
SPRAWOZDANIE 
 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku-Zdroju za 2008 rok 
 

W związku z upływem kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku Starosta powołał 
nowy skład Komisji, który przedstawia się następująco: 
1. Jerzy Kolarz - Starosta Buski. Przewodniczący Komisji, 
2. Roman Sobczak - Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju, 
3. Robert Cabaj - Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Busku-

Zdroju, 
4. Danuta Koziara - Wiceprezes Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju, 
5. Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju. 
6. Stanisław Okoński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój  

Rada Powiatu delegowała swoją uchwałą Nr XIX/179/2008 z dnia 10 września 2008 roku dwóch 
radnych do pracy w komisji w osobach: 
7. Teofil Dresel - Radny Rady Powiatu w Busku-Zdroju, 
8. Andrzej Zoch - Radny Rady Powiatu w Busku-Zdroju. 

W skład komisji w charakterze uczestników z głosem doradczym zostali powołani: 
9. Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Starostwa 

Powiatowego w Busku-Zdroju, 
10. Irena Sobieraj - Pedagog Szkolny Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, 
11. Artur Brachowicz - Starszy inspektor ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwo-

wej StraŜy PoŜarnej w Busku-Zdroju, 
12. Zbigniew Wieczorek - Komendant StraŜy Miejskiej w Busku-Zdroju. 

Na posiedzenia komisji zapraszany jest kaŜdorazowo Cezary Kiszka - Prokurator Rejonowy w Bu-
sku-Zdroju. 

W dniu 10 października roku odbyło się posiedzenie Komisji, na którym przewodniczący wręczył 
akty powołań w/w nowym członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Następnie poprosił zebranych o udział w debacie społecznej, której celem było zdiagnozowanie po-
trzeb lokalnej społeczności w zakresie poprawy bezpieczeństwa, zdefiniowanie występujących zagroŜeń 
oraz wypracowanie nowych kierunków działań Policji.  

W debacie uczestniczyli przedstawiciele Policji, Sądu, Prokuratury, Wójtowie, Radni Powiatu i 
Gmin, dyrektorzy i pedagodzy szkół, młodzieŜ oraz mieszkańcy powiatu buskiego reprezentujące lokalne 
społeczności. 

Celem debaty było rozpoznanie oczekiwań lokalnej społeczności w zakresie bezpieczeństwa oraz 
wskazanie obszarów, w których Policja nie działa jeszcze tak sprawnie, jakby sobie tego Ŝyczyli mieszkań-
cy powiatu buskiego.  

Kwestia bezpieczeństwa to takŜe bezpieczeństwo na drogach, bezpieczeństwo dzieci, młodzieŜy w 
szkołach, szczególnie po zajęciach lekcyjnych po południu jak równieŜ w aspekcie przemocy w szkole. 

Policja odchodzi od oceniania siebie opierając się wyłącznie na statystyce. Dla Policji ocena społe-
czeństwa staje się najwaŜniejsza. Jest ona wyznacznikiem i wskaźnikiem do planowania strategii działa-
nia Policji w powiecie buskim i równieŜ elementem składowym w województwie świętokrzyskim.  

Na debacie omówiono przygotowaną prezentację multimedialną dotyczącą przestępczości, wykro-
czeń, bezpieczeństwa na drogach na terenie powiatu buskiego. Przedstawiono przykłady współpracy 
Policji w innych krajach z lokalną społecznością oraz omówiono przykłady projektowania bezpiecznych 
przestrzeni - prezentując przygotowany materiał z WyŜszej Szkoły Policji w Szczytnie. 

Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju poprosił o współpracę lokalnej społeczności z Poli-
cją, o zainteresowanie się co się dzieje wokół miejsca zamieszkania i o przekazywanie informacji do Poli-
cji, co pozwoli na osiągnięcie lepszego efektu poprzez współdziałanie Policji ze społeczeństwem. 

Omówiono kilka najtrudniejszych zdarzeń kryminalnych, jakie zaistniały na terenie powiatu - wska-
zując, Ŝe ich rozwiązanie było moŜliwe dzięki współdziałaniu społeczeństwa i Policji. 

Bezpieczeństwo to nie jest sprawa tylko Policji, Prokuratury, Sądu, ale nas wszystkich, samorzą-
dowców, Marszałka i Wszystkich Obywateli - podkreślali obecni na debacie policjanci.  

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się dnia 11 grudnia 2008 roku, które w całości poświęcone by-
ło działaniom prowadzonym przez Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Busku-Zdroju na 
terenie powiatu buskiego za okres od 01 stycznia do 30 września 2008 roku. 

