
 

        

        

SPRAWOZDANIE 

Starosty Nowodworskiego 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015 

 

 W związku z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1445), 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 została Zarządzeniem Nr 

11/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 06 marca 2015 roku   w sprawie powołania Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku, powołana Komisja Bezpieczeństwa    i Porządku w nowym składzie, 

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 2015 Komisja pracowała w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji  Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak. 

2. Radni Powiatu Nowodworskiego: 

    - Janusz Charliński 

    - Zbigniew Bojkowski 

3. Przedstawiciele Komendanta Powiatowego Policji: 

    - insp. Wacław Łokuciewski – Komendant Powiatowy Policji, 

    - mł. insp. Tomasz Pawlak– Z-ca Komendanta Powiatowego Policji, 

4. Powołani przez Starostę Nowodworskiego: 

    - ppłk. Janusz Śliwiński –  Komendant Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej, 

    - bryg. Krzysztof Ostasz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym  

Dworze Gdańskim, 

    - Jarosław Dywizjusz – Komendant Gminny  Ochrony Przeciwpożarowej w Nowym Dworze    

Gdańskim, 

 



5. Desygnowany przez Prokuratora Okręgowego: 

    - Prokurator Rejonowy Piotr Wojciechowski, 

6. Ponadto z głosem doradczym uczestniczyli: 

    - Mirosława Gwoździewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim, 

    - Izabela Narewska –Dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Nowym Dworze  

Gdańskim, 

    - Henryk Pszczoliński - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze  

Gdańskim. 

Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła  cztery  posiedzenia: 

I.  Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 13.03.2015  roku. 

Poświęcone było: 

- Zatwierdzeniu Planu pracy Komisji na rok 2015. 

- Ocenie pracy służb, inspekcji i straży za rok 2014. 

- Wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii nt. działań w związku z zagrożeniem chorobą 

afrykański pomór świń. 

W pierwszej części  posiedzenia kierownicy służb, inspekcji i straży złożyli sprawozdania z 

działalności swoich jednostek w roku 2014:  

- mł. insp. Tomasz Pawlak –  Z-ca Komendanta Powiatowego Policji, 

- bryg. Krzysztof Ostasz –Komendant Powiatowy  PSP, 

- Henryk Pszczoliński – Powiatowy Inspektor Sanitarny,   

      -    Mirosława Gwoździewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii, 

Wszyscy składający sprawozdanie podkreślili, iż stan bezpieczeństwa na terenie powiatu jest 

zadawalający i ulega ciągłej poprawie. Zastrzeżenia budzi jednak ilość wykroczeń drogowych, 

jak również porządkowych, szczególnie w sezonie turystycznym na terenie Mierzei Wiślanej. 

Można stwierdzić, iż ilość tych zdarzeń zależna jest m. in. od  atrakcyjności sezonu 

turystycznego i napływu turystów na Mierzeję Wiślaną. 

W dyskusji poruszono też temat ochotników w Ochotniczych Stażach Pożarnych. Ilość druhów w 

OSP zmniejsza się. Jest wiele przyczyn,  m.in. struktura demograficzna (wiele osób wyjechało do 

pracy za granicą). Ponieważ OSP stanowi ważne ogniwo w bezpieczeństwie, należy czynić 

starania , aby sytuacja nie pogarszała się a poprawiała. 

W kolejnym punkcie obrad Komisja zatwierdziła Plan pracy komisji na rok 2015.  

Drugie posiedzenie komisji odbyło się w dniu 24.06.2015r. i zgodnie z planem pracy miało być 

poświęcone przygotowaniu służb, inspekcji i straży do sezonu 2015. 

W związku z tym, iż tematyka sesji Rady Powiatu była zbieżna z Planem pracy Komisji na III 

kwartał posiedzenie Komisji odbyło się na tej sesji. 

 



 

 

O przygotowaniach do sezonu referowali  Kierownicy Jednostek: 

- Komendant Powiatowy Policji – insp. Wacław Łokuciewski, 

- Komendant Powiatowy PSP – bryg. Krzysztof Ostasz, 

- Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny- Henryk Pszczoliński, 

- Z-ca Komendanta Placówki Straży Granicznej – mjr. Przemysław Jońca 

 składając krótkie informacje na temat przygotowań do sezonu turystycznego 2015 

podkreślili, iż wykonano wiele działań profilaktyczno-kontrolnych, które powinny zaowocować  

zapewnieniem bezpieczeństwa przebywającym na wypoczynku w okresie wakacji. 

