

 Zgodnie z założeniami w dniu 8 maja 2003 roku Komisja pracowała 

nad ostatecznym kształtem „Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. Po 

wniesieniu drobnych poprawek postanowiła przedłożyć „program” Radzie 

Powiatu Kościańskiego celem jego przyjęcia.  

Po przyjęciu przez Radę Powiatu Kościańskiego „Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego”,  uchwałą nr VII/90/03 w dniu 17 czerwca 2003 r. Komisja 

przesłała opracowany dokument do koordynatorów poszczególnych obszarów 

działań tj. do: Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Państwowej Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz do gmin 

powiatu kościańskiego. Program ten został również zamieszczony w 

Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego na stronie 

http://bip.powiatkoscian.pl 

 Na posiedzeniu w dniu 18 września omawiano sposób realizacji zadań 

ujętych w „programie” oraz wskazano przedsięwzięcia wymagające nakładów 

finansowych. Zdecydowano, że za środki z budżetu powiatu na realizację 

zadań ujętych w „programie” w wysokości 7 100 zł zostanie zakupiony radar 

dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Komisja  zaproponowała 

również, by Zarząd Powiatu Kościańskiego wprowadził aneks do umowy 

zawartej z Zakładem Utylizacji w Tarnowie Starym w celu zwiększenia 

środków przeznaczonych na utylizację padliny o 8 tyś. zł. tj. do kwoty 34 300 

zł. Poruszono także kwestię zagrożenia narkomanią wśród dzieci i młodzieży. 

Komisja postanowiła podać w prasie lokalnej komunikat nawołujący 

mieszkańców powiatu kościańskiego do przekazywania Komendzie 

Powiatowej Policji wszelkich informacji na temat przestępczości narkotykowej 

http://bip.powiatkoscian.pl/


i środowiska narkotykowego. Zwrócono się także z pismem do dyrektorów 

szkół ponadgimnazjalnych o podjęcie współpracy  z policją. 

 Z inicjatywy Starosty Kościańskiego – Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 9 października 2003 roku odbyło się 

spotkanie z kierownictwem szkół ponadgimnazjalnych powiatu, na którym 

Przewodniczący Komisji zaproponował formę współpracy między szkołą a 

policją, polegającą na umożliwieniu funkcjonariuszom policji bezpośredniego 

monitorowania szkół, sprawdzania pomieszczeń, uczniów i bagażu pod 

kątem posiadania środków odurzających przy użyciu specjalnie do tego celu 

wyszkolonego psa. Aby zdiagnozować, jaka jest skala zagrożenia narkomanią 

wśród  młodzieży powiatu kościańskiego, została opracowana ankieta, którą 

Przewodniczący przekazał dyrektorom szkół w celu przeprowadzenia jej 

wśród uczniów. 

 Po otrzymaniu pisemnej informacji o wyrażeniu zgody rady rodziców i 

rady pedagogicznej na zaproponowaną formę współpracy między szkołą a 

policją w dniu 2 grudnia zwołane zostało kolejne posiedzenie. Spotkaniu z 

udziałem dyrektorów szkół i przedstawicieli policji przewodniczył Starosta 

Kościański-Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Na naradzie 

omówiono wyniki ankiety oraz ustalono zasady współpracy między szkołą, 

Komendą Powiatową Policji w Kościanie oraz Samodzielnym Publicznym 

Zespołem Opieki Zdrowotnej. Laboratorium Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie zostało wyposażone w odczynniki, 

umożliwiające wykrycie w organizmie (badanie moczu) takich narkotyków 

jak: amfetamina, kokaina, morfina, THC  (marihuana, haszysz). Koszt  

badania wynosi 30 zł. Ponadto w celu ułatwienia pracy policji przy 

określaniu rodzaju narkotyków znalezionych przy zatrzymanych, 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku polecił zakupić dla 

Komendy Powiatowej Policji w Kościanie - ze środków budżetu powiatu 20 

szt. testów identyfikujących rodzaj narkotyku (amfetaminopodobne, 

marihuanopodobne). Koszt zakupu wyniósł 200 zł. 

 Kolejne spotkanie Komisji odbyło się 16 grudnia. Na posiedzeniu 

przeanalizowano wyniki ankiety oraz efekty  nawiązania współpracy między 

szkołami a policją w celu likwidacji zjawiska narkomanii wśród młodzieży 



powiatu kościańskiego. W dalszej części  spotkania Komisja zgodnie z 

zapisami  artykułu 38a ust.2 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym 

zajęła się zaopiniowaniem projektu budżetu powiatu na realizację zadań 

związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli. Komisja 

wyraziła zaniepokojenie, iż zaplanowane środki Komendy Powiatowej Policji, 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu 

Weterynaryjnego oraz Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej na 2004 rok nie zapewniają potrzeb finansowych na 

zadania inwestycyjne. Kolejnym punktem spotkania było omówienie 

przygotowania Zarządu Dróg Powiatowych i Rejonu Dróg Wojewódzkich w 

Kościanie do zimowego utrzymania dróg w powiecie kościańskim w sezonie 

2003/2004. 

 Na koniec spotkania zostały omówione działania edukacyjno-

prewencyjne „Stop Śmierci” realizowane w ramach „Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego”, które to Starosta Kościański – Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku objął patronatem. W ramach działań: 

- przeprowadzono szeroko zakrojoną akcję propagandową promującą 

założenia działań „Stop Śmierci”, 

- w celu propagowania idei bezpieczeństwa ruchu drogowego utworzono 

stronę internetową, 

- w dniu 24 kwietnia na Rynku w Kościanie odbył się happening 

poświęcony  bezpieczeństwu w ruchu drogowym, 

- w dniu 07 czerwca w Kolegium UAM w Kościanie przeprowadzono 

otwarte, bezpłatne szkolenie dla właścicieli firm transportowych i 

kierowców, 

- 14 czerwca na kompleksie sportowym Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Kościanie przeprowadzono konkurs 

motocyklowy poprzedzony paradą głównymi ulicami miasta, 

- 21 września w Kościanie odbył się uliczny rajd samochodowy 

połączony z blokiem konkurencji sprawnościowych, przeprowadzonych 

w ramach konkursu motoryzacyjnego, 



- 19 listopada rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny na 

drodze” dla uczniów klas IV szkół podstawowych powiatu 

kościańskiego, 

- 18 grudnia rozstrzygnięto konkurs internetowy o tematyce 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjalnych powiatu kościańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku  w 2003 roku podjęła sześć uchwał w 

sprawie: 

- zaopiniowania pracy Komendy Powiatowej Policji z wykonywania zadań 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

- zaopiniowania pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

z wykonywania zadań w zakresie porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli, 

- zaopiniowania pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z 

wykonywania zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli, 

- zaopiniowania pracy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej z wykonywania zadań w zakresie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

- przyjęcia projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, 

- zaopiniowania projektu budżetu powiatu w zakresie zagrożeń 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

 

Na początku 2004 r. – po otrzymaniu od koordynatorów sprawozdań 

obejmujących stopień realizacji zadań zawartych w „Programie” Komisja 

dokona szczegółowej analizy realizacji i na tej podstawie opracuje 

harmonogram działania na w/w rok. 

 

S T A R O S T A 

( - ) 

Andrzej Jęcz 
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