Na posiedzeniu komisji przedstawiono ocenę sytuacji poŜarowej oraz działań operacyjnych prowa-
dzonych przez Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Busku-Zdroju na terenie powiatu 
buskiego za okres od 01 stycznia do 30 września 2008 roku, z której wynika m.in., Ŝe: 



1. Nastąpił spadek o 132 ilości powstałych zdarzeń w 2008 roku na terenie powiatu w stosunku do 2007 
roku. 

2. Liczba powstałych poŜarów zmalała o 111. 
3. Ilość alarmów fałszywych spadła o 14. 
4. Dominującą gminą w ilości występowania zdarzeń jest Miasto i Gmina Busko-Zdrój 294 tj 42 % 

wszystkich powstałych zdarzeń. 
5. W następstwie powstałych zdarzeń śmierć poniosło 5 osób zaś rannych zostało 89 osób.  
6. Wystąpiły 3 nieszczęśliwe wypadki przy pracy wśród ratowników.  
7. Na terenie powiatu powstał 1 poŜar duŜy, bardzo duŜe nie wystąpiły. 
8. Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratow-

niczo Gaśniczego winny w dalszym ciągu dąŜyć do doposaŜenia jednostek w sprzęt ochrony dróg 
oddechowych, torby R1 oraz przeszkolenia straŜaków w zakresie obsługi tego sprzętu. 

Przedstawiono równieŜ analizę działalności kontrolno-rozpoznawczej prowadzonej przez KP PSP w 
Busku-Zdroju na terenie powiatu buskiego za okres od 01 stycznia do 30 września 2008 roku, z której 
wynika, Ŝe: 
1. Najwięcej czynności kontrolno-rozpoznawczych zostało przeprowadzonych w grupie obiektów uŜy-

teczności publicznej (69 %) i zamieszkania zbiorowego (17 %) zlokalizowanych na terenie powiatu bu-
skiego, co wynika z przyjętego planu kontroli na rok 2008.  

2. Najwięcej czynności kontrolno-rozpoznawczych zostało przeprowadzonych na terenie miasta i gminy 
Busko-Zdrój (50,8 %), co wynika z faktu, Ŝe jest to obszar powiatu najbardziej zurbanizowany. 

3. Najwięcej nieprawidłowości wykrytych zostało na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój (31 %), co ma 
bezpośredni związek z ilością prowadzonych na tym terenie kontroli. 

4. Najwięcej nieprawidłowości dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpoŜarowych z wszystkich 
kontrolowanych grup obiektów stwierdzono w obiektach uŜyteczności publicznej (78 %).  

5. Konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa poŜaro-
wego we wszystkich kontrolowanych grupach obiektów, a szczególnie w obiektach uŜyteczności pu-
blicznej i zamieszkania zbiorowego, m.in. poprzez zwiększenie nadzoru przez zarządzających tymi 
obiektami. 

6. Właściciele i zarządcy obiektów zobowiązani do wykonania obowiązków nałoŜonych w wydanych 
decyzjach administracyjnych, obowiązkowo muszą dotrzymywać terminów ich realizacji.  

Ponadto na posiedzeniu Komisji omówiono ocenę wyników kontroli sieci wodociągowych z hy-
drantami zewnętrznymi przeciwpoŜarowymi na terenie powiatu buskiego - stan zapotrzebowania wod-
nego do celów przeciwpoŜarowych na terenach gmin oraz miasta i gminy Busko-Zdrój. 

W trakcie prowadzonych czynności skontrolowano 1272 hydrantów zewnętrznych przeciwpoŜaro-
wych. Stwierdzono 227 hydrantów niesprawnych. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stanu technicznego hydrantów zewnętrznych przeciwpoŜa-
rowych, wykryto nieprawidłowości, które dotyczyły: 
- niekompletnego wyposaŜenia, bądź uszkodzeń hydrantów /urwane kły, brak uszczelek/, 
- oznakowania, 
- utrudnionego dostępu uniemoŜliwiającego pobór wody, 
- braku nawodnienia hydrantu, 
- braku wymaganego ciśnienia, 
- zasypane ziemią hydranty i zasuwy. 

Największą ilość nieprawidłowości wykryto w trakcie kontroli hydrantów na terenie miasta Busko-
Zdrój. Miejska sieć wodociągowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpoŜarowymi administrowana jest 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju. 

W celu usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości Komenda Powiatowa PSP w 
Busku-Zdroju podjęła działania pokontrolne w postaci wszczęcia postępowania administracyjnego oraz 
wydania 7 decyzji administracyjnych. 

Przeprowadzone w roku 2007 czynności kontrolno-rozpoznawcze hydrantów wykazały znaczną 
ilość usterek i związaną z tym duŜą ilość niesprawnych hydrantów. 

W 2008 roku dokonano sprawdzenia realizacji wydanych decyzji administracyjnych w celu wyegze-
kwowania od właścicieli lub zarządzających sieciami wodociągowymi usunięcia stwierdzonych usterek w 
określonym terminie. Przeprowadzone kontrole wykazały, Ŝe obowiązki wymienione w decyzjach zostały 
wykonane. 

