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STAROSTA DRAWSKI                                    Drawsko Pomorskie, dnia 11 stycznia 2021 r. 

     ZK.5510.2.2021.JŻ 

 

Sprawozdanie Starosty Drawskiego 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

za rok 2020. 

 

W roku 2020 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działała w składzie : 

- Stanisław Cybula – Przewodniczący Komisji  

członkowie : 

- Waldemar Włodarczyk 

- Marcin Krężel i Karol Korczyński – radni delegowani przez Radę Powiatu                          

Drawskiego,  

- Wojciech Sadowski – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim, 

- Zbigniew Kot, 

- Adam Czernikiewicz, 

- Maciej Kurowski  

- Mariusz Gross i Grzegorz Surma – przedstawiciele delegowani przez Komendanta 

Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim. 

 

W roku 2020 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działała w oparciu o plan  

pracy, tylko jedno posiedzenie odbyło się w starostwie pozostałe  

przeprowadzono zdalnie a materiały przekazywane były drogą mailową. 

 Jako główne kierunki działania przyjęto:  

1) ocenę zagrożeń porządku i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,  

w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

2) ocenę bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą, 

3) ocenę realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu                           

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa  obywateli i porządku 

publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2018- 2022”, 

4) zadania wynikające z rządowego programu ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań  „Razem bezpieczniej”. 
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Na posiedzeniu w dniu 04 marca 2020 r. Komisja przyjęła bez uwag: 

1) informację Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku publicznego w roku 2019, 

2) informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej  w roku 2019, 

3) wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej służące  poprawie 

funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu, 

4) informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie  

sanitarnym na obszarze powiatu w roku 2019, 

5) informację Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie sanitarno-weterynaryjnym  

na obszarze powiatu w roku 2019, 

6) informację z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu                           

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa  obywateli i porządku 

publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2018- 2022”  w roku 2019, 

7) informację o podjętych działaniach zarządców dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

w rejonie przejść dla pieszych na terenie powiatu. 

 

Ponadto: 

Zostały przyjęte 4 wnioski, które dotyczyły wsparcia mieszkańców w dążeniu  

do poprawy bezpieczeństwa pieszych na odcinkach drogi DK-20 oraz doświetlenia przejść  

dla pieszych na terenie powiatu. 

 

Ze względu na sytuację panującą w kraju dotyczącą ogłoszenia na obszarze  

Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego w marcu 2020 roku  

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, następne Komisje Bezpieczeństwa 

i Porządku  tj. w maju, wrześniu i grudniu br., odbyły się zdalnie.  

Materiały zostały  przekazane dla członków Komisji droga elektroniczną i dotyczyły: 

1) podjętych działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim  

na obszarze powiatu drawskiego,  

2) opinii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny 

dotyczącą funkcjonowania kąpielisk i miejsc okazjonalne wykorzystywanych do kąpieli 

w sezonie kąpielowym 2020 r. – przekazaną przez Panią Aleksandrę Orlińska 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
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3) oceny stanu technicznego dróg publicznych w aspekcie przygotowań do wzmożonego 

ruchu drogowego w okresie letnim przekazaną przez Pana Zbigniewa Kota - Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim,  

4) oceny stanu i analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze działania  

Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim  za III kwartał 2020 r.,  

5) realizację zaleceń Wojewody Zachodniopomorskiego dla organów administracji rządowej 

i samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim w sprawie organizacji 

działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie wakacji dobie 

pandemii w 2020 roku. 

 

Ponadto przyjęto: 

1) Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2021. 
2) Uchwałę nr 1/2020 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w sprawie opinii  

do projektu budżetu Powiatu na rok 2021 w zakresie porządku i bezpieczeństwa obywateli 

na obszarze Powiatu Drawskiego. 

               

         Starosta 

 

   Stanisław Cybula 

 

 


