UCHWAŁA NR IV/33/19
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za 2018 rok
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 oraz art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm. Dz. U. poz.1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) Rada
Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego
Florian Wlaźlak
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Załącznik do uchwały Nr IV/33/19
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 24 stycznia 2019 r.
SPRAWOZDANIE STAROSTY PABIANICKIEGO
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2018 ROK
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 oraz art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm. Dz. U. poz.1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500),
przedkładam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku.
W 2018 roku Komisja pracowała w następującym składzie:
1. Przewodniczący Komisji - Krzysztof Habura - Starosta Pabianicki
2. Członkowie Komisji:
a) Paweł Kania - Radny Powiatu Pabianickiego,
b) Marek Gryglewski - Radny Powiatu Pabianickiego,
c) Cezary Petrus - Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach,
d) Mariusz Siejka - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji Pabianicach,
e) Tomasz Makrocki – Komendant Straży Miejskiej w Pabianicach,
f) Andrzej Bohdanowicz - Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach,
g) Przemysław Borowski – Komendant Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim,
W roku 2018 odbyły się trzy posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 25 kwietnia 2018 r.
Na posiedzeniu przedstawiono i przyjęto zaproponowany przez Przewodniczącego plan pracy Komisji
na 2018 rok. Członkowie przyjęli informację Komendanta Powiatowego Policji dotyczącą analizy stanu
bezpieczeństwa i porządku w I kwartale roku oraz informację Komendanta Powiatowego PSP na temat
zagrożeń na terenie powiatu pabianickiego.
Członkowie Komisji przeanalizowali problematykę bezpieczeństwa imprez masowych
organizowanych przez władze samorządowe w okresie letnim. Korzystnie oceniono przygotowania
organizatorów do przeprowadzenia Dni Powiatu Pabianickiego, Dni Pabianic oraz innych imprez
plenerowych w powiecie pabianickim. Przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej i Straż pozytywnie
zaopiniowani w/w imprezy pod względem spełnienia wymogów bezpieczeństwa.
Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wyznaczono na dzień 28 września 2018 r.
Na spotkaniu Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie oceniła działania służb na rzecz
bezpiecznego wypoczynku młodzieży szkolnej w okresie wakacji letnich. W ramach corocznej akcji
„Bezpieczne wakacje” policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach przeprowadzili około
30 spotkań profilaktycznych z udziałem organizatorów, opiekunów oraz wypoczywającej młodzieży,
poświęconych zwróceniu uwagi na konieczność odpowiedzialnego zachowania podczas wypoczynku.
Policjanci zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwo nad
wodą i w miejscach publicznych. Poruszono tematykę narkotyków, dopalaczy i środków odurzających.
Omówiono bardzo aktualną obecnie problematykę przemocy w cyberprzestrzeni. Mając na względzie
bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą funkcjonariusze przeprowadzili liczne kontrole
kąpielisk strzeżonych i niestrzeżonych. Stałymi partnerami Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa byli:
Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Straże Miejskie
oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach i PGE dystrybucja Łódź.
W okresie wakacyjnym Policja we współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Integracji Społecznej,
właścicielem kina „Tomi” i Urzędem Miejskim zorganizowała ‘Letnie Kino Profilaktyczne’ dla widzów
pełnoletnich podczas których obok seansów prowadzono pogadanki o problematyce społecznej.
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Podsumowaniem całej akcji letniej było zorganizowanie na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji przedsięwzięcia pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod tytułem
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.
Strażacy z PSP w Pabianicach skontrolowali pod względem bezpieczeństwa obiekty przeznaczone na
miejsca zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim. Zorganizowano spotkania
i pogadanki pod szyldem „Czad i ogień” oraz „Obudź czujność”, które odbyły się w przedszkolu Nr 13,
Zespole Szkół Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 17. Sekcja Prewencji Szkolnej Straży Miejskiej
w Pabianicach włączyła się dodatkowo w nurt organizacji bezpiecznego wypoczynku młodzieży szkolnej
przeprowadzając liczne prelekcje i spotkania w terenie i swojej siedzibie.
W dalszej części spotkania Członkowie Komisji (na podstawie dokumentacji oraz sprawozdań
Komendy Powiatowej Policji) dokonali analizy i oceny stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na
terenie powiatu pabianickiego oraz przyjęli informację Komendanta Powiatowego PSP na temat zagrożeń
występujących w powiecie w okresie styczeń – sierpień 2018 r.
Trzecie posiedzenie odbyło się w dniu 12 grudnia 2018 r.
Dotyczyło ono przyjęcia projektu Budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok w części dotyczącej
środków przeznaczonych na zadania związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa. Do projektu
przedstawionego przez Skarbnika Powiatu nie wniesiono uwag i został on pozytywnie zaopiniowany
przez członków Komisji.
Dokonano wstępnej oceny bezpieczeństwa i porządku w powiecie pabianickim za 11 miesięcy
2018 roku. Podkreślono zmniejszoną ilość zdarzeń drogowych i mniejszą liczbę osób zabitych, rannych
oraz poszkodowanych w wypadkach i kolizjach w stosunku do roku poprzedniego. Komisja z satysfakcją
przyjęła instalację progów zwalniających i zamontowanie dodatkowego oświetlenia w miejscach przejść
dla pieszych.
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