
 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku w roku 2005. 

Zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. .z 2001r. Nr 142, 

poz.1592 z późn. zm.), 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: 

1. Starosta Mirosław Molski jako Przewodniczący Komisji, 

2. Dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu, 

- Jarosław Dywizjusz 

- Zbigniew Krokosz 

3. Trzy osoby powołane przez Starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą 

specjalistyczną, 

- Halina Kotecka-Daszewska, 

- Czesław Łukaszewicz, 

- Ewa Niemczyk 

4. Dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji. 

- Piotr Mateusiak, 

- Artur Kłapouchy 

            W pracach komisji z mocy ustawy uczestniczy także prokurator wskazany przez    

właściwego  Prokuratora Okręgowego. 

       -    Jarosław Kembłowski 

Ponadto z głosem doradczym  w pracach komisji uczestniczą inne osoby, które mają wpływ 

na podnoszenie bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu nowodworskiego. 

W bieżącej pracy komisja bezpieczeństwa i porządku działa na podstawie planu pracy. 

Kadencja Komisji trwa 3 lata. W związku z upływem kadencji,  w dniu 19 kwietnia 2005 

roku Starosta Nowodworski Zarządzeniem Nr 7/2005 dokonał zmian w jej składzie. 

Nowymi członkami zostali: 

- mjr Cezary Bogdański – Komendant Placówki Straży Granicznej w Elblągu, 

- Adam Bąk – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, 

- Artur Kłapouchy – Naczelnik Wydziału KPPolicji.  



 

Nie zmieniły się zadania Komisji, do których należą m.in.: 

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, 

- opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także 

jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

- przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

 

W roku 2005 odbyły się 4 posiedzenia Komisji, których głównymi tematami były: 

na posiedzeniu w styczniu – „Ocena pracy służb, inspekcji i straży za rok 2004 – roczne 

sprawozdanie” 

w maju – „Przygotowanie służb, inspekcji i straży do sezonu turystycznego 2005”. 

we wrześniu - Komisja odbyła wspólne posiedzenie z Powiatowym Zespołem Reagowania 

Kryzysowego, którego tematem było m.in.  „Zagrożenia związane z chorobami zakaźnymi 

(ptasia grypa)”. 

W grudniu wiodącymi tematami było „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w aspekcie 

remontu drogi nr 7” i „Środowiskowy aspekt spalania odpadów tekstylnych w 

gospodarstwach domowych”. 

W wyniku prac Komisji Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska opracował ulotkę  

„Palisz śmieci – płacisz własnym zdrowiem”.  

W rocznym planie pracy Komisji na  2006 rok, w I kwartale  zaplanowana była „Ocena pracy 

służb, inspekcji i straży za 2005 rok roczne sprawozdanie