
DRUK 2/IV

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2014 ROKU

Wypełniając obowiązek nałożony art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity -  Dz. U. z 2013 r., poz. 595 
z późn. zm.) składam Radzie Powiatu Słubickiego sprawozdanie z działalności Komi
sji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku.

Rok 2014 był rokiem, w którym zakończyła się IV, a rozpoczęła V Kadencja 
działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W skład Komisji weszli:

Andrzej Bycka - Starosta Słubicki Przewodniczący

Kazimiera Jakubowska - 

Jerzy Glinka -

Przewodnicząca 
Rady Powiatu Słubickiego
Radny Rady Powiatu Słubickiego

delegowani przez Radę 
Powiatu Słubickiego

Leopold Owsiak - 
Jacek Konsewicz -

Stanisław Klajnerok -

Wicestarosta Słubicki
Doradca Starosty ds. zarządzania 
kryzysowego i ochrony ppoż.
Gł. spec. ds. BHP w Zespole 
Ekonomiczno-Administracyjnym 
Szkół w Słubicach

powołani przez 
Starostę Słubickiego

Rafał Wawrzyniak - 

Jarosław Chojnacki -

Komendant Powiatowy Policji 
w Słubicach
Naczelnik Wydziału Prewencji 
w Komendzie Powiatowej Policji 
w Słubicach

delegowani przez 
Komendanta 
Powiatowego Policji 
w Słubicach

Mariusz Nowak - Prokurator Rejonowy w Słubicach Wyznaczony przez
Prokuratora
Okręgowego

Wojciech Śliwiński - Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Słubicach

powołany do udziału 
w pracach Komisji przez 
Starostę Słubickiego
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W 2014 r. Komisja odbyła trzy posiedzenia: 15 stycznia, 14 kwietnia i 15 lipca.

Podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 15 stycznia Członkowie Komisji 
po naniesieniu ostatnich poprawek zatwierdzili projekt „Planu pracy Komisji Bezpie
czeństwa i Porządku na 2014 rok”.

Następnie zapoznali się ze sprawozdaniem Starosty Słubickiego z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 r., jakie zostało przygotowane do złoże
nia Radzie Powiatu Słubickiego.

W kolejnym punkcie posiedzenia Członkowie Komisji wysłuchali informacji 
przekazanej przez Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach -  podinsp. Rafała 
Wawrzyniaka z realizacji „Porozumienia w sprawie warunków przekazywania środ
ków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatyw
ny czas służby i na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Policji w Słubicach w 2013 r,”
Komisja wykorzystanie przekazanych środków finansowych w ramach ww. porozu
mienia oceniła bardzo dobrze.

W związku z tym, że styczniowe posiedzenie było ostatnim posiedzeniem Ko
misji IV Kadencji, Członkowie Komisji dokonali samooceny podsumowującej działal
ność Komisji, a następnie Przewodniczący Komisji -  Starosta Słubicki Andrzej Bycka 
podziękował wszystkim za zaangażowanie i trud włożony w poprawę bezpieczeństwa 
i porządku na terenie Powiatu Słubickiego poprzez udział w pracach Komisji.

W punkcie dotyczącym spraw różnych radny Rady Powiatu Słubickiego Jerzy 
Glinka, poprosił w imieniu swoim i Przewodniczącej Rady Powiatu Słubickiego Kazi
miery Jakubowskiej o zaproszenie na sesję Rady Powiatu i uhonorowanie dzielnico
wego z Posterunku Policji w Cybince, który w 2013 r. zajął I miejsce w Wojewódzkim 
Turnieju „Dzielnicowy Roku 2013”, a następnie reprezentując województwo lubuskie 
zajął 7 miejsce w Krajowym Turnieju „Dzielnicowy Roku 2013”.
W tym miejscu głos zabrał również Komendant Powiatowy Policji w Słubicach - 
podinsp. Rafał Wawrzyniak, który powiedział, że jeśli Członkowie Komisji widzą taką 
możliwość to chciałby do tak uroczystego uhonorowania zaproponować jeszcze 
trzech innych funkcjonariuszy, którzy w 2013 roku wykazali się ponadprzeciętnym 
zaangażowaniem na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa na terenie Powiatu 
Słubickiego.
Pozostali Członkowie Komisji na czele z Przewodniczącym - Starostą Słubickim An
drzejem Bycką na powyższe wnioski przystali.

W realizowanym punkcie głos zabrał też Główny spec. ds. BHP w Zespole 
Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Słubicach - Stanisław Klajnerok, który po
wiedział o niebezpiecznym zjeździe z drogi krajowej nr 22 pomiędzy Krzeszycami, 
a Lemierzycami w kierunku Radachowa i dalej do Ośna Lubuskiego (droga woje
wódzka nr 134).
Głos ten został odnotowany, jako wniosek Komisji mający na celu poprawę bezpie
czeństwa na drogach Powiatu Słubickiego.



Przewodnicząca Rady Powiatu Słubickiego Kazimiera Jakubowska przypo
mniała na zakończenie posiedzenia, że istnieje potrzeba zainteresowania się losem 
ludzi starszych, samotnych, często również schorowanych i poprosiła, aby zawsze 
mieć na uwadze niesienie pomocy takim osobom.

Na posiedzeniu 14 kwietnia Członkowie Komisji zapoznali się z rocznym 
sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Policji z działalności w roku 2013 oraz 
z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. 
Przewodnicząca Rady Powiatu Słubickiego Kazimiera Jakubowska powiedziała, że 
zarówno w imieniu własnym, jak i samorządu powiatowego bardzo dziękuje za pracę 
Policji, którą ocenia wysoko.
Przewodniczący Komisji Starosta Słubicki Andrzej Bycka poddał pod głosowanie 
wniosek o pozytywne zaopiniowanie pracy Policji w 2013 roku.
Członkowie Komisji wniosek przyjęli jednogłośnie.

Kolejny punkt kwietniowego posiedzenia dotyczył rozpatrzenia informacji Ko
mendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa po
wiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Szczegółowo punkt ten przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Po
żarnej w Słubicach -  st kpt. Wojciech Śliwiński.
Na zakończenie omawianego punktu Przewodniczący Komisji podziękował Komen
dantowi za przekazane informacje, jak również za pracę Komendy Powiatowej Pań
stwowej Straży Pożarnej (KP PSP) w Słubicach i dodał, że Powiat Słubicki w miarę 
możliwości będzie wspierał funkcjonowanie słubickiej komendy.
Następnie poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie pracy Pań
stwowej Straży Pożarnej z zakresu wykonywania w 2013 roku zadań na terenie po
wiatu dotyczących bezpieczeństwa obywateli. Członkowie Komisji wniosek przyjęli 
jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia Komisja zajmowała się zagadnieniem zapobie
gania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i samot
nych.
Informacje w tym zakresie przedstawiła Anna Gołębiowska - Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Słubicach, która szeroko omówiła zadania rea
lizowane przez PCPR w Słubicach na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy w ro
dzinie.
Członkowie Komisji dyskutowali następnie na temat „niebieskich kart” (zakładanych 
w rodzinach, w których występuje zjawisko przemocy) oraz o potrzebie poprawienia 
współpracy pomiędzy PCPR w Słubicach, a Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu 
powiatu.

W punkcie dotyczącym spraw różnych Członkowie Komisji rozmawiali
o przyczynach pożaru do jakiego doszło w marcu br. w miejscowości Starościn 
w gminie Rzepin. Szczegółowych wyjaśnień udzielił Komendant Powiatowy Pań
stwowej Straży Pożarnej w Słubicach -  st. kpt. Wojciech Śliwiński.
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Na zakończenie omawianego zagadnienia Przewodniczący Komisji Starosta Słubicki 
Andrzej Bycka zaproponował aby w imieniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku skie
rować do włodarzy gmin objętych Powiatem Słubickim pisma dotyczące przeglądu 
sieci hydrantowej na administrowanym przez nich terenie.
Członkowie Komisji na propozycję Przewodniczącego Komisji przystali jednogłośnie.

