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UCHWAŁA NR XXXIII/227/2013
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa
i porządku za rok 2013
Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), uchwala się:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa
i porządku za rok 2013, 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
Zbigniew Ptak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/227/2013
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

SPRAWOZDANIE
Starosty Nowodworskiego
z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2013

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
Prokuratora Okręgowego.

właściwego

W roku 2013 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,
- podinsp. Tomasz Pawlak– 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 Gdańskiego,
- Jarosław Dywizjusz – Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej Nowego Dworu Gdańskiego,
5. Desygnowany przez Prokuratora Okręgowego:
- Prokurator Rejonowy Piotr Wojciechowski,
6. Ponadto z głosem doradczym uczestniczyli:
- bryg. Krzysztof Ostasz – Komendant Powiatowy PSP,
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- Mirosława Gwoździewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii,
- Izabela Narewska –Dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Nowym Dworze Gdańskim,
- Andrzej Klebba – Komendant Straży Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim,
- Henryk Pszczoliński - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
- Sylwester Rutkowski- Komendant Straży Gminnej w Stegnie.
Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła cztery posiedzenia:
I. Posiedzenie z udziałem Przewodniczącego Rady Powiatu Zb. Ptaka odbyło się 27.03.2013 roku
poświęcone było:
„ Ocena pracy służb, inspekcji i straży za rok 2012, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zdrowia
Szpital w Nowym Dworze Gd. oraz służb medycznych”
W pierwszej części posiedzenia kierownicy służb, inspekcji i straży złożyli sprawozdania z działalności
swoich jednostek w roku 2012:
mł. inspektor Tomasz Pawlak – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji,
bryg. Krzysztof Ostasz –Komendant Powiatowy PSP,
Ppłk. Janusz Śliwiński– Komendant Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej,
Henryk Pszczoliński – Powiatowy Inspektor Sanitarny,
- Tadeusz Studziński – w zastępstwie Powiatowego Lekarza 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
zadawalający 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.
Nieobecny na posiedzeniu Prokurator Rejonowy przesłał informację o stanie przestępczości na terenie
działania Prokuratury Rejonowej w Malborku (obejmującej Powiat Nowodworski).
Wynika z niej, iż stan przestępczości w roku 2012 utrzymywał się podobnie jak w roku 2011.
Komisja w tej części posiedzenia podkreśliła, iż nie wszystkie samorządy gminne poczuwają się do
odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ograniczają przekazywanie środków dla Policji.
Powinna być większa troska o bezpieczeństwo przez wszystkie podmioty.
Druga część posiedzenia poświęcona była funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Zdrowia Szpital
w Nowym Dworze Gdańskim oraz działaniom służb medycznych.
Obecna na posiedzeniu dyr. Szpitala – Pani Elżbieta Kościńska w skrócie omówiła funkcjonowanie
placówki, jak również udzielając odpowiedzi na pytania członków Komisji rozwiała wiele wątpliwości
i niejasności, które narosły w społeczeństwie Powiatu Nowodworskiego wokół działań służb medycznych.
Podkreśliła, iż decyzja o włączenia szpitala w struktury PCZ Spółka z o.o. w Malborku była decyzją trafną,
z korzyścią dla mieszkańców Powiatu.
II. Drugie posiedzenie Komisji w dniu 05.06.2013 r. poświęcone było:
-problematyce czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji
-przygotowaniom służb, inspekcji i straży do sezonu 2013,
Dyr. Zespołu Szkół Nr 2 - Wioletta Przyborowska, jak również Dyr. Zespołu Szkół Nr 1- Dorota Chojna
podkreśliły, iż działania przygotowujące młodzież do bezpiecznego spędzenia wakacji, czy też innych
okresów wolnych od zajęć szkolnych trwają przez cały rok. Działania te polegają m.in. na udziale
młodzieży w różnego rodzaju warsztatach, zajęciach profilaktycznych mających za zadanie pokazanie
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zagrożeń i jak ich uniknąć. Zajęcia te są prowadzone przez specjalistów takich jak psychologowie,
policjanci, ratownicy medyczni.
Pani Dorota Chojna przekazała też informację, iż ZS Nr 1 decyzją Jury Ogólnopolskiego Konkursu
Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny uczeń otrzymał tytuł Bezpieczna Szkoła i został członkiem Ogólnopolskiego
Klubu Bezpieczne Szkoły.
W drugiej części posiedzenia głos zabrali Kierownicy Jednostek:
- Komendant Powiatowy Policji - podinp. Wacław Łokuciewski,
- Komendant Powiatowy PSP – bryg. Krzysztof Ostasz,
- Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny- Henryk Pszczoliński,
- Komendant Placówki Straży Granicznej – ppłk Janusz Śliwiński,
- Powiatowy Lekarz Weterynarii- Mirosława Gwoździewicz.
składając krótkie informacje na temat przygotowań do sezonu turystycznego 2013.
Podkreślili, iż wykonano wiele działań profilaktyczno-kontrolnych, które powinny zaowocować
zapewnieniem bezpieczeństwa przebywającym na wypoczynku w okresie wakacji.
Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii Pani Mirosławy Gwoździewicz w związku z brakiem
właściwej współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Weterynaryjną a Urzędami Gmin i Miast
w sprawie zbiórki padliny podjęto decyzję o wysłaniu pisma do Burmistrzów/Wójtów o wskazanie osób
do kontaktów w tej sprawie.
III. Podstawowym tematem posiedzenia, które miało miejsce 24.09.2013 roku 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 2013.
Z wystąpień i dyskusji należy zauważyć, iż podkreślano dobrą współpracę pomiędzy służbami. Działania
takie jak m.in. wspólne patrole podnosiły efektywność pracy służb.
Wyrażono zaniepokojenie lekkim wzrostem przestępczości.
Podkreślono też, iż nie wszystkie jednostki samorządowe traktują należycie odpowiedzialność za
bezpieczeństwo na swoim terenie.
IV. Czwarte posiedzenie w dniu 02.12.2013r. było poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
Z-ca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Tomasz Pawlak przedstawił informację nt.
bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Nowodworskiego. Wynika z niej, że ilość wypadków
i kolizji drogowych utrzymuje się na podobnym poziomie. Większość zdarzeń dotyczy drogi krajowej nr
7 oraz dróg wojewódzkich nr 501 i 502. Główną przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków
ruchu.
Obecny na posiedzeniu Kierownik Wydziału Komunikacji Starostwa Pan Marek Wdowicz omówił
zagadnienie inżynierii ruchu drogowe na terenie powiatu. Podkreślił, że nie wszystkie Urzędy Gmin i Miast
właściwie podchodzą do tego zagadnienia, a jest ono istotne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Realizując porządek obrad tego posiedzenia zapoznano się z propozycją planu pracy na rok 2013.
Uzupełnieniem i zatwierdzeniem Planu pracy Komisja zajmie się na następnym posiedzeniu.
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.
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Szczegóły z prac Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2013 roku znajdują się w protokołach
z posiedzeń Komisji, które są do wglądu na stanowisku ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Starostwa Powiatowego.

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

