
          

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

Starosty Nowodworskiego 

z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2008 
 

 

 

 Zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji zadań 

Starosty „ w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz 

zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”, z 

mocy tej ustawy utworzona została Zarządzeniem Starosty Nowodworskiego Nr 1/2002   z dnia 

17 stycznia 2002 roku Komisja bezpieczeństwa i porządku zwana dalej Komisją. 

 

W skład Komisji wchodzą: 

-  Starosta jako Przewodniczący Komisji, 

-  Dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu, 

-  Trzy osoby powołane przez Starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą specjalistyczną, 

-  Dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji. 

 - W pracach komisji z mocy ustawy uczestniczy także prokurator wskazany przez    właściwego   

Prokuratora Okręgowego. 

 

 W roku 2008 Komisja pracowała w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji  Starosta Nowodworski Zbigniew Piórkowski 

2. Radni Powiatu Nowodworskiego: 

    Renata Cichosz 

    Zbigniew Krokosz 

3. Przedstawiciele Komendanta Powiatowego Policji: 

    mł. insp. Marek Osik 

    podinsp. Wacław Łokuciewski 

 

 

 

 



4. Powołani przez Starostę Nowodworskiego: 

    Izabela Narewska, 

    Ewa Niemczyk, 

    Czesław Łukaszewicz, 

5. Desygnowany przez Prokuratora Okręgowego: 

    Prokurator Rejonowy Jarosław Kembłowski, 

6. Ponadto z głosem doradczym uczestniczyli: 

    mł. bryg. Krzysztof Ostasz, 

    Mirosława Gwoździewicz, 

    Stanisław Juszczyk, 

    Andrzej Klebba, 

    ppłk. Stanisław Kowalczyk, 

    Jarosław Dywizjusz, 

   Henryk Pszczoliński. 

 

 

     Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła  trzy  posiedzenia: 

1) Posiedzenie, które miało miejsce 18.04.2008 roku było pierwszym posiedzeniem Komisji w 

nowym składzie na kolejną  3-letnią kadencję. 

Głównym tematem była:  

- Ocena pracy służb, inspekcji i straży za rok 2007. 

Na posiedzeniu tym kierownicy służb, inspekcji i straży złożyli sprawozdanie z działalności 

swoich jednostek w roku 2007.  

2) Drugie posiedzenie komisji odbyło się 16.05.2008 r. i poświęcone było działalności Straży 

Granicznej.  Posiedzenie to odbyło się w Placówce Straży Granicznej w Krynicy Morskiej. 

Oprócz uroczystego apelu, który odbył się m. in. z udziałem członków Komisji, zapoznano się z 

funkcjonowaniem tej jednostki, jej wyposażeniem i zadaniami postawionymi dla niej w związku 

z wejściem Polski do strefy Schengen. Komendant Strażnicy ppłk S. Kowalczyk podkreślił, iż 

granica z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja) jest granicą Unii Europejskiej na wschodzie.  

3) 16.12.2008 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji. 

Głównym tematami tego posiedzenia była ocena działalności służb, inspekcji i straży po sezonie 

turystycznym 2008. 

Kierownicy jednostek omówili działania swoich służb w okresie sezonu turystycznego. Okres ten 

jest bardzo istotny pod względem bezpieczeństwa ze względu na duży napływ turystów w tym 



okresie, jak również wzmożone działania osób przekraczających prawo, powodując tym samym 

zmniejszenie bezpieczeństwa osób przebywających na wypoczynku na terenie Mierzei Wiślanej.  

Należy podkreślić, iż głównie dzięki zaangażowaniu większych środków finansowych przez 

gminy Stegna, Sztutowo i Miasto Krynica Morska  została zwiększona do 37  policjantów obsada 

dodatkowych funkcjonariuszy skierowanych na nasz teren przez  Komendanta Wojewódzkiego 

Policji  do pracy w okresie wakacyjnym. Corocznie praca przydzielonych na ten okres 

dodatkowych funkcjonariuszy oceniana jest bardzo wysoko, co podnosi bezpieczeństwo 

przybyłych tu na wypoczynek gości. 

W sezonie turystycznym 2008 zauważono tendencję spadku przestępczości, zagrożenia 

pożarowego, jak również podniesienie standardu sanitarnego na terenie Mierzei Wiślanej. 

Na tym posiedzeniu dokonano również zmian w składzie Komisji. W związku ze zmianami 

kadrowymi w Komendzie Powiatowej Policji członkiem Komisji została nowa Komendant tej 

jednostki podins. Beata Perzyńska. Druga zmiana dotyczyła dokoptowania do składu z głosem 

doradczym Komendanta Straży Gminnej w Stegnie P. Sylwestra Rutkowskiego. 

Należy nadmienić, iż w tym posiedzeniu uczestniczyła również kom. H. Damer-Szepietowska z 

Wydz. Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 

 

Ponadto należy dodać, iż członkowie Komisji wzięli udział w uroczystości wręczenia 

sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Powiatu Nowodworskiego dla Komendy 

Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim. Uroczystość ta odbyła się w dniu 2 maja 2008 

roku w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim. 

 


