UCHWAŁA NR LIII/369/14
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 23 stycznia 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za 2013 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz.
595, zm. poz. 645.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za
2013 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 LIII/369/14
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 23 stycznia 2014 r.
SPRAWOZDANIE STAROSTY PABIANICKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA
I PORZĄDKU ZA 2013 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 2013 r. poz. 595; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645) przedkładam
sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku.
W 2013 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) Andrzej Bohdanowicz - Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach
h) Lidia Jóźwiak - Prokurator Rejonowy w Pabianicach
W roku 2013 odbyło się pięć posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 15 stycznia 2013 r.
Komisja przyjęła sprawozdanie Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2012 oraz plan pracy na 2013 rok.
Drugie posiedzenie odbyło się 20 marca 2013 roku.
Na posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Komendanta Powiatowego
Policji w Pabianicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie pabianickim w 2012 roku
oraz przyjęła informacje prokuratorów rejonowych w Pabianicach i w Łasku w przedmiocie zwalczania
przestępczości w rejonie pabianickim w 2012 roku.
Komendant PSP poinformował o przejęciu sprzętu i części strażaków jednostki straży pożarnej
zakładów „POLFA” oraz kosztach naprawy drabiny wysokościowej. Komisja wysłuchała także informacji
Komendanta Policji na temat efektów likwidacji posterunków Policji w Dłutowie i Lutomiersku.
Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się 26 czerwca 2013 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. 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. Komisja zwróciła szczególną
uwagę na przestrzeganie przepisów o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
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Komisja dokonała oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego, weterynaryjnego i budowlanego oraz
bezpieczeństwa placówek oświatowych na terenie powiatu. W toku podjętej dyskusji wypracowano
stanowisko w sprawie funkcjonowania okresowego zbiornika retencyjnego do celów przeciwpowodziowych
w Chechle oraz niezbędnych zmian organizacyjnych i porządkowych w tym zakresie.
Przedstawiono treść aktualnego komunikatu Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie działań
Inspekcji Weterynaryjnej po ogłoszeniu wykrycia ogniska afrykańskiego pomoru świń na Białorusi.
Na spotkaniu omówiono także przygotowania Powiatu Pabianickiego do reagowania w sytuacjach
nadzwyczajnych oraz przedstawiono całokształt spraw związanych z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
Członkowie Komisji zapoznali się z treścią Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.Dokonano
charakterystyki zagrożeń oraz 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 jako istotnego ogniwa 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 2 października 2013 roku.
Członkowie Komisji przyjęli informację z podejmowanych działań na rzecz bezpiecznego
wypoczynku młodzieży szkolnej w okresie wakacji letnich. Pozytywnie oceniono pracę poszczególnych
służb, inspekcji i straży, która wydatnie przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W czasie wakacji odbyły się liczne akcje dotyczące tej problematyki, w tym min.:„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. Straż Miejska kontrolowała okolice
szkół i miejsc wypoczynku.
Na podstawie dokumentacji i sprawozdań Komendy Powiatowej Policji dokonano analizy i oceny stanu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu pabianickiego oraz przyjęto informację Komendanta
Powiatowego PSP na temat zagrożeń występujących w powiecie. Komisja omówiła ponadto statystykę
zagrożeń pożarniczych oraz działania prewencyjne podejmowane przez Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej, w tym m.in. akcje kontroli obiektów użyteczności publicznej i zakładów produkcyjnych.
W sprawach różnych zwrócono uwagę na oznakowanie skrzyżowania ulic: 20 Stycznia, Generała Waltera
Janke i Myśliwskiej oraz konieczności ustawienia radaru na ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach. Członek
Zarządu Powiatu Magdalena Werstak przedstawiła procedury związane z funkcjonowaniem biura rzeczy
znalezionych.
Piąte posiedzenie Komisji odbyło się 11 grudnia 2013 roku.
Dotyczyło ono przyjęcia projektu Budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok w części dotyczącej
środków przeznaczonych na zadania związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa. Do projektu
przedstawionego w imieniu Skarbnika Powiatu przez Naczelnika Wydziału Finansowego nie wniesiono uwag
i został on pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji.
Na spotkaniu dokonano również oceny bezpieczeństwa i porządku w powiecie pabianickim w 2013 roku
oraz omówiono zasady zimowego utrzymania dróg z jednoczesnym wskazaniem instytucji i osób
odpowiedzialnych za przejezdność i bezpieczeństwo podróżujących.
Komisja przyjęła (w postaci projektu umowy) procedury związane ze stwierdzeniem zgonu i jego
przyczyny w przypadku braku lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie.
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