
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2016 ROKU

Wypełniając obowiązek nałożony art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity -  Dz. U. z 2016 r., poz. 814 
z późn. zm.) składam Radzie Powiatu Słubickiego sprawozdanie z działalności Komi
sji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku.

Rok 2016 był III rokiem działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
(KBiP) V Kadencji.

W  skład Komisji wchodzili:

Piotr Łuczyński -
do 22 marca 2016 r.

Marcin Jabłoński -
od 22 marca 2016 r.

Starosta Słubicki 

Starosta Słubicki

Przewodniczący
Komisji

Wojciech Franciszek Dereń - 

Ryszard Chustecki -

Radny Rady Powiatu Słubickiego 

Radny Rady Powiatu Słubickiego

Członkowie Komisji - 
delegowani przez 
Radę Powiatu 
Słubickiego

Tomasz Stupienko -
do 12 maja 2016 r.

Krzysztof Czak -
do 12 maja 2016 r.

Wicestarosta Słubicki

Doradca Starosty ds. bezpieczeństwa

Członkowie Komisji - 
powołani przez 
Starostę Słubickiego

Tomasz Pisarek - Radny Rady Powiatu Słubickiego

Leopold Owsiak -
od 13 maja 2016 r.

Wicestarosta Słubicki

Amelia Szołtun -
od 13 maja 2016 r.

Etatowy Członek Zarządu Powiatu 
Słubickiego

Rafał Wawrzyniak - 

Jarosław Chojnacki -

Komendant Powiatowy Policji 
w Słubicach

Naczelnik Wydziału Prewencji 
w Komendzie Powiatowej Policji 
w Słubicach

Członkowie Komisji - 
delegowani przez 
Komendanta 
Powiatowego Policji 
w Słubicach

Sebastian Tatul -
do dnia zakończenia pełnienia 

funkcji Prokuratora Rejonowego 
w Słubiach

Prokurator Rejonowy w Słubicach Wyznaczony do 
udziału w pracach 
Komisji przez 
Prokuratora

Małgorzata Fila -
od 1 czerwca 2016 r.

Prokurator Rejonowy w Słubicach
Okręgowego

Wojciech Śliwiński - Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Słubicach

Powołany do udziału 
w pracach Komisji 
przez Starostę 
Słubickiego
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W  2016 r. Komisja odbyła 4 posiedzenia: 11 stycznia, 15 marca, 25 maja, 
i 15 grudnia.

Podczas posiedzenia 11 stycznia członkowie Komisji po wprowadzeniu ostat
nich poprawek zatwierdzili „Plan pracy KBiP na 2016 rok”, zapoznali się ze sprawoz
daniem Starosty Słubickiego z działalności KBiP w 2015 r., jakie zostało przygotowa
ne dla Rady Powiatu Słubickiego.

Następnie członkowie Komisji wysłuchali informacji przedstawionej przez Ko
mendanta Powiatowego Policji w Słubicach mł. insp. Rafała Wawrzyniaka z realizacji 
„Porozumienia w sprawie warunków przekazywania środków finansowych z przezna
czeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby i na nagrody 
za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji (KPP) 
w Słubicach w 2015 r.” Na zakończenie Komendant Wawrzyniak podziękował za do
brą współpracę i przekazane do tej pory środki finansowe i wyraził nadzieję, że 
i w tym roku powiat także wspomoże słubicką komendę, jak to miało miejsce w latach 
ubiegłych, a Komisja realizację przedmiotowego porozumienia oceniła bardzo do
brze. Przewodniczący KBiP Starosta Słubicki Piotr Łuczyński podziękował Komen
dantowi za wkład słubickich policjantów w poprawę bezpieczeństwa na terenie po
wiatu bo praca Policji na terenie powiatu słubickiego jest odbierana w bardzo pozy
tywny sposób.

