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SPRAWOZDANIE NR 1/2019
STAROSTY WIELICKIEGO
z dnia 28 stycznia 2019 roku
Sprawozdanie Starosty Wielickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Wielickiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
za rok 2018
Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 995 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że zgodnie z powyższą ustawą od dnia 14 stycznia 2002 r.
funkcjonuje Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego.
1. Od dnia 25 stycznia 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Starosty Wielickiego nr 4/2016w sprawie
powołania (Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego) Komisja pracowała w następującym
składzie:
1) Przewodniczący:

Jacek Juszkiewicz – Starosta Wielicki

2) Członkowie:
a) mł. insp. Piotr Krzewski
b) bryg. Mateusz Pieczko,
c) Władysław Kucharski,
d) Edward Gronowski, oraz z ramienia Rady Powiatu Wielickiego Panowie Radni
- Stanisław Gawor,
- Roman Koszyk.
3) W pracach Komisji, na zaproszenie, uczestniczy Zastępca Prokuratora Okręgowego w Krakowie.
4) Z głosem doradczym w pracach Komisji uczestniczy: Paweł Chmiela – Prezes Powiatowej Społecznej
Straży Rybackiej.
2. Do zadań Komisji Bezpieczeństwa i porządku należy:
1) Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;
2) Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek
organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli;
3) Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli;
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4) Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji
i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
5) Opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie, o którym mowa w pkt.1;
6) Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych
z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;
7) Opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4 – 6 zagadnień dotyczących
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
3. W okresie sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła jedno posiedzenie w dniu
14.12.2017 r. oraz trzy posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniach 04.04.2018,
26.06.2018 i 14.10.2018 r.
1) W dniu 04.04.2018 r. omawiano stan bezpieczeństwa w powiecie wielickim w zakresie zagrożenia
powodziowego ochrony przeciwpowodziowej oraz zagrożenia epidemicznego.
2) W dniu 26.06.2018 r. omawiano organizację bezpiecznych wakacji dzieci i młodzieży w powiecie
wielickim oraz oceniono stan bezpieczeństwa w powiecie wielickim w zakresie bezpieczeństwa imprez
masowych, szczególnie w zakresie imprez sportowych podwyższonego ryzyka.
3) Na posiedzeniu w dniu 24.10.2018 r. zajęto się sytuacją związaną z funkcjonowaniem powiatu wielickiego
w trudnych warunkach zimowych omawiając następujące zagadnienia:
a) Pomoc medyczna i społeczna w trudnych warunkach zimowych;
b) Funkcjonowanie instytucji i przedsiębiorstw zabezpieczających i odpowiedzialnych za funkcjonowanie
infrastruktury technicznej oraz komunalnej miasta i gminy;
c) Komunikacja zbiorowa i transport w sytuacji wystąpienia
i długotrwałego utrzymywania się niskich temperatur;

katastrofalnych

opadów

śniegu

d) Funkcjonowanie placówek oświatowych, a zwłaszcza: dowóz dzieci i młodzieży do szkół;
e) Warunki przeżycia zwierząt (dzikich, domowych i bezpańskich) przez instytucje do tego powołane: koła
łowieckie, towarzystwa opieki nad zwierzętami, schroniska dla zwierząt itp.;
f) Współdziałanie z sąsiednimi powiatami po wystąpieniu trudnych i uciążliwych dla ludności warunków
zimowych w zakresie pomocy społecznej, utrzymania zimowego dróg na granicach powiatu oraz
zapewnienia transportu i alternatywnej komunikacji publicznej.
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4) W dniu 14.12.2017 r. na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego
zaopiniowano projekt budżetu na 2018 r. w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Na
posiedzeniu Komisja skoncentrowała się głównie na zapoznaniu się i zaopiniowaniu projektu budżetu
służb i inspekcji na rok 2018. Skarbnik Powiatu Pani Anna Iwanowska omówiła projekt budżetu na rok
2018 w części dotyczącej służb.Komendanci PSP i Policji omawiając projekty swoich budżetów
stwierdzili, iż podobnie jak w tym roku środki na remonty i modernizację sprzętu nie są wystarczające,
natomiast pozostała część środków budżetowych jest na poziomie zbliżonym do 2017 r . Komisja
informację Komendantów PSP i Policji przyjęła ze zrozumieniem i pewnym niepokojem szczególnie
dotyczącej budżetu w części rzeczowej, która tak jak w roku 2017 również w 2018 r. nie pokryje w pełni
potrzeb tych służb.W trakcie posiedzenia Komendanci PSP i Policji przedstawili stan bezpieczeństwa
w powiecie wielickim.Podsumowując, Komisja stwierdza, że projekt budżetu na rok 2018 nie jest w pełni
satysfakcjonujący, mimo to postanowiła zaopiniować go pozytywnie. Za przyjęciem projektu głosowało (7)
siedmiu członków komisji obecnych na posiedzeniu głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Protokoły z powyższych posiedzeń jak również listy uczestników są do wglądu w Wydziale Zarządzania
Kryzysowego SP.
Starosta Wielicki
Adam Kociołek