Ponadto Komenda Powiatowa PSP w Busku-Zdroju widzi potrzebę dokonania przez właścicieli i za-
rządzających sieciami wodociągowymi, wymiany hydrantów podziemnych na nadziemne, szczególnie na 
terenach wiejskich. Wynika to z faktu, Ŝe hydranty podziemne zlokalizowane na terenach wiejskich często 
są zasypywane i pomimo ich oznakowania są trudne do zlokalizowania w sytuacji zaistnienia konieczno-
ści sprawnego zapewnienia zaopatrzenia wodnego dla celów prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej.  



 

Właściciele i zarządzający sieciami wodociągowymi muszą stale z pełną starannością poddawać 
przeglądom i konserwacji hydranty zewnętrzne przeciwpoŜarowe. Efektem tych działań powinno być 
utrzymanie hydrantów zewnętrznych przeciwpoŜarowych, zlokalizowanych na terenie powiatu buskiego 
w stanie pełnej sprawności technicznej, umoŜliwiającym pobór wody do celów przeciwpoŜarowych przez 
jednostki Państwowej StraŜy PoŜarnej i Ochotniczych StraŜy PoŜarnych.  

Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Busku-Zdroju przeprowadziła w roku 2008 45 
kontroli stanu przestrzegania przepisów przeciwpoŜarowych w 48 obiektach szkół podstawowych, zloka-
lizowanych na terenie powiatu buskiego.  

W trakcie prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono ogółem 143 nieprawi-
dłowości, które dotyczyły: 
- gaśnic - 5, 
- instalacji wodociągowych przeciwpoŜarowych - 10,  
- stanu dróg ewakuacyjnych i znaków bezpieczeństwa - 26, 
- instalacji uŜytkowych - 34, 
- zaznajomienia z przepisami przeciwpoŜarowymi - 8, 
- instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego - 21, 
- składowania materiałów palnych na nieuŜytkowych poddaszach - 7, 
- przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji - 27, 
- inne - 5. 

W skali całego powiatu najwięcej nieprawidłowości stwierdzonych zostało w obiektach szkół pod-
stawowych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój (43 %). Sytuacja ta ma bezpośredni związek z ilością 
prowadzonych kontroli szkół podstawowych na tym terenie, co w procentowym ujęciu obrazuje kolejny 
wykres. 

Ogółem w wyniku przeprowadzonych działań kontrolno-rozpoznawczych wydano 39 decyzji admi-
nistracyjnych, nałoŜony został 1 mandat karny oraz skierowano 4 wystąpienia do innych organów. 

Przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze pokazały brak właściwego podejścia przez dy-
rektorów szkół podstawowych do badań i przeglądów instalacji uŜytkowych, a takŜe stanu dróg ewaku-
acyjnych oraz oznakowania znakami bezpieczeństwa.  

Badania instalacji uŜytkowych naleŜą do obowiązków właściciela lub zarządcy obiektu i stanowią 
jedną z waŜniejszych metod zapobiegania powstania poŜaru. 

Stan bezpieczeństwa mieszkańców powiatu i porządku publicznego przedstawia się następująco: 
Z zakresu działania Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju:  
 

I. Ocena zagroŜenia przestępczością na terenie działania KPP Busko-Zdrój. 
 

W okresie dwunastu miesięcy 2008 roku ogółem w KPP Busko-Zdrój wszczęto 1319 postępowań 
przygotowawczych, w których stwierdzono 1502 czyny przestępcze, z czego wykryto 1263 osiągając 
ogólną wykrywalność przestępstw na poziomie 82,7 %.  

W analogicznym okresie roku ubiegłego na terenie działania KPP Busko-Zdrój wszczęto 1331 po-
stępowań przygotowawczych, w których stwierdzono 1606 czynów przestępczych, z czego wykryto 1319 
osiągając ogólną wykrywalność przestępstw na poziomie 81,9 %. 

Z przedstawionych danych wynika, Ŝe w okresie dwunastu miesięcy 2008 roku stwierdzono mniej o 
104 przestępstwa, co stanowi spadek o 6,9 %, przy wzroście wykrywalności ogólnej przestępstw o 0,8 % 
zaś dynamika wszczętych postępowań wyniosła 99,1 %.  

