UCHWAŁA NR XXXIX/262/13
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za rok 2012
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 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.
U z 2004 r. Nr.102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223,poz.1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr
28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217,
poz.1281). Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za
rok 2012, 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 XXXIX/262/13 Rady Powiatu
Pabianickiego z dnia 31 stycznia 2013 r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY PABIANICKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA
I PORZĄDKU ZA ROK 2012
Na podstawie art. 4 ust. 1pkt 15 oraz art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz.1806; Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568;
Dz. U z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1759; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.
142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr
217, poz.1281), przedkładam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2012.
W 2012 roku Komisja pracowała w następującym składzie:
1. Przewodniczący Komisji - Krzysztof Habura - Starosta Pabianicki
2. Członkowie Komisji:
a) Bożena Bednarska - radna Powiatu Pabianickiego
b) Rafał Kunka - radny Powiatu Pabianickiego
c) Paweł Zarychta - Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach
d) Marek Wojtczak - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji Pabianicach
e) Ewa Czerwińska - Dyrektor Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie
f) Andrzej Wojkowski – Komendant Straży Miejskiej w Pabianicach
g) Jerzy Minias - Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach(posiedzenie 1 – 3)
Andrzej Bohdanowicz - Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach(posiedzenie 4 – 5)
h) Lidia Jóźwiak - Prokurator Rejonowy w Pabianicach
W roku 2012 odbyło się pięć posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 12 stycznia 2012 r.
Komisja przyjęła sprawozdanie Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za rok 2011 oraz plan pracy na 2012 rok.
Przyjęto założenia do organizacji konferencji nt. zagrożeń przestępczością wśród nieletnich w powiecie
pabianickim. Konferencja odbyła się pod auspicjami Starosty Pabianickiego i Komendanta Powiatowego
Policji w marcu 2012 roku.
Drugie posiedzenie odbyło się 23 marca 2012 roku.
Komisja na posiedzeniu zaopiniowała sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie pabianickim w 2011 roku oraz zaopiniowała
informacje Prokuratorów Rejonowych w Pabianicach i w Łasku o stanie przestępczości i jej zwalczaniu
w 2011 roku.
Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się 26 czerwca 2012 roku.
W trakcie dyskusji na temat działań podejmowanych na rzecz bezpiecznego wypoczynku młodzieży
szkolnej w okresie wakacji letnich zwrócono uwagę na korzyści płynące ze spotkań organizowanych przez
powiatowe służby, inspekcje i straże z uczestnikami letnich obozów i kolonii. Spotkania te okazały się
wyjątkowo owocne. Dzięki nim młodzież mogła na bieżąco zapoznać się z zagrożeniami, jakie mogą pojawić
się w trakcie wakacyjnego wypoczynku oraz sposobami przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.
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Członkowie Komisji zaapelowali o wzmocnienie patroli Policji przy współudziale Straży Miejskiej
w miejscach zbiorowego wypoczynku, w których istnieje realne ryzyko zakłócania porządku przez grupy
agresywnie zachowującej się młodzieży oraz zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie przepisów
o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
Na spotkaniu omówiono przygotowania Powiatu Pabianickiego do reagowania w sytuacjach
nadzwyczajnych. Przedstawiono całokształt spraw związanych z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Komisja
została zapoznana z treścią Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Zostały scharakteryzowane
zagrożenia oraz dokonano oceny ryzyka ich wystąpienia na terenie powiatu pabianickiego. Komisja zwróciła
uwagę na zadania stojące przed powiatowymi inspekcjami, służbami i strażami w przypadku wystąpienia
któregokolwiek z zagrożeń przedstawionych w planie. Podkreślono rolę Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w uruchamianiu działań ograniczających rozmiary strat i skutków zagrożeń. Monitorowanie
zdarzeń oraz właściwa współpraca między podmiotami i instytucjami właściwymi w sprawach realizacji
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozwoli według Komisji zapewnić właściwy poziom
bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu.
Czwarte posiedzenie odbyło się 10 października 2012 roku.
Na spotkaniu dokonano podsumowania okresu wakacyjnego w aspekcie realizacji zadań przez
poszczególne służby i straże. Oceniono, iż podjęte działania przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego. W czasie wakacji odbyły się liczne akcje dotyczące tej problematyki, w tym m.in:
„bezpieczne wakacje”, „bezpieczna woda”. Podjęto szereg dodatkowych i istotnych działań, takich jak:
rutynowe kontrole obiektów wypoczynkowych, pikniki strażackie dla dzieci, nakładanie sankcji w stosunku
do podmiotów sprzedających alkohol osobom nieletnim, wyznaczono stałe miejsca kontroli autokarów.
W spotkaniach edukacyjnych uczestniczyło około 800 dzieci. Odbyły się ćwiczenia obiektowe w szkołach.
Straż Miejska kontrolowała okolice szkół i miejsc wypoczynku. Dzięki podjętym działaniom wakacje
przebiegły bezpiecznie, a młodzież wróciła do szkół z nowymi siłami do nauki.
W drugim punkcie posiedzenia dokonano oceny stanu bezpieczeństwa oraz omówiono zagrożenia
występujące na drogach Powiatu Pabianickiego. Komendant Policji przedstawił statystykę z ostatnich
dziewięciu miesięcy 2012 roku. W tym czasie odnotowano 101 wypadków drogowych, w których zginęło
8 osób a 103 zostały ranne. Sprawcami zdarzeń drogowych byli w większości kierujący pojazdami (77 %).
Natomiast w 20% wypadków wina leżała po stronie pieszych. Główne przyczyny wypadków to nieudzielenie
pierwszeństwa przejazdu 31% i niedostosowanie prędkości do warunków jazdy 18%. Policja nałożyła 7509
mandatów karnych.
Komisja omówiła ponadto statystykę zagrożeń pożarniczych w powiecie pabianickim oraz działania
prewencyjne podejmowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, w tym m.in. akcje
kontroli obiektów użyteczności publicznej i zakładów produkcyjnych. W ciągu 9 miesięcy br. jednostki
ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas 961 zdarzeń, stanowi to 19 % wzrost w stosunku do roku
ubiegłego. W ogólnej liczbie zdarzeń pożary stanowiły 45 %. Odnotowano 50 zdarzeń spowodowanych
gwałtownymi opadami deszczu oraz 70 zdarzeń podczas wypadków drogowych.
Starosta Pabianicki poinformował członków Komisji o partycypacji przez Powiat w kosztach zakupu
kombinezonów gazoszczelnych dla Państwowej Straży Pożarnej oraz zakupu nieoznakowanego samochodu
dla Policji.
Piąte posiedzenie Komisji odbyło się 22 listopada 2012 roku.
Dotyczyło ono w większości przyjęcia projektu Budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 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. Ponadto przyjęto stanowisko w sprawie likwidacji posterunku policji
w Lutomiersku. Komisja przychyliła się do zmian organizacyjnych pracy Policji na terenie powiatu
pabianickiego.
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