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SPRAWOZDANIE
STAROSTY STRACHOWICKIEGO
z dnia 30 stycznia 2017 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2016
W 2016 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego obradowałana pięciu posiedzeniach, które
odbyły się w dniach 18 stycznia, 14 kwietnia, 06 lipca, 20 października i 22 grudnia. Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego obradowała w składzie:
1. Dariusz Dąbrowski
- Starosta Starachowicki

- Przewodniczący Komisji

2. Danuta Krępa
- Radna Rady Powiatu

- Wiceprzewodnicząca Komisji

3. Aleksy Hamera
- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach
- Sekretarz Komisji
4. Ryszard Kępiński
- powołany przez Starostę Starachowickiego

- Członek Komisji

5. Jerzy Stachuczy
- Radny Rady Powiatu

- Członek Komisji

6. Tadeusz Murzyn
- powołany przez Starostę Starachowickiego

- Członek Komisji

7. Mirosław Kusztal
- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach
- Członek Komisji
8. Waldemar Jakubowski
- powołany przez Starostę Starachowickiego

- Członek Komisji

Na posiedzeniach Komisji przyjmowano:
1) Sprawozdania półroczne z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016-2020” oraz informacje przedkładane przez
przedstawicieli: Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, Straży Miejskiej w Starachowicach,
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarowej w Starachowicach, Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach, Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Starachowicach, Zarządu Dróg Powiatowych, samorządów lokalnych i organizacji
pozarządowych.
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2) Informacje na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie starachowickim.
3) Prezentacje projektów i ciekawych inicjatyw podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa przez
instytucje i stowarzyszenia oraz samorządy gminne.
4) Informacje Skarbnika Powiatu na temat projektu budżetu powiatu w zakresie zwierzchnictwa nad
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami wykonującymi zadania w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli. Najciekawsze z nich to:
a) Działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie upowszechniania programów
profilaktycznych stosowanych do bieżącej sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu a także programów
wynikających z założeńi celów Narodowego Programu Zdrowia związanych z kształtowaniem
odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych wśród społeczeństwa. W okresie od stycznia 2016 do
końca września 2016 prowadzono koordynację i nadzór nad działaniami prozdrowotnymi realizowanymi
na terenie powiatu starachowickiego. Zadania ukierunkowane były w dużej mierze na przeciwdziałanie
następstwom palenia tytoniu, propagowanie zdrowego stylu życia, w tym profilaktykę nowotworową,
a także przeciwdziałanie chorobom zakaźnym, w tym HIV/AIDS. Powyższe zadania realizowane były
poprzez długofalowe programy edukacyjne oraz kampanie informacyjne kierowanedo uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych, dyrektorów szkół, pedagogów oraz mieszkańców powiatu
starachowickiego. Są to intensywne działania realizowane poprzez akcje i festyny prozdrowotne
konferencje, szkolenia. W okresach zimy i lata prowadzono w klubach Wanacja przy ul. Żytniej i SSM
przy ul. Wojska Polskiego w Starachowicach zajęcia edukacyjne nt. szeroko pojętego bezpieczeństwa
i bezpiecznych zachowań w czasie wolnym od nauki. W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia
2016r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach wraz z Powiatowym Zakładem
Opieki Zdrowotnej 7 kwietnia 2016 zorganizował konferencję dotyczącą zwiększenia świadomości
społeczeństwa na temat cukrzycy zatytułowaną „Pokonaj Cukrzycę” W ramach obchodów
Świętokrzyskich Dni Profilaktyki zorganizowanoII Sportowy Turniej profilaktyczny o Puchar
Prezydenta Miasta Starachowice „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Nie Pozwól Odlecieć Swojemu
szczęściu” promujący profilaktykę uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Prowadzono kampanię „Razem przeciw dopalaczom” – działania edukacyjne wspólnie z Komendą
Powiatową w Starachowicach od 2013r. z chwilą pojawienia się na terenie powiatu starachowickiego
sklepów oferujących sprzedaż środków zastępczych tzw. „dopalaczy” przeprowadzono 80 spotkań,
w których uczestniczyło 7514 osób.
b) Działania profilaktyczne podejmowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Starachowicach. We współpracy z tut. Policją, Strażą Miejską, Klubem Płetwonurków „KALMAR”,
WOPR, Harcerską Grupą Ratowniczą oraz Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego
i Transportu Sanitarnego prowadzono działania związane z akcją „BEZPIECZNA ZIMA – KRUCHY
LÓD”. Celem działań było zapoznanie dzieci i młodzieży z zasadami bezpiecznego zachowania się na
oblodzonych akwenach i sztucznych lodowiskach. Komenda zrealizowała szereg działań w ramach
programu „Bezpieczne Wakacje” mających na celu szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
w formie szkoleń, pogadanek oraz spotkań popularyzujących tematykę bezpieczeństwa. Wzorem lat
ubiegłych zorganizowano także eliminacje gminne i powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież ze
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
c) Działania porządkowe oraz inicjatywy profilaktyczne Straży Miejskiej w Starachowicach podejmowane
we współpracy z Policją i instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Należą do nich:
kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych „POMÓŻMY PRZETRWAĆ 2016”, kontrola stanu
nawierzchni jezdni „DZIURAWE JEZDNIE”, kontrole placów zabaw na terenie miasta „BEZPIECZNY
PLAC ZABAW”, działania z zakresu profilaktyki prewencyjnej „BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW”, działania
