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UCHWAŁA NR XXVI/176/2013
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa
i porządku w 2012 roku
Na podstawie art. 38b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), uchwala się:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa
i porządku za rok 2012, które stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim

Zbigniew Ptak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/176/2013
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 31 stycznia 2013 r.

SPRAWOZDANIE
Starosty Nowodworskiego
z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2012

W związku z art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji zadań Starosty „ w zakresie
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”, z mocy tej ustawy utworzona została
Zarządzeniem Starosty Nowodworskiego Nr 1/2002 z dnia 17 stycznia 2002 roku Komisja bezpieczeństwa
i porządku zwana dalej Komisją.
Zarządzeniem Nr 10/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 08 marca 2012 roku powołano Komisję
bezpieczeństwa i porządku w nowym składzie.
W skład Komisji wchodzą:
- Starosta jako Przewodniczący Komisji,
- Dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu,
- Trzy osoby powołane przez Starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą specjalistyczną,
- Dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji.
- W pracach komisji z mocy ustawy uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego Prokuratora
Okręgowego.
W roku 2012 niniejsza Komisja pracowała w składzie:
1. Przewodniczący Komisji Starosta Nowodworski Ewa Dąbska
2. Radni Powiatu Nowodworskiego:
- Janusz Charliński
- Andrzej Sobociński
3. Przedstawiciele Komendanta Powiatowego Policji:
- mł. insp. Wacław Łokuciewski – Komendant Powiatowy Policji,
- mł. insp. Arnold Rabiega– Z-ca Komendanta Powiatowego Policji,
4. Powołani przez Starostę Nowodworskiego:
- ppłk. Janusz Śliwiński – Komendant Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej,
- Tomasz Szczepański – Zastępca Burmistrza Nowego Dworu Gd.,
- Jarosław Dywizjusz – Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej Nowego Dworu Gd.
5. Desygnowany przez Prokuratora Okręgowego:
- Prokurator Rejonowy Piotr Wojciechowski,
6. Ponadto z głosem doradczym uczestniczyli:
- bryg. Krzysztof Ostasz – Komendant Powiatowy PSP,
- Mirosława Gwoździewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii,
- Izabela Narewska –Dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Nowym Dworze Gd.,
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- Andrzej Klebba – Komendant Straży Miejskiej w Nowym Dworze Gd.,
- Henryk Pszczoliński.- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
- Sylwester Rutkowski- Komendant Straży Gminnej w Stegnie.
Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła cztery posiedzenia:
I. Posiedzenie, które odbyło się 27.03.2012 roku poświęcone było dwóm tematom:
- Ocenie pracy służb, inspekcji i straży za rok 2011.
Na posiedzeniu tym kierownicy służb, inspekcji i straży złożyli sprawozdania z działalności swoich
jednostek w roku 2012:
- Podinsp. Wacław Łokuciewski – Komendant Powiatowy Policji,
- St. kpt. Tomasz Komoszyński – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP,
- Henryk Pszczoliński – Powiatowy Inspektor Sanitarny,
- Ppłk. Janusz Śliwiński– Komendant Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej,
- Mirosława Gwoździewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii,
- Sylwester Rutkowski – Komendant Straży Gminnej w Stegnie,
- Andrzej Klebba - Komendant Straży Miejskiej w Nowym Dworze Gd.
Wszyscy składający sprawozdanie podkreślili, iż stan bezpieczeństwa na terenie powiatu jest
zadowalający i ulega ciągłej poprawie. Zastrzeżenia budzą jednak ilości wykroczeń drogowych, jak
również porządkowych. Można stwierdzić, iż ilość tych zdarzeń zależna jest m. in. od atrakcyjności
sezonu turystycznego i napływu turystów na Mierzeję Wiślaną.
Obecny na posiedzeniu Prokurator Rejonowy podkreślił dobrą pracę Komendy Powiatowej Policji
w zakresie wykrywalności przestępstw.
Drugim tematem posiedzenia było EURO 2012 oraz wynikające z tego zagrożenia w okresie trwania
tej imprezy.
Referujący ten temat Podinsp. Wacław Łokuciewski – Komendant Powiatowy Policji,
Zwrócił uwagę, iż na obecną chwilę jest dużo niewiadomych, np. ilość kibiców, którzy będą
przebywać (nocować) na terenie powiatu (Mierzei Wiślanej). Podkreślił, iż mimo przewidzianego
oddelegowania policjantów Komendy Powiatowej do zabezpieczenia meczów w Gdańsku to
bezpieczeństwo mieszkańców w tym okresie nie może być obniżone.
Podjęto decyzję, iż do wszystkich zainteresowanych zostanie wystosowane pismo z prośbą o wymianę
informacji mogących mieć wpływ, jak również wykorzystanych do zabezpieczenia bezpieczeństwa na
naszym terenie w czasie EURO 2012.
II. Drugie posiedzenie Komisji w dniu 23.05.2012 r. poświęcone było zbliżającemu się EURO 2012 i w
związku z tym przygotowaniem powiatowych służb, inspekcji oraz organów zarządzania kryzysowego do
współpracy i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie powiatu nowodworskiego.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP T. Komoszyński omówił rolę i planowane działania strażaków