W  kolejnym punkcie styczniowego posiedzenia KBiP zajmowała się oceną sy
tuacji związanej ze zwiększającą się ilością uchodźców przebywających na terenie 
Frankfurtu nad Odrą i innych przygranicznych niemieckich miast. Wicestarosta Słu
bicki Tomasz Stupienko poruszył problem coraz większej ilości wpisów na forach in
ternetowych, w których mieszkańcy powiatu słubickiego wyrażają swoje obawy zwią
zane z dużą liczbą uchodźców i imigrantów przebywających w pobliskim Frankfurcie 
nad Odrą. Na powyższy problem Komisja otrzymała informację, przedstawioną przez 
Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Słubicach asp. szt. Jarosława Chojnackiego, 
że Policja monitoruje strony i fora internetowe i wyjaśnienie, że oprócz wpisów doty
czących obaw mieszkańców dużo jest również takich, które pozytywnie oceniają za
równo pracę Policji, jak i Straży Granicznej, których funkcjonariusze patrolują teren 
przejścia granicznego. Natomiast Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej 
w Świecku mjr SG Artur Szczeciński, szczegółowo omówił sytuacje związane z pró
bami przekroczenia polskiej granicy przez osoby do tego nieuprawnione oraz o za
sadach postępowania Straży Granicznej w tego rodzaju przypadkach. W  ramach po
dejmowanych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu 
Komendant Powiatowy Policji w Słubicach mł. insp. Rafał Wawrzyniak przekazał, że 
wystąpi do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. z prośbą o rozwa
żenie możliwości zwiększenia liczby etatów w słubickiej komendzie w związku ze 
specyfiką rejonu działania oraz ze zwiększającą się liczbą zadań słubickich policjan
tów.

Następnie członkowie Komisji zapoznali się z informacją dotycząca wyników 
kontroli przeprowadzonych na zlecenie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
wszystkich gminach na terenie powiatu słubickiego w zakresie sprawności hydrantów 
przeciwpożarowych przedstawioną przez Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej (PSP) w Słubicach st. kpt. Wojciecha Śliwińskiego. Wyniki kontroli
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przeprowadzonych w gminach powiatu, które zakończyły się wydaniem zaleceń po
kazały, że sprawność sieci hydrantowej na terenie powiatu słubickiego poprawiła się 
i nadal ulega poprawie.

Na posiedzeniu 15 marca członkowie Komisji zapoznali się z rocznym spra
wozdaniem z działalności w roku 2015 oraz z informacją o stanie porządku i bezpie
czeństwa publicznego na terenie powiatu przedstawioną przez Komendanta Powia
towego Policji mł. insp. Rafała Wawrzyniaka, który na zakończenie złożył podzięko
wanie za bardzo dobrą współpracę oraz za dotychczasowe wsparcie powiatu w po
staci środków finansowych przekazywanych na ponadnormatywne służby i nagrody 
za osiągnięcia w służbie dla słubickich policjantów. Poinformował również o wsparciu 
jakie Komenda Policji otrzymała z gmin objętych powiatem słubickim. Komisja pozy
tywnie zaopiniowała pracę Policji w zakresie wykonywania w 2015 roku zadań w za
kresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli poprzez podjęcie uchwały. 
Nawiązując do wsparcia finansowego Komendy Policji Przewodniczący KBiP Staro
sta Słubicki Piotr Łuczyński zadeklarował, że będzie dążył do tego, aby i w tym roku 
środki finansowe zostały przekazane słubickiej komendzie.

Członkowie komisji nawiązali do kwestii uchodźców/imigrantów rozlokowanych 
w pobliskim Frankfurcie nad Odrą i ich obecności na terenie Polski w niedalekiej 
przyszłości. Rozpatrzone zostały również procedury związane z zatrzymaniem osób, 
które nielegalnie próbują przekroczyć granicę Polski z uwzględnieniem osób nielet
nich. Komendant Wawrzyniak przypomniał, że podejmuje działania zmierzające do 
zwiększenia ilości etatów w słubickiej komendzie, aby możliwe było zwiększenie licz
by patroli Policji na terenie powiatu. Natomiast Przewodniczący KBiP Starosta Słu
bicki Piotr Łuczyński złożył wniosek formalny o zwrócenie się Komisji do Wojewody 
Lubuskiego z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia liczby etatów w słubickiej 
komendzie argumentując taką prośbę specyfiką położenia geograficznego Powiatu 
Słubickiego, w tym przede wszystkim samego miasta Słubice, położonego bezpo
średnio przy granicy polsko-niemieckiej. Członkowie Komisji przedstawiony wniosek 
poparli jednogłośnie.

