


Załącznik nr 1 do  
Uchwały  Nr XXXIV/370/06 

Rady Powiatu Kościańskiego  
z dnia 07 lutego 2006 roku 

 
SPRAWOZDANIE 

 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  
za rok 2005 

 
 

 
 Zgodnie z  zapisami art. 38 a ust. 9 ustawy   Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 

styczniu 2005 roku zakończyła pierwszą  kadencję.   

 Zarządzeniem Starosty Kościańskiego nr 4/05 z dnia 11 marca 2005 roku został 

ustalony skład Komisji 2 kadencji: 

1. Przewodniczący Komisji – Andrzej Jęcz – Starosta Kościański, 

2. Członkowie Komisji: 

a) Urszula Iwaszczuk – radna delegowana przez Radę Powiatu, 

b) Grzegorz Ratajczak -  radny delegowany przez Radę Powiatu, 

c) Paweł Buksalewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń – powołany przez Starostę 

Kościańskiego, 

d) Henryk Bartoszewski – Wójt Gminy Kościan - powołany przez Starostę 

Kościańskiego, 

e) Józef Cieśla – Burmistrz Śmigla - powołany przez Starostę Kościańskiego, 

f) Małgorzata Kielar – z-ca Komendanta Powiatowego Policji – delegowana przez 

Komendanta Powiatowego Policji, 

g) Henryk Kasiński – Komendant Powiatowy Policji, 

h) Przemysław Rajch – delegowany przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu. 

 

 Działalność Komisji w roku sprawozdawczym sprowadzała się do realizacji 

ustawowych zadań określonych w art. 38 a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz 

sprawowania nadzoru nad realizacją zadań „Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” . 

 W roku 2005 Komisja odbyła cztery posiedzenia w terminach: 29 marca, 17 czerwca, 

5 września i 15 grudnia. 

 Na spotkaniu w dniu 23 marca Komisja, zgodnie z art. 38 a ust. 2 ustawy o 

samorządzie powiatowym, przyjęła sprawozdania i informacje powiatowych inspekcji, służb i 



straży za 2004 rok i wydała pozytywną opinię o ich pracy w zakresie bezpieczeństwa i 

porządku publicznego.  

Kolejnym punktem obrad było zapoznanie się i zaopiniowanie propozycji zmian do 

„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego” w zakresie zadań koordynowanych przez Komendanta 

Powiatowego Policji. Projekt „Programu” został zaakceptowany przez członków Komisji i 

przedstawiony Radzie Powiatu, która w dniu 8 czerwca 2005 r. podjęła uchwałę przyjmującą 

do realizacji w/w Program .  

 

 Na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2005 roku Komisja zajęła się: 

1. Stanem przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w okresie 

wypoczynku letniego ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przez 

Komendę Powiatową Policji imprez masowych oraz ruchu drogowego; 

2. Zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na wodach (kąpieliskach strzeżonych); 

3. Oceną sanitarno-epidemiologiczną kąpielisk strzeżonych w zakresie dopuszczenia do 

eksploatacji przed rozpoczęciem sezonu. 

Stan przygotowań do sezonu letniego przedstawiony przez Komendanta Powiatowego Policji, 

Prezesa Zarządu Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) 

oraz pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej został zaopiniowany i 

przyjęty przez Komisję jednogłośnie. 

 Kolejne spotkanie w dniu 5 września 2005 roku poświęcone zostało omówieniu 

następujących  zagadnień: 

1. ocenie warunków przygotowania obiektów nauczania pod względem sanitarno-

technicznym oraz realizacji zajęć wychowania fizycznego, korzystania z sal 

gimnastycznych oraz boisk sportowych. Zagadnienie zostało przedstawione przez 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 

2. omówieniu przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia uczniom bezpiecznej drogi 

do szkoły; 

3. omówieniu realizacji zadań profilaktycznych ujętych w programie Pt. „Szkoła bez 

przemocy i narkotyków” oraz „Bezpieczna Szkoła”. Zagadnienia wymienione w 

punkcie 2 i 3 zostały zreferowane przez Komendanta Powiatowego Policji.  