W okresie dwunastu miesięcy 2008r. najwięcej przestępstw stwierdzono w następujących katego-
riach: 
- przestępstwa drogowe - 529 przestępstw, co stanowi 35,2 %  

(w tym z art. 178a - 502 przestępstwa - jest to 94,9 % ogółu przestępstw drogowych), 
- kradzieŜ cudzej rzeczy - 130 przestępstw, co stanowi 8,6 %, 
- kradzieŜ z włamaniem - 83 przestępstwa, co stanowi 5,5 %, 
- ust. o przeciw. Narkomanii - 48 przestępstw, co stanowi 3,2 % 
- uszkodzenie rzeczy - 59 przestępstw, co stanowi 3,9 %, 
- fałszerstwo kryminalne - 108 przestępstw, co stanowi 7,2 % 
- bójka i pobicie - 21 przestępstw, co stanowi 1,4 % 
- rozbój i wymuszenie rozbójnicze - 16 przestępstw, co stanowi 1,1 % 
- uszczerbek na zdrowiu - 16 przestępstw, co stanowi 1,1 % 
- kradzieŜ pojazdu  - 10 przestępstw, co stanowi 0,7 %, 

W pozostałych kategoriach zagroŜenie było znikome. 
Spadek przestępstw stwierdzono w następujących kategoriach:  
- kradzieŜ cudzej rzeczy: mniej o 47 



- kradzieŜ z włamaniem: mniej o 29 
- ust. o przeciw. narkomanii: mniej o 34 
- rozbój i wymuszenie rozbójnicze mniej o 11 
- uszczerbek na zdrowiu mniej o 6 
- bójka i pobicie mniej o 4 
- przestępstwa drogowe mniej o 8 
- kradzieŜ samochodu mniej o 6 

Porównując okres dwunastu miesięcy roku 2008 i 2007, w pięciu wybranych kategoriach naleŜy 
stwierdzić, Ŝe we wszystkich kategoriach nastąpił spadek stwierdzonych przestępstw, co przedstawia 
tabela poniŜej: 

Z ogólnej liczby 1502 stwierdzonych przestępstw, podział na miejsce ich zaistnienia w poszczegól-
nych jednostkach organizacyjnych KPP, przedstawia się następująco:  
- sama KPP Busko-Zdrój - 968 (2007r. - 939) przestępstw, co stanowi 64,4 % ogółu zaistniałych prze-

stępstw, 
- KP Nowy Korczyn - 202 (2007r. - 212) przestępstwa, co stanowi 13,4 %, 
- KP Stopnica - 332 (2007r. - 455) przestępstwa, co stanowi 22,1 %. 

Dynamikę i poziom wykrywalności w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia 
tabela: 
 

Jednostka organizacyjna Wskaźnik dynamiki w % Wzrost, spadek wykrywalności w % 
KPP Busko-Zdrój  103,1 + 0,3 
KP Nowy Korczyn 95,3 - 3,3 
KP Stopnica 73,0 + 5,6 

 
Jak wynika z przedstawionych danych największe zagroŜenie przestępczością występuje na terenie 

miasta i gminy Busko-Zdrój. 
 

II. Analiza miejsc i czasu popełnionych przestępstw kryminalnych 
 

W Sekcji Prewencji i RD. KPP Busko-Zdrój na podstawie meldunków KSIP prowadzona jest analiza 
w 9 kategoriach przestępstw i dotyczą one przestępstw kryminalnych. 
Analiza ta prowadzona jest w zakresie geografii i struktury przestępczości. 

W okresie dwunastu miesięcy 2008 roku zaistniały następujące przestępstwa ujęte do analizy: 
1. Zabójstwo - 1 
2. Zgwałcenie - 2  
3. KradzieŜ cudzej rzeczy - 134 
4. KradzieŜ pojazdu - 9 
5. KradzieŜ z włamaniem - 75 
6. Rozbój i wymuszenie rozbójnicze - 11 
7. Uszczerbek na zdrowiu - 15 
8. Bójka i pobicie - 22 
9. Uszkodzenie mienia  - 58 

Ogółem odnotowano zaistnienie 327 analizowanych przestępstw w okresie dwunastu miesięcy 
2008r. i miały one miejsce: 
teren miasta i gminy Busko-Zdrój - 198 przestępstw, co stanowi 60,6 %, 
teren KP Nowy Korczyn - 52 przestępstwa, co stanowi 15,9 %,  
z czego: 
- gmina Nowy Korczyn - 21 przestępstw, 
- gmina Solec-Zdrój - 23 przestępstwa, 
- gmina Wiślica - 8 przestępstw,  
teren KP Stopnica - 77 przestępstw, co stanowi 23,5 %,  
z czego: 
- gmina Stopnica - 27 przestępstw, 
- gmina Pacanów - 28 przestępstw, 
- gmina Tuczępy - 8 przestępstw, 
- gmina Gnojno  - 14 przestępstw. 

Jak wynika z powyŜszego zestawienia najbardziej zagroŜony przestępczością jest teren miasta i 
gminy Busko-Zdrój, gdzie zaistniało 60,6 % ogółu analizowanych przestępstw.  
W dalszym ciągu występuje wzrost przestępczości na terenie działania KP Stopnica - szczególnie gminy 
Pacanów i Stopnica, a takŜe na terenie KP Nowy Korczyn i PP Solec-Zdrój gdzie utrzymuje się aktywność 
przestępcza. 