Kolejnym problemem, jakim zajmowała się Komisja był przegląd procedur 
bezpieczeństwa wdrożonych w powiatowych jednostkach opiekuńczo- 
wychowawczych i oświatowych na przekładzie Zespołu Szkół Technicznych (ZST) 
w Słubicach. Szczegółowego omówienia dokonał Dyrektor ZST w Słubicach Stani
sław Woronowicz. Przedstawił i omówił następujące procedury: monitoringu wizyjne
go; alarmowania przeciwpożarowego; przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji 
uczniów i nauczycieli; na wypadek wzięcia grupy uczniów jako zakładników; postę
powania w sytuacji wystąpienia skażenia niebezpiecznymi środkami toksycznymi; 
działania w przypadku podejrzenia zażycia przez ucznia środków odurzających lub 
alkoholu. Podziękował Komendantowi Powiatowemu Policji w Słubicach mł. insp. 
Rafałowi Wawrzyniakowi za prowadzone przez słubickich policjantów dla uczniów 
ZST prelekcje.

Obecny na posiedzeniu zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Słubicach 
st. kpt. Michał Borowy poinformował członków Komisji o organizacji i przebiegu 21 
marca br. na terenie powiatu słubickiego wojewódzkich ćwiczeń pożarniczych.
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Posiedzenie Komisji, które odbyło się w dniu 25 maja w dużej części poświę
cone było przygotowaniom powiatowych służb, inspekcji i straży do okresu wakacyj
nego.

Posiedzenie rozpoczęto od rozpatrzenia informacji przedstawionej przez Ko
mendanta Powiatowego PSP w Słubicach st. kpt. Wojciecha Śliwińskiego o stanie 
bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Z przedstawionej 
informacji na uwagę zasługuje fakt, że w ciągu ostatnich trzech lat udało się pozy
skać wiele nowego sprzętu dzięki temu Komenda w Słubicach jest dziś nowoczesna 
i bardzo dobrze wyposażona, a Rada Powiatu Słubickiego oraz samorządy gmin ob
jętych powiatem pozytywnie reagują na potrzeby słubickiej Komendy, które są dla 
niej dużą pomocą. Członkowie Komisji pracę Komendy Powiatowej PSP w Słubicach 
w 2015 r. ocenili pozytywnie, poprzez podjęcie uchwały.

Następnie w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym Komisja przea
nalizowała stan przygotowań do okresu wakacyjnego na podstawie informacji przed
stawionych przez obecnych na posiedzeniu przedstawicieli powiatowych służb, in
spekcji i straży, w zakresie:
-  zadań Państwowej Straży Pożarnej, podejmowanych inicjatywach na rzecz bez

pieczeństwa dzieci i młodzieży przed i w okresie wakacji letnich;
-  działań, podejmowanych inicjatyw przez Państwową Powiatową Inspekcję Sani

tarną na rzecz bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży;
-  stanu technicznego placów zabaw, budynków (miejsc zorganizowanego wypo

czynku), działań kontrolnych i sprawdzających w zakresie utrzymania przez wła
ścicieli i zarządców w odpowiednim stanie technicznym placów zabaw i budynków;

-  organizacji przygotowania i możliwościami wykorzystania sił i środków NZOZ Szpi
tal im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. na wypadek zdarzenia z dużą liczbą 
osób poszkodowanych w związku z imprezą masową „Przystanek W oodstock”.

15 grudnia odbyło się ostanie planowe w 2016 r. posiedzenie Komisji. Jeden 
z zaplanowanych punktów w porządku posiedzenia poświęcony był działaniom po
dejmowanym w celu zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii. Państwowy Powiato
wy Inspektor Sanitarny w Słubicach Jadwiga Caban-Korbas objaśniła kierunki działań 
PSSE na płaszczyźnie promocji zdrowia oraz zaprezentowała szereg inicjatyw po
dejmowanych przez słubicką inspekcję z dziedziny edukacji zdrowotnej skierowanej 
do różnych grup wiekowych. Odniosła się do tzw. „dopalaczy” omawiając działania 
inicjowane przez PSSE, mające na celu uświadomienie młodym ludziom ryzyka utra
ty zdrowia lub życia w wyniku ich zażywania oraz wskazanie możliwości pomocy 
osobom uzależnionym od dopalaczy.