Przedstawione wyżej informacje Komisja przyjęła w drodze uchwały jednogłośnie. 

 Ostanie posiedzenie Komisji miało miejsce 15 grudnia. 



Członkowie Komisji wysłuchali informacji Kierownika Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Kościanie oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  na temat przygotowania do 

zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu. Zebrani zapoznani zostali z zasadami i 

planami zimowego utrzymania dróg oraz ilością sił i środków przeznaczonych na ten cel w 

sezonie zimowym 2005/2006.  

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 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na 2006 rok nie 

zapewniają potrzeb finansowych na zadania inwestycyjne.  

 

W roku sprawozdawczym ze środków budżetu powiatu kościańskiego na realizację 

zadań ujętych w „Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” wydatkowano 11 804,24 zł: 

 1 123,50 zł na zakup narkotesterów, 

 3 650,24 zł na zakup środka pianotwórczego ROTEOR, 

 2 739,20 zł na zakup Sintanu, 

    631,30 zł na zakup Sorbentu Compact, 

 3 660 zł na szkolenie ratowników medycznych. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zgodnie z Zarządzeniem Starosty Kościańskiego 

wszystkie decyzje podejmowała w drodze uchwał. W 2005 roku podjęto 17 uchwał w 

sprawie: 

• zaopiniowania pracy Komendy Powiatowej Policji  z realizacji  zadań w zakresie 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

• zaopiniowania pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z realizacji 

zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych, 

• zaopiniowania pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z realizacji  

zadań obejmujących bezpieczeństwo sanitarne, 

• przyjęcia informacji Powiatowego Lekarza  Weterynarii o realizacji  zadań w zakresie 

bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego, 



• przyjęcia propozycji zmian do „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” w zakresie zadań 

koordynowanych przez Komendanta Powiatowego Policji, 

• przyjęcia informacji o realizacji zadań ujętych w „Powiatowym programie 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego” koordynowanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie 

w  2004 roku, 

• przyjęcia informacji o realizacji zadań ujętych w „Powiatowym programie 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego” koordynowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego  w  2004 roku, 

• przyjęcia informacji o realizacji zadań ujętych w „Powiatowym programie 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego” koordynowanych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej  w  2004 roku, 

• przyjęcia informacji nt. zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na wodach w 

powiecie kościańskim, 

• przyjęcia informacji nt. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w powiecie 

kościańskim w okresie wypoczynku letniego ze szczególnym uwzględnieniem imprez 

masowych oraz ruchu drogowego, 

• przyjęcia informacji nt. stanu sanitarno-epidemiologicznego kąpielisk strzeżonych w 

zakresie dopuszczenia do eksploatacji przed rozpoczęciem sezonu, 

• przyjęcia informacji nt. warunków przygotowania obiektów nauczania pod względem 

sanitarno-technicznym oraz realizacji zajęć wychowania fizycznego, korzystania z sal 

gimnastycznych oraz boisk sportowych, 

• przyjęcia informacji nt. zapewnienia uczniom bezpiecznej drogi do szkoły, 

• przyjęcia informacji nt. realizacji zadań profilaktycznych ujętych w programie 

„Szkoła bez przemocy” oraz „Bezpieczna Szkoła”, 

• przyjęcia informacji Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich na temat zimowego 

utrzymania dróg w sezonie zimowym 2004/2005, 

• przyjęcia informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  na temat zimowego 

utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2004/2005, 



• zaopiniowania projektu budżetu powiatu w zakresie zagrożeń porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli, 

• przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 

rok. 

 
Na początku 2006 r. – po otrzymaniu od koordynatorów sprawozdań obejmujących stopień 

realizacji zadań zawartych w „Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” Komisja dokona szczegółowej 

analizy ich realizacji i na tej podstawie opracuje harmonogram działania na w/w rok. 

 

 
S T A R O S T A  

(-) 
Andrzej Jęcz 