 

Z zakresu działania Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Busku-Zdroju: 
Powiat buski chroniony jest przez Komendę Powiatową PSP w Busku-Zdroju, Jednostkę Ratowni-

czo-Gaśniczą oraz w duŜej mierze przez 14 jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych (z pośród 69 działa-
jących na terenie powiatu buskiego), włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Nie-
jednokrotnie w 2008r. przy likwidacji powstałych zdarzeń wykorzystywany był sprzęt z Krajowej Bazy 
Sprzętu Specjalistycznego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach, oraz sprzęt z sąsiednich Jednostek 
Ratowniczo Gaśniczych, jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych nie włączonych do KSRG oraz słuŜb 
współdziałających z Państwową StraŜą PoŜarną. 
 
I. Działalność operacyjna KP PSP w Busku-Zdroju 

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku na terenie powiatu buskiego straŜ poŜarna in-
terweniowała przy 839 zdarzeniach, w tym przy: 
1. 270 poŜarach, stanowiących 32 % wszystkich powstałych zdarzeń.  
2. 556 miejscowych zagroŜeniach, stanowiących 66,2 % powstałych zdarzeń.  
3. 13 alarmach fałszywych, stanowiących 1,8 % wszystkich zdarzeń. 

Porównując ilość powstałych zdarzeń w roku 2008 z rokiem 2007, naleŜy stwierdzić, Ŝe w roku 2008 
nastąpił ich spadek o 97 tj. o 10,4 %.  
 
PoŜary:  

Analizując ilość powstałych poŜarów w latach 2007-2008 naleŜy stwierdzić, Ŝe w roku 2008 nastąpił 
ich spadek o 97, tj. 26,4 %. 

Porównanie ilości powstałych poŜarów w latach 2004-2008 w poszczególnych grupach obiektów, 
przedstawia poniŜsza tabela. 
 

Lp. Grupa obiektu, gdzie powstał poŜar Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 
1. Uprawy rolnictwo 121 173 119 260 163 
2. Lasy 3 7 8 14 7 
3. Środki transportu 10 5 23 12 17 
4. Obiekty mieszkalne 34 36 23 31 38 
5. Obiekty uŜyteczności publicznej 4 2 2 2 2 
6. Obiekty magazynowo-produkcyjne 1 2 2 3 2 
7. Inne 19 47 70 45 41 

 
Analizując ilość powstałych poŜarów w poszczególnych grupach obiektów naleŜy stwierdzić, Ŝe: 
- nastąpił znaczny spadek poŜarów w grupach: uprawy rolnictwo (o 97), lasy (o 7) oraz inne obiekty (o 

4) 
- nastąpił wzrost poŜarów w grupach: środki transportu (o 5) i obiekty mieszkalne (o 7), 
- w pozostałych grupach ilość poŜarów jest porównywalna z analogicznym okresem roku 2007. 
Do głównych przypuszczalnych przyczyn powstałych w 2008 roku poŜarów moŜemy zaliczyć:  
- podpalenia (umyślne i nieumyślne) - 181, 
- nieostroŜność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy i zapałki - 

22, 
- wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez urządzeń ogrzewczych) - 9, 
- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe - 2,  
- wady środków transportu - 14, 
- wyładowania atmosferyczne - 2, 
- wady konstrukcji budowlanych - 8, 
- inne przyczyny - 2. 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Busku-Zdroju oraz Ochotnicze StraŜe PoŜarne z terenu powiatu 
przy prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych związanych z likwidacją poŜarów wykonywały najczę-
ściej następujące czynności: 
- zabezpieczenie miejsca zdarzenia, 
- podawanie środka gaśniczego w natarciu, 
- działania z uŜyciem podręcznego sprzętu burzącego, 
- dostarczanie, dowoŜenie wody, 
- oddymianie pomieszczeń. 
Powstałe w roku 2008 poŜary na terenie powiatu buskiego spowodowały straty:  
- ogółem 969,8 tys. zł 
- w tym w budynkach 478 tys. zł 
- średnio na jedno zdarzenie 13,2 tys. zł 
 



W wyniku prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych uratowano mienie o wartości ok. 5 mln. 
904 tys. zł. 
Miejscowe zagroŜenia  

Analizując ilość powstałych w 2008 roku miejscowych zagroŜeń do roku 2007 naleŜy stwierdzić, Ŝe 
nastąpił ich wzrost o 12 (+ 2,2 %). 

Ogółem na terenie powiatu buskiego w roku 2008 wystąpiło 556 miejscowych zagroŜeń, co stano-
wi 66,2 % ogółu powstałych zdarzeń. 

Porównując ilość powstałych w 2008 r. miejscowych zagroŜeń z rokiem 2007 naleŜy stwierdzić, Ŝe: 
- ogólna liczba powstałych miejscowych zagroŜeń wzrosła z 544 do 556, tj. wzrost o 12, 
- zmalała ilość miejscowych zagroŜeń małych; spadek z 37 do 24,  
- wzrosła ilość miejscowych zagroŜeń lokalnych; wzrost z 505 do 532,  
- ilość miejscowych zagroŜeń średnich spadła do 0. 
 
Najczęściej miejscowe zagroŜenia występowały w następujących grupach obiektów: 
 

Lp. Grupa 
Ilość  

w 2004r. 
Ilość  

w 2005r. 
Ilość 

w 2006r. 
Ilość 

w 2007r. 
Ilość 

w 2008r. 
1. Środki transportu 129 113 129 167 170 
2. Obiekty mieszkalne 62 69 249 62 109 
3. Obiekty uŜyteczności publicznej 35 33 88 36 27 
4. Inne obiekty np. przyrody 121 95 190 204 225 
5. Uprawy 16 9 33 17 21 

 
Zestawienie najczęściej występujących miejscowych zagroŜeń, według rodzaju na przestrzeni 2004-2008 
roku. 
 

Lp. Miejscowe zagroŜenia wg rodzaju 
Ilość  

w 2004r. 
Ilość 

w 2005r. 
Ilość 

w 2006 r. 
Ilość 

w 2007r. 
Ilość 

w 2008r. 
1. Silne wiatry 41 13 32 107 116 
2. Przybory wód 0 0 23 0 0 
3. Opady deszczu i śniegu 8 31 142 2 15 
4. W komunikacji drogowej 142 107 132 168 171 
5. Ekologiczne 3 1 0 3 2 
6. Infrastruktury komunalnej 5 9 6 7 6 
7. Medyczne 3 3 9 28 45 
8. Na obszarach wodnych 1 3 2 10 5 

 
Przyczynami najczęściej powodującymi miejscowe zagroŜenia były: 
- nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów stwarzających zagroŜenie - 125, 
- gwałtowne opady atmosferyczne - 11, 
- niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu - 170, 
- huragany silne wiatry - 126, 
- celowe działanie człowieka - 11 
- uszkodzenia sieci instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i 

technologiczne - 8, 
- wady środków transportu - 32, 
- nieprawidłowa eksploatacja środków transportu - 1, 
- wady konstrukcji budowlanych - 1, 
- nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów, itp. - 3, 
- inne przyczyny - 58. 
Straty spowodowane powstałymi miejscowymi zagroŜeniami w 2008 roku wyniosły 1 mln. 745,9 tys. Zł 
- uratowano mienie o wartości 1 mln 454 tys. zł, 
- średnio w jednym zdarzeniu straty wyniosły około 2512,69 zł 
Alarmy Fałszywe 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku zaewidencjonowano na terenie powiatu buskiego 
13 alarmów fałszywych, na które złoŜyło się: 
- 5 alarmów fałszywych w złej wierze, 
- 6 alarmów fałszywych w dobrej wierze, 
- 2 alarmy z instalacji wykrywania 
Porównując ilość alarmów fałszywych występujących w roku 2008 z rokiem 2007 wynika, Ŝe nastąpił ich 
znaczny spadek (z 25 do 13) tj. o 48 %.  
Ilość powstałych zdarzeń, w poszczególnych gminach w 2008r. przedstawia poniŜsza tabela i wykres: 
 



 

Lp. Gmina PoŜary 
Miejscowe  
zagroŜenia 

Alarmy  
Fałszywe 

Razem 

1. Miasto i Gmina Busko-Zdrój 103 250 5 358 
2. Nowy Korczyn 40 74 2 116 
3. Pacanów 31 57 0 88 
4. Solec-Zdrój 19 44 1 64 
5. Stopnica 15 53 1 69 
6. Tuczępy 16 10 2 28 
7. Wiślica 39 45 1 85 
8. Gnojno 7 230 1 31 

Razem 270 556 13 839 

 
Najwięcej zdarzeń w 2008 roku powstało na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Na terenie tej 

gminy straŜ poŜarna interweniowała 358 razy co stanowi 42,6 % wszystkich powstałych na terenie powia-
tu buskiego zdarzeń. 
 
II. Działalność kontrolno-rozpoznawcza KP PSP w Busku-Zdroju 

Jednym z głównych kierunków działania KP PSP w Busku-Zdroju w zakresie działalności kontrolno-
rozpoznawczej jest zbieranie informacji o występujących na chronionym obszarze zagroŜeniach oraz 
ocena stanu zabezpieczenia róŜnego rodzaju obiektów pod względem bezpieczeństwa poŜarowego. 