z zakresu służby patrolowej „BEZPIECZNE OSIEDLE”, Akcja „EKO-STRAŻNIK”, działania z zakresu
profilaktyki i prewencji szkolnej „PATROL SZKOLNY”.
d) Wiele inicjatyw ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa podejmowanych było w szkołach
z terenu całego powiatu, organizowane były edukacyjne spotkania z przedstawicielami służb
mundurowych i inspekcji sanitarnej.
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e) Działania profilaktyczne podejmowane przez Komendę Powiatową Policji w Starachowicach. Działania
ukierunkowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zapobieganie demoralizacji
i przestępczości nieletnich należą do priorytetowych zadań starachowickiej Policji. Są one realizowanena
dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich to działania o charakterze porządkowo-kontrolnym polegające na
stałym nadzorze miejsc grupowania się młodzieży. W celu ograniczenia dostępu i uniemożliwienia
używania środków psychoaktywnych prowadzone są kontrole punktów sprzedaży i podawania alkoholu
oraz potencjalnych miejsc dystrybucji innych środków psychoaktywnychi gromadzenia się osób, które
tego typu środki używają. Drugą płaszczyzną realizowaną przez policjantów Komendy Powiatowej
Policjiw Starachowicach są działania profilaktyczne, w ramach których odbywają się spotkania
w szkołach, placówkach oświatowych i miejscach wypoczynku. Podejmowane liczne działania
ukierunkowane na bezpieczeństwo w miejscach publicznych oraz w miejscach zamieszkania,
zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Należą do nich
min.: działania prewencyjne pn. „BEZPIECZNE FERIE”, „BEZPIECZNE WAKACJE”, akcja
„KRUCHY LÓD”, akcja „PRĘDKOŚĆ”, „BEZPIECZNE WEEKENDY”, „ALKOHOL
I NARKOTYKI”, „STOP AGRESJI DROGOWEJ”, działania profilaktyczne: „PIERWSZAKI
2016/1017 – ZDROWO I BEZPIECZNIE DO SZKOŁY”.
f) Organizacja X Wojewódzkich Młodzieżowych Zawodów Ratowniczych o Puchar Starosty
Starachowickiego na terenie Harcerskiego Ośrodka Obozowego „Lubianka” przez Harcerską Grupę
Ratowniczą Starachowice, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki oraz Powiat Starachowicki.
Partnerami zawodów była: Świętokrzyska Policja, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Starachowicach, Komenda Hufca ZHP Starachowice, Automobilklub Kielecki Oddział
w Starachowicach, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Odział
w Starachowicach. Uczestnicy konkursu sprawdzali swoje umiejętności w teorii i w praktyce. Głównym
celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zawody są jednym z działań zaplanowanych w harmonogramie
projektu „SOS dla ruchu drogowego”, którego partnerem jest Świętokrzyska Policja.
g) Na kilku posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa przedmiotem obrad były sprawy dot. procedur
obowiązujących w PWiK oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w związku
z pojawieniem się bezpośrednich zagrożeń zdrowia, spowodowanych zanieczyszczeniem ujęcia wody
pitnej w Trębowcu. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zapoznała się ze sposobem
zabezpieczenia studni głębinowych na ww. ujęciu przed skażeniem oraz analizowała procedury
postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia. Na prośbę Starosty
Starachowickiego – Dariusza Dąbrowskiego przedstawiciele poszczególnych gmin i samorządów
opracowali pełną inwentaryzację wszystkich odwiertów hydrogeologicznych, które znajdują się na
terenie powiatu starachowickiego. Kolejnym tematem posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa były pożary
zakładu, zajmującego się recyklingiem przy ulicy Elaboracji w Wąchocku i ewentualne skażenie, jakie
mogły one spowodować. W trosce o środowisko i z obawy przed dalszym niekontrolowanym
zagrożeniem, Powiat domaga się od WIOŚ wydania decyzji o natychmiastowym wstrzymaniu
działalności zakładu.
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h) Na podstawie sprawozdań przedłożonych przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji
w Starachowicach, Straży Miejskiej w Starachowicach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Starachowicach, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach, Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Starachowicach, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dokonywała oceny powiatowych
służb, inspekcji straży w zakresie zadań realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
W podsumowaniu należy stwierdzić, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Powiecie
Starachowickim realizowała zadania wymienione w art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016. 814 t.j) oraz podejmowała działania, mające na celu
poprawę bezpieczeństwa w powiecie starachowickim. Należy podkreślić, że działania podejmowane na
rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie starachowickim pozwoliły na ugruntowanie współpracy
pomiędzy realizatorami programów profilaktycznych a samorządem, Policją oraz innymi powiatowym
służbami, inspekcjami i strażami. Materiały prezentowane na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego staną się podstawą do opracowania sprawozdania do Kapituły Nagrody „Koziołek”. Powiat
starachowicki siedem razy z rzędu zajmował I miejsce w realizacji programu „BEZPIECZNE
ŚWIĘTOKRZYSKIE”. Nagrodę w wysokości 15 000 zł oraz statuetkę „Koziołka” przyznano za
nowatorskie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem
zaangażowania społeczności lokalnej w realizację programów profilaktycznych oraz bardzo dobrą
współpracę z Policją i samorządami lokalnymi. Działania podejmowane na rzecz poprawy
bezpieczeństwa przez Powiat Starachowicki zostały zaprezentowane podczas uroczystości wręczenia
statuetek „Koziołka” w dniu 30 maja 2016 r. w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym
w Podzamczu.

Przewodnicząca Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego
Danuta Krępa