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Słubicach asp. szt. Jarosław Chojnacki 
poinformował o serii działań profilaktycznych podejmowanych przez słubicką komen
dę, które policjanci kierują głównie do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, 
a problem alkoholizmu zauważalny jest dla Policji w związku z przypadkami przemo
cy w rodzinie. Natomiast mł. asp. Magdalena Jankowska uszczegółowiła prowadzone 
działania prewencyjne podejmowane przez słubickich policjantów w celu uświada
miania dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu o szkodliwości i niebezpieczeń
stwach związanych z zażywaniem różnego rodzaju używek. Przedstawiła działania
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Policji mające na celu ograniczenie dostępu do używek osobom nieletnim, takie jak 
kontrole punktów sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem sprzedaży 
tego asortymentu osobom nieletnim, ze szczególnym uwzględnieniem okresów wa
kacyjnych. Członkowie Komisji poinformowani zostali o uruchomionej przez Policję 
internetowej Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, na której obywatele mogą 
wskazywać miejsca gdzie wg nich dochodzi do łamania prawa, które policjanci 
sprawdzają w celu potwierdzenia lub niepotwierdzenia danego zgłoszenia.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Słubiach Anna 
Gołębiowska przedstawiła współpracę pomiędzy PCPR, a Ośrodkami Pomocy Spo
łecznej i Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminach 
objętych powiatem słubickim oraz poinformowała o miejscach na terenie powiatu, 
w których można uzyskać pomoc w przypadku uzależnień i współuzależnień.

Przewodniczący KBiP Starosta Słubicki Marcin Jabłoński odnosząc się do 
problemu uzależnień stwierdził, że problem uzależnień istnieje i należy prowadzić 
działania prewencyjne w tym zakresie permanentnie.

Następnie członkowie Komisji zapoznali się z projektem Planu pracy KBiP na 
rok 2017, który uchwalony zostanie na pierwszym posiedzeniu Komisji w 2017 r.

Kolejny punkt grudniowego posiedzenia poświęcony był zaopiniowaniu projek
tu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Przewodniczący KBiP Starosta Słubicki Marcin Jabłoński ustosunkowując się 
do przedstawionego projektu budżetu zasygnalizował, ze chciałby aby w przedsta
wionym projekcie budżetu było więcej środków finansowych na realizację poszcze
gólnych, określonych w nim zadań, jednakże ale na chwilę obecną jest to budżet na 
miarę możliwości powiatu.

Projekt budżetu został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie i podjęty w for
mie uchwały.

W  sprawach różnych Przewodniczący KBiP Starosta Słubicki Marcin Jabłoński 
nawiązał do problemu ptasiej grypy, której ogniska wystąpiły na terenie powiatu go
rzowskiego i poinformował że o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które poświęcone będzie w całości przygotowa
niom jednostek samorządu terytorialnego, powiatowych służb, inspekcji i straży do 
podjęcia właściwych działań, w sytuacji pojawienia się choroby ptaków na terenie 
powiatu słubickiego.

W  ramach prowadzonej dyskusji Komendant Powiatowy PSP w Słubicach st. 
kpt. Wojciech Śliwiński, przedstawił organizację kwarantanny jakiej muszą zostać 
poddane gospodarstwa, na terenie których wykryto przypadki ptasiej grypy, budowę 
mat dezynfekcyjnych oraz kompetencje organów samorządu terytorialnego, powia
towych służb, inspekcji i straży, które będą zaangażowane w działania związane 
z likwidacją ognisk ptasiej grypy. Natomiast Radny Rady Powiatu Słubickiego W oj
ciech Dereń poruszył problem ekonomiczny hodowców drobiu, których fermy znajdu
ją się w obszarach zagrożonych.

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

Przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
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