W celu pełnego rozpoznania wszystkich zagroŜeń, monitorowania stanu bezpieczeństwa poŜaro-
wego na terenie powiatu i ciągłego dąŜenia do jego poprawy, a takŜe aktualizowania danych oraz infor-
macji zawartych m.in. w katalogu zagroŜeń oraz w analizie zagroŜenia powodziowego, słuŜba kontrolno-
rozpoznawcza realizuje zadania w zakresie: 
- przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpoŜarowych, 
- rozpoznawania i ewidencjonowania zagroŜeń technicznych, chemicznych i ekologicznych, 
- prowadzenia czynności kontrolnych oraz zajmowania stanowiska w związku z przekazaniem obiektów 

budowlanych do uŜytkowania,  
- opiniowania pod względem zabezpieczenia przeciwpoŜarowego obiektów przeznaczonych na impre-

zy masowe, 
- opracowywania analiz dotyczących bezpieczeństwa poŜarowego obiektów i terenów, 
- wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania poŜaru oraz okoliczności 

jego rozprzestrzenienia się, 
- uzgadniania sposobów połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji poŜa-

rowej z jednostką PSP, 
- załatwiania spraw z zakresu postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego doty-

czących nieprzestrzegania przepisów p.poŜ., 
- inicjowania działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa poŜarowego powiatu, 
- organizowania i prowadzenia działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania 

przepisów p.poŜ. oraz zasad bezpieczeństwa poŜarowego. 
Zgodnie z wytycznymi Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach dotyczący-

mi „Głównych zadań do realizacji w 2008 roku wynikające z kierunków działań w zakresie kontrolno-
rozpoznawczym” w roku 2008 przeprowadzono kontrole oraz dokonano oceny stanu przestrzegania 
przepisów przeciwpoŜarowych w następujących grupach obiektów: 
- obiekty zimowego wypoczynku dzieci i młodzieŜy - przeprowadzono 1 kontrolę w obiekcie zgłoszo-

nym do zimowego wypoczynku dzieci i młodzieŜy, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
przestrzegania przepisów przeciwpoŜarowych, 

- obiekty Domów Pomocy Społecznej - przeprowadzono 5 kontroli w obiektach Domów Pomocy Spo-
łecznej, stwierdzono 15 nieprawidłowości, wydano 5 decyzji administracyjnych, skierowano 1 wystą-
pienie do innych organów, 

- obszary leśne - (siedziby leśnictw, kompleksy leśne znajdujące się na terenie powiatu buskiego) - 
przeprowadzono 2 kontrole, skontrolowano 6 obiektów, stwierdzono 1 nieprawidłowość w zakresie 
przestrzegania przepisów przeciwpoŜarowych, 

- obiekty letniego wypoczynku dzieci i młodzieŜy - przeprowadzono 5 kontroli w 5 obiektach zgłoszo-
nych do letniego wypoczynku dzieci i młodzieŜy, stwierdzono 5 nieprawidłowości, wydano 3 decyzje 
administracyjne, 

- obiekty szkół podstawowych - przeprowadzono 45 kontroli, w trakcie których skontrolowano 48 
obiektów, stwierdzono 143 nieprawidłowości, wydano 39 decyzji administracyjnych, nałoŜono 1 
mandat karny, wystosowano 4 wystąpienia do innych organów, 

- place targowe - przeprowadzono 7 kontroli, podczas których skontrolowano 9 obiektów, stwierdzono 
11 nieprawidłowości, wydano 4 decyzje administracyjne, 



- obiekty mogące stwarzać największe trudności w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych - prze-
prowadzono 3 kontrole, skontrolowano 9 obiektów, stwierdzono 29 nieprawidłowości, wydano 3 de-
cyzje administracyjne, skierowano 3 wystąpienia do innych organów, 

- zakłady o duŜym i zwiększonym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej - przeprowadzono 
2 kontrole w 12 obiektach, stwierdzono 6 nieprawidłowości, wydano 1 decyzję administracyjną, 

- punkty obrotu (detaliczne i hurtowe) materiałami pirotechnicznymi - przeprowadzono 4 kontrole w 4 
obiektach, stwierdzono 9 nieprawidłowości, wydano 2 decyzje administracyjne, 

- schroniska i noclegownie - przeprowadzono 1 kontrolę, stwierdzono 1 nieprawidłowość, 
- obiekty wytypowane do przeprowadzenia ćwiczeń - przeprowadzono 13 kontroli, skontrolowano 13 

obiektów, stwierdzono 42 nieprawidłowości, wydano 7 decyzji administracyjnych, wystosowano 3 
wystąpienia do innych organów. 

Podejmowane działania: 
- przeprowadzano doraźne czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów 

przeciwpoŜarowych obiektów, w których miały miejsce poŜary, 
- udzielano wskazań w zakresie bezpieczeństwa poŜarowego w trakcie prowadzonych kontroli, 
- za pośrednictwem władz samorządowych, urzędów gmin oraz lokalnej prasy wystosowano do społe-

czeństwa apele, artykuły informacyjne o tematyce prewencyjnej dotyczącej bezpieczeństwa poŜaro-
wego, 

- uczestniczono w pogadankach z dziećmi i młodzieŜą, których tematyką były zagadnienia dotyczące 
ochrony przeciwpoŜarowej. 