 Komendant Powiatowy Policji – insp. Wacław Łokuciewski przekazał też informację o 

udzielonym przez KW Policji w Gdańsku wsparciu 26 funkcjonariuszy na okres od 01.07.2015 

do 31.08. 2015. 

Umiejscowieni będą w: 

- Krynicy Morskiej – 11 funkcjonariuszy, 

- Stegnie – 7 funkcjonariuszy, 

- Sztutowie – 8 funkcjonariuszy       

Podstawowym  tematem trzeciego  posiedzenia Komisji , które miało miejsce 29.09.2015 roku 

była: 

Ocena działalności służb ratowniczych , inspekcji i straży po sezonie turystycznym. 

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

swoich jednostek w sezonie turystycznym 2015. 

Z wystąpień w  dyskusji należy zauważyć, iż podkreślano dobrą współpracę pomiędzy służbami. 

Działania takie jak  m.in. wspólne patrole podnosiły efektywność pracy służb.  

Obecni na posiedzeniu Wójtowie i Burmistrz gmin z Mierzei Wiślanej mieli wiele uwag do pracy 

Policji. Głównie sił dodatkowych, które są w okresie sezonu turystycznego na Mierzei. 

Ponoszone przez gminy środki finansowe na utrzymanie tych dodatkowych sił są nieadekwatne 

do osiąganych celów, czyli poprawy bezpieczeństwa. Podkreślali, iż przeznaczanie środków 

finansowych z budżetu gminy na ten cel jest dobrą wolą a nie obowiązkiem gminy. Uwagi do 

pracy Policji mieli również przedsiębiorcy i mieszkańcy z terenu Mierzei Wiślanej. Obecny na 

posiedzeniu Komisji w zastępstwie Komendanta Powiatowego Policji P. Komisarz Daniel 

Jabłoński nie na wszystkie pytania i uwagi udzielił odpowiedzi, które satysfakcjonowałyby 

pytających. 

 

 

 



 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji, Starosty Zbigniewa Ptak Komisja omawiała również 

problematykę bezpieczeństwa na wodzie. Rozwijający się ruch jednostek pływających na rzekach 

naszego powiatu wymaga szerszego zainteresowania. W konkluzji stwierdzono, iż  jest to 

problematyka, która wymaga rozpoczęcia działań pozwalających na zahamowanie niewłaściwych 

zachowań na wodzie i  poprawę bezpieczeństwa. 

IV. Czwarte posiedzenie w dniu 18.11.2015r. było poświęcone zimowemu utrzymaniu dróg 

powiatowych. 

Dyr. ZDP w Nowym Dworze Gd. – Andrzej Suszek przedstawił informację nt. zimowego 

utrzymania dróg powiatowych. Poinformował o podpisanych umowach z podmiotami, które będą 

świadczyć usługi w tym zakresie. Wskazał osoby odpowiedzialne, jak również podał telefony 

czynne całodobowo.   

Podkreślił, iż szukając obniżki kosztów podpisano również umowy z rolnikami, którzy posiadają 

ciężki sprzęt przydatny przy odśnieżaniu. Podkreślił również, iż Zarząd Dróg również posiada 

podstawowy sprzęt, który będzie wykorzystany w pierwszej kolejności do odśnieżania. 

Na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych są aktualne informacje (m.in. numery 

telefonów do osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg), które będą na bieżąco 

aktualizowane. 

Na tym posiedzeniu przedyskutowano Plan pracy komisji na rok 2016. Złożono propozycję do 

Planu pracy, które w części będą uwzględnione w pracy Komisji w roku 2016. 

Ponadto należy nadmienić, iż członkowie Komisji byli zaangażowani w wiele spraw, które miały  

ogromny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz miejscach 

zamieszkania wszystkich mieszkańców Powiatu.  

Dotyczyło to m.in. ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej, służby zdrowia i 

ratownictwa medycznego. 

 Szczegóły z prac Komisji  w 2015 roku znajdują się w protokołach z posiedzeń Komisji, które są 

do wglądu na stanowisku ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Starostwa 

Powiatowego. 

 

Sporządził: 

Inspektor ds. bezpieczeństwa 

i zarządzania kryzysowego 

K. Głowacki 

 

 

 