Posiedzenie Komisji, które odbyło się w dniu 15 łipca dotyczyło przygotowań 
powiatowych służb, inspekcji i straży do okresu wakacyjnego.

Członkowie Komisji zapoznali się m.in. z:

-  „Zadaniami Państwowej Straży Pożarnej, podejmowanymi inicjatywami na 
rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przed i w okresie wakacji letnich” -  
informacje przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Słubicach -  st. kpt. Wojciech Śliwiński;

-  „Działaniami Policji na obszarze Powiatu Słubickiego na rzecz bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich ze szczególnym uwzględnieniem 
okresu trwania „Przystanku Woodstock” -  informacji udzielił Komendant Po
wiatowy Policji w Słubicach podinsp. Rafał Wawrzyniak, przekazując następ
nie głos sierż. Ewie Murmyło, która szczegółowo omówiła wszystkie realizo
wane przez słubicką komendę zadnia w przedmiotowym zakresie;

-  „Działaniami Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz bezpie
czeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży, podejmowanymi inicjatywami” -  
informacje przedstawiła Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubi
cach - Jadwiga Caban-Korbas;

-  „Stanem technicznym placów zabaw, budynków (miejsc zorganizowanego 
wypoczynku), podejmowanymi działaniami kontrolnymi i sprawdzającymi 
w zakresie utrzymania przez właścicieli i zarządców w odpowiednim stanie 
technicznym placów zabaw i budynków” -  informacje przedstawił Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słubicach - Jan Gielement;

-  „Możliwościami użycia sił i środków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ra
tunkowego (WOPR) do działania w sytuacji zaistnienia zagrożenia zdrowia
i życia dzieci i młodzieży wypoczywającej nad akwenami podczas wakacji let
nich na terenie Powiatu Słubickiego -  informacje nie zostały przedstawione 
ponieważ Prezes WOPR - Leszek Smolarczyk nie mógł wziąć udziału w po
siedzeniu Komisji (przekazał natomiast stosowne materiały Członkom Komi
sji);

Członkowie Komisji dyskutowali jeszcze o przypadkach pogorszenia się jakości wody 
pitnej oraz o gospodarce ściekowej w gminach objętych Powiatem Słubickim.

W realizowanym punkcie głos zabrał jeszcze Główny spec. ds. BHP w Zespole 
Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Słubicach - Stanisław Klajnerok, który zwró
cił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) w Słubicach - Jana



Gielementa z prośbą o wsparcie jego działań mających na celu doprowadzenie do 
wybudowania chodnika od przedszkola do pobliskiego placu zabaw przy ul. Dąbrow
skiego w Cybince. Jan Gielement odpowiedział, że postara się w tej sprawie pomóc.

Kończąc dyskusję w powyższym punkcie Przewodniczący Komisji - Starosta Słubicki 
Andrzej Bycka podziękował przedstawicielom powiatowych służb, inspekcji i straży 
za przedstawione informacje oraz za pracę włożoną w zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieciom i młodzieży wypoczywającej na terenie Powiatu Słubickiego w okresie wa
kacji letnich.

Organizacja przygotowania i możliwości wykorzystania sił i środków na wy
padek zdarzenia z dużą ilością poszkodowanych w związku z imprezą masową 
„Przystanek Woodstock” w Kostrzynie nad Odrą w pierwszym tygodniu sierpnia 2014 
roku, była tematem następnego punktu lipcowego posiedzenia.
Informacje w tym zakresie przekazał Prezes Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” sp. z o.o. w Słubicach -  Zygmunt Baś, który bardzo 
dokładnie omówił siły i środki, jakimi dysponuje słubicka lecznica oraz w jaki sposób 
wzmocniona zostanie obsada szpitala na czas trwania „Przystanku Woodstock”.

W sprawach różnych Przewodnicząca Rady Powiatu Słubickiego -  Kazimiera 
Jakubowska zgłosiła wniosek dotyczący zwrócenia się do zarządców dróg oraz par
ków z terenu Powiatu Słubickiego o dokonanie przez nich przeglądu i w razie potrze
by wycinki drzew mogących stanowić zagrożenie podczas silnych wiatrów i burz.

Korzystając z obecności PINB w Słubicach -  Jana Gielementa, Przewodnicząca Ra
dy Powiatu Słubickiego zwróciła się do niego z prośbą o zwrócenie uwagi na zdewa
stowane garaże zlokalizowane w pobliżu wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy 
ul. Nadodrzańskiej w Słubicach. PINB odpowiedział, że sprawą się zajmie.

Kolejny wniosek zgłosił Główny spec. ds. BHP w Zespole Ekonomiczno- 
Administracyjnym Szkół w Słubicach - Stanisław Klajnerok, a dotyczył on podjęcia 
działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 134 
na odcinku Rzepin -  Urad w miejscu wiaduktu kolejowego.

W punkcie tym raz jeszcze głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu Słubickiego -  
Kazimiera Jakubowska, która wyraziła swoje zaniepokojenie utrudnionym dojazdem 
służb ratowniczych do słubickich wieżowców w związku z nieodpowiedzialnym par
kowaniem samochodów w ich pobliżu oraz informacjami o rzekomych nieprawidło
wościach dotyczących sprawności sieci hydrantów przeciwpożarowych w tych wie
żowcach. Do wypowiedzi Przewodniczącej Rady Powiatu Słubickiego ustosunkowali 
się Komendant Powiatowy Policji w Słubicach -  podinsp. Rafał Wawrzyniak oraz 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach -  st. kpt. Wojciech 
Śliwiński, którzy wyjaśnili, że drogi przy tego rodzaju obiektach to najczęściej drogi 
wewnętrzne, których zarządcami są często spółdzielnie mieszkaniowe i na których 
nie obowiązują przepisy jakie dotyczą dróg publicznych co niejednokrotnie utrudnia 
poruszanie się po nich pojazdów służb inspekcji i straży. Komendanci wyjaśnili rów
nież, że w sytuacjach wyższej konieczności, gdy potrzeba pilnie dojechać w bezpo-
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średnie pobliże takiego budynku, a na drodze dojazdowej znajduje się pojazd bloku
jący przejazd - po prostu się go usuwa udrażniając drogę.

informację dotyczącą hydrantów w słubickich wieżowcach przekazał Komendant Po
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach, który stwierdził na podstawie 
przeprowadzanych przez KP PSP w Słubicach ćwiczeń i kontroli w tych budynkach, 
że sieć hydrantowa w wieżowcach jest sprawna i dostęp do niej jest dobry.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku każdego roku stara się wspierać powia
towe służby, inspekcje i straże poprzez wnioskowanie do Zarządu Powiatu o zabez
pieczenie środków finansowych na ich działalność.

W roku 2014 wnioski Komisji przyczyniły się do wsparcia:

-  Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Słubicach, która otrzymała środki finan
sowe na:

rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby i na nagrody 
za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy KPP w Słubicach 
(18.200 zł);

dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego 
(6.000 zł);

-  Placówek Straży Granicznej w Kostrzynie nad Odrą oraz w Świecku, które 
otrzymały środki finansowe na:

zakup towarów i usług do bieżącej działalności placówek 
(6.000 zł).

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w okresie sprawozdawczym w sposób 
właściwy wypełniła swoje ustawowe obowiązki.

Sporządził: Mikołaj Jagła I 
te!. (095) 759 20 24 
Słubice, dn. 13.01.2015 rJ

6