w tym okresie. Powiedział, iż główną kwestią będzie zabezpieczenie dr. nr 7 i do tego zabezpieczenia
zaangażowane będą również jednostki OSP. Ponadto w celu opracowania grafiku dyżurów osób
funkcyjnych na czas EURO 2012 zwrócił się z prośbą, aby wszystkie służby i instytucje podały dane do
tego grafiku.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji A. Rabiega zapewnił, iż pomimo oddelegowania policjantów
do zabezpieczenia EURO 2012 poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu nie powinien być obniżony.
Obecni na posiedzeniu Burmistrzowie i Wójtowie wyrazili jednak obawę o poziom bezpieczeństwa
w tym okresie. Zastępca Komendanta Powiatowego podtrzymał swoje zapewnienia.
III. Podstawowym tematem posiedzenia, które miało miejsce 24.09.2012 roku była:
„Problematyka bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych”.
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Dyrektorzy Zespołu Szkół Nr 1 i 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego omówili tą
problematykę w swoich jednostkach podkreślając jednak specyfikę każdej jednostki wynikające z miejsca
zamieszkania (dojazdy) uczniów, pochodzenie środowiskowe uczniów, czy też inne elementy, które mają
wpływ na ich zachowanie i postępowanie.
Podkreślono, iż duży wpływ na zachowanie uczniów na terenie szkół ma zainstalowany monitoring.
Zachowanie uczniów po lekcjach jest jednak poza kontrolą.
Stwierdzono, iż aby postępowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych było nienaganne to pracę w tym
kierunku należy rozpocząć już od dzieci najmłodszych.
Na wniosek Przewodniczącego Komisji porządek obrad poszerzono o informację S. Szymańskiego
Kierownika ZMiUW WP T/O w Nowym Dworze Gd. na temat inwestycji melioracyjnych w kierunku
zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W przedstawionej informacji znalazł się również nierozwiązany
w dalszym ciągu problem bobrów i ich niszczycielskiej działalności w wałach.
Przewodnicząca Komisji P. Starosta E. Dąbska poinformowała, iż na podstawie otrzymywanych
informacji z gmin uaktualniane zostały dane o miejscach składowania piasku, materiałach i sprzęcie na
wypadek zagrożenia powodziowego.
Poza porządkiem obrad poruszono sprawę przypadku śmierci obywatela powiatu na terenie szpitala, która
zbulwersowała miejscowe społeczeństwo.
IV. Głównym tematem posiedzenia w dniu 17.12.2012 r. była:
Ocena działalności służb ratowniczych , inspekcji i straży po sezonie turystycznym.
Na posiedzeniu tym kierownicy służb, inspekcji i straży złożyli sprawozdania z działalności swoich
jednostek w roku 2012.
W tym roku okres ten był bardzo istotny pod względem bezpieczeństwa ze względu na odbywające się
Mistrzostwa „EURO 2012”. Statystycznie stwierdzono, iż w tym okresie było jednak więcej niektórych
rodzajów przestępczości m. in. kradzieży samochodów, bójek i rozbojów. Po tym okresie wystąpił spadek
przestępczości.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji przekazał również informację, że po przeanalizowaniu
danych GUS decyzją władz zwierzchnich zmniejszono o 6 etatów w Komendzie. Wywołało to
niezadowolenie członków Komisji.
Stan sanitarny, jak również ochrony przeciwpożarowej jest dobry.
Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazała informację o Decyzji Komisji Europejskiej, że Powiat
Nowodworski został uznany za wolny od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła. Informacja ta
ze względu na rolniczy charakter powiatu jest bardzo pozytywna. W celu rozpowszechnienia tej informacji
i umieszczenia na stronie internetowej Starostwa, P. Starosta
zwróciła się z prośbą do Powiatowego Lekarza Weterynarii o przesłanie tego dokumentu w formie
elektronicznej.
Realizując porządek obrad tego posiedzenia zapoznano się z propozycją planu pracy na rok 2013. Po
zmianach i uzupełnieniu przyjęto jednogłośnie do realizacji.
Ponadto należy nadmienić, iż członkowie Komisji byli zaangażowani w wiele spraw, które miały
ogromny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz miejscach zamieszkania
wszystkich mieszkańców Powiatu.
Dotyczyło to m.in. ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej, służby zdrowia i ratownictwa
medycznego.
Szczegóły z prac Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2012 roku znajdują się w protokołach z posiedzeń
Komisji, które są do wglądu na stanowisku ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Starostwa
Powiatowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

Sporządził:
Inspektor ds. bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego
K. Głowacki

–5–

Poz. 1143

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

–6–

Poz. 1143

Uzasadnienie
Na podstawie art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania
publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli.
Na podstawie art. 38b ust. 3:
Nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego Starosta składa Radzie Powiatu
sprawozdanie z działalności Komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie Starosty ogłasza się Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