 
1. Wyniki czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w 2008r.  

W 2008 roku Komenda Powiatowa PSP w Busku-Zdroju przeprowadziła ogółem 159 kontroli, w 
wyniku których stwierdzono 322 nieprawidłowości. W celu usunięcia stwierdzonych usterek wydano 77 
decyzji administracyjnych. NałoŜono 5 mandatów karnych. Skierowano 15 wystąpień do innych organów 
(Nadzór Budowlany, Starostwo Powiatowe). Wydano ogółem 20 opinii dotyczących organizacji imprez 
masowych bądź spełnienia wymogów bezpieczeństwa poŜarowego w obiektach. 
Wyniki czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w 2008r., w rozbiciu na poszczególne 
grupy obiektów przedstawia poniŜsza tabela. 
 

 Obiekty skontrolowane 
Skontrolowane  

obiekty 
Ilość 

kontroli 
Stwierdzone  

usterki 
1. Obiekty uŜyteczności publicznej 128 115 242 
2. Obiekty zamieszkania zbiorowego 25 22 35 
3. Budynki mieszkalne wielorodzinne 2 2 2 
4. Obiekty produkcyjne i magazynowe 25 18 42 
5. Gospodarstwa rolne 0 0 0 
6. Lasy 6 2 1 

Razem 186 159 322 

 
Ilość stwierdzonych nieprawidłowości podczas prowadzonych w latach 2007-2008 czynności kontrolno-
rozpoznawczych przedstawia się następująco. 
 

 
 
Działania pokontrolne podejmowane w latach 2007-2008 przedstawia kolejny wykres. 

 
 



 

 
 
2. Wyniki kontroli w obiektach przekazywanych do eksploatacji. 

W 2008 roku do tutejszej Komendy wpłynęły 34 zgłoszenia obiektów do odbioru na terenie powiatu 
buskiego. Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w 13 obiektach.  

Ponadto na polecenie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach upowaŜnio-
ny funkcjonariusz KP PSP w Busku-Zdroju przeprowadził czynności kontrolno-rozpoznawcze obiektu 
straŜnicy KP PSP w Pińczowie, w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym.  

W powyŜszym przypadku stanowisko wobec przystąpienia do uŜytkowania obiektu straŜnicy KP 
PSP w Pińczowie (zgłoszenie do KW PSP w Kielcach, czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadził 
funkcjonariusz KP PSP w Busku-Zdroju) zajął Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach. 

Ilość przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach przekazywanych do 
eksploatacji w latach 2007-2008 przedstawia poniŜsze zestawienie. 
 

 
 

W 2008 roku w 7 przypadkach dopuszczono obiekty do uŜytkowania bez uwag. W stosunku do 2 
obiektów w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zajęto stanowisko z uwagami. Natomiast w 
4 przypadkach, w związku z raŜącymi usterkami wystosowano sprzeciw na rozpoczęcie uŜytkowania i 
eksploatacji obiektów.  

Pomimo spadku ogólnej liczby zdarzeń, KP PSP w Busku-Zdroju w dalszym ciągu ma za zadanie: 
- kontynuować i koordynować wspólne działania podmiotów wchodzących w skład KSRG (Policję, 

Pogotowie Ratunkowe i inne podmioty), mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańcom 
powiatu buskiego, 

- wdroŜyć w Ŝycie obowiązki nałoŜone na PSP i OSP wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym, 
- zwiększyć nadzór prewencyjny nad grupami obiektów, w których występuje największa palność, 
- prowadzić ciągły nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp podczas prowadzonych działań ratow-

niczo-gaśniczych, 
- na obiektach, w których występują trudności w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych organi-

zować ćwiczenia taktyczno-bojowe. 



Praca Komisji Bezpieczeństwa w 2008 roku wynikała z potrzeb związanych z oceną zagroŜeń po-
rządku publicznego i szeroko pojętym bezpieczeństwem obywateli na terenie powiatu buskiego. 

Wnioski wyciągnięte na posiedzeniach pozwalają kierować siły i środki tam gdzie najbardziej wy-
maga tego sytuacja, a co najwaŜniejsze pozwalają one na prowadzenie szerokiej działalności profilak-
tycznej.  

Komisja oceniła realizację „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” w 2008 roku, poddając szczegółowej analizie róŜne 
aspekty z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w powiecie. 

Celem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2009 jest m.in. kontynuowanie dalszej współpra-
cy z: 
- Komendą Powiatową Policji w Busku-Zdroju, 
- Komendą Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej Busku-Zdroju, 
- dyrektorami, pedagogami oraz koordynatorami ds. bezpieczeństwa w szkołach z terenu powiatu bu-

skiego, 
- oraz innymi jednostkami działającymi na terenie powiatu buskiego mogącymi przyczynić się do po-

prawy stanu bezpieczeństwa. 
 

Starosta: J. Kolarz 


