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STAROSTA DRAWSKI                                    Drawsko Pomorskie, dnia 13 stycznia 2020 r. 

     ZK.5510.1.2020.JŻ  

 

Sprawozdanie Starosty Drawskiego 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

za rok 2019. 

 

      W roku 2019 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 2019 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działała w oparciu  

o plan pracy, w którym jako główne kierunki działania przyjęto:  
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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 porządku publicznego i bezpieczeństwa 

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

4) zadania wynikające z rządowego programu ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań  „Razem bezpieczniej”. 

 

W roku 2019 Komisja odbyła cztery zaplanowane posiedzenia. 

Na posiedzeniu w dniu 05 marca 2019 r. Komisja przyjęła bez uwag: 

1) informację Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku publicznego 

w roku 2018, 

2) informację Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa powiatu 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej  w roku 2018, 

3) wnioski Komendanta Powiatowego PSP służące  poprawie funkcjonowania 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu, 

4) informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie  

sanitarnym na obszarze powiatu w roku 2018, 

5) informację Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie sanitarno-

weterynaryjnym na obszarze powiatu w roku 2018, 

6) informację z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu                    

zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli powiatu drawskiego” w roku 2018. 
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Ponadto: 

Komendant Powiatowy Policji zaprezentował materiał z działań                                     

profilaktycznych  podejmowanych w Komendzie Powiatowej Policji w Drawsku 

Pomorskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych. 

W związku  z powyższym został złożony wniosek aby powstał „Zespół ds.               

bezpieczeństwa ruchu”, który będzie zajmował się analizą i poprawą                             

bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie powiatu. Nikt  z  obecnych 

członków nie zgłosił sprzeciwu do ww. wniosku. 

 

 W dniu 06 maja 2019 r. Komisja odbyła kolejne posiedzenie, na którym                    

wysłuchała: 

1) informacji o podjętych działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

w okresie letnim na obszarze powiatu drawskiego,  

2) oceny stanu przygotowania kąpielisk przed sezonem letnim przedstawioną 

przez Panią Aleksandrę Orlińska Państwowego Powiatowego Inspektora             

Sanitarnego, 

3) informacji o prowadzonych i planowanych kontrolach obiektów                        

budowlanych przygotowanych na wypoczynek dzieci i młodzieży, placów  

zabaw i boisk sportowych,  

4) informacji o stanie organizacyjnym i planowanych działaniach WOPR                      

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na wodach powiatu drawskiego                 

w okresie letnim, 

5) oceny stanu technicznego dróg publicznych w powiecie drawskim                       

w aspekcie przygotowań do wzmożonego ruchu drogowego w okresie                  

letnim. 
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         W dniu 25 września 2019 r. na trzecim posiedzeniu Komisja dokonała  

oceny stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze powiatu                           

drawskiego za III kwartał 2019 r. Według danych na terenie działań                        

KPP odnotowano 12 wypadków drogowych, w których 6 osób poniosło śmierć                      

a 15 zostało rannych. Niestety liczba wypadków wzrosła w porównaniu                      

do poprzedniego roku. Komisja przyjęła informację z realizacji 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 2019, którą przedstawił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

Pan Jacek Żychliński. 

 

Na posiedzeniu Komisji w dniu 05.12.2019 r. przyjęto: 

1) uchwałę nr 1/2019 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego                           

w sprawie opinii do projektu budżetu Powiatu na rok 2020 w zakresie                  

porządku i bezpieczeństwa obywateli na obszarze Powiatu Drawskiego, 

2) planu pracy Komisji na rok 2020. 

 

               

         Starosta 

 

   Stanisław Cybula 


