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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI
BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
W 2018 ROKU

Konin, styczeń 2019 r.

Sprawozdanie
Starosty Konińskiego
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.
Ustawa o samorządzie powiatowym nakłada na jego organ szereg zadań publicznych,
a jednym z nich jest podejmowanie wszelkich możliwych działań celem zapewnienia
mieszkańcom powiatu bezpieczeństwa i porządku. 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
utworzona została, zgodnie z ustawowymi zapisami, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.
Do zadań Komisji należy m.in.
1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu
2) opiniowanie pracy policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także innych
jednostek wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
4)

opiniowanie projektu budżetu powiatu oraz innych projektów aktów prawa
miejscowego i innych dokumentów w zakresie przypisanym Komisji.
Zgodnie z art. 38b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym,

składam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok.
Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 4 kwietnia 2018 r. w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Koninie. Tematem posiedzenia było zatwierdzenie Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego na lata 2018-2022.
Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się 22 czerwca 2018
r. w Starostwie Powiatowym w Koninie. Tematem tego posiedzenia była „Ocena stanu
przygotowań

do

sezonu

letniego

w

zakresie

zapewnienia

bezpieczeństwa

przez

organizatorów letniego wypoczynku”.
Komisja po zapoznaniu się z informacjami przedłożonymi przez instytucje
zaangażowane w przygotowanie letniego wypoczynku, oceniła, iż organizatorzy letniego
wypoczynku zapewnili młodzieży i dzieciom odpowiednie warunki do wypoczynku.
Podczas spotkania przedstawiciele komend miejskich Policji i Państwowej Straży
Pożarnej oraz przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej, Kuratorium Oświaty przedstawili wyniki
kontroli przeprowadzonych w miejscach wypoczynku oraz zaprezentowali propozycje działań
prewencyjnych mających na celu podniesienie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży
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(kontrole 5 zarejestrowanych kąpielisk oraz kąpielisk dzikich, obiektów wypoczynkowych,
badanie jakości wody itp.).
Ścisła współpraca między tymi instytucjami, służbami i strażami doprowadziła do
zwiększonej wykrywalności wszelkich nieprawidłowości oraz poprawy jakości usług
świadczonych w miejscach wypoczynku na terenie powiatu konińskiego. Z przedstawionych
informacji wynika, iż wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczny przebieg wakacji
młodzieży i dzieci, są w pełni przygotowane do sezonu letniego.
Ponadto przedstawiono informację o wywozie niebezpiecznych odpadów ze żwirowni
Przyjma IV (gmina Golina) i Depaula (gmina Krzymów). Z informacji przekazanych z gmin
Golina i Krzymów właściciel w asyście Policji wywiózł wszystkie pojemniki z niebezpiecznymi
substancjami z obu żwirowisk do koncesjonowanego zakładu w Rypinie. Na miejscu
pozostały tylko odpady komunalne w Depauli oraz 15 beczek w Przyjmie.
Na zakończenie głos zabrał Powiatowy Lekarz Weterynarii pan Ireneusz Szefliński,
który w kilku zdaniach przedstawił sytuację z niedawno występującymi zjawiskami wysoce
zajadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz afrykańskiego pomoru świń (ASF). Na obecną chwilę
nie odnotowuje się kolejnych ognisk chorobotwórczych.
Dyrektor

Powiatowej

Stacji

przypomniała

Sanitarno-Epidemiologicznej

o zwiększonym zagrożeniu ukąszeń przez kleszcze. Są one nosicielami wielu chorób, w tym
bardzo niebezpiecznej Boreliozy. W celu stwierdzenia tej choroby należy wykonać
odpowiedni test w laboratorium w okresie 3 tygodni po ukąszeniu. Szybszym sposobem jest
przekazanie usuniętego kleszcza do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, gdzie
zostanie on sprawdzony pod katem nosicielstwa prądków Borelli. Koszt takiego badania to
45 zł.
Ogólna

analiza

bezpieczeństwa

w

okresie

sprawozdawczym

pozwala

na

stwierdzenie, że na obszarze powiatu konińskiego nie występowały problemy związane ze
szczególnym zagrożeniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku nie jest organem operacyjnym, a powiatowe służby, inspekcje
i straże posiadają wszelkie instrumenty aby oceniać, analizować i reagować na ewentualne
zagrożenia.
Starosta Koniński
/-/ Stanisław Bielik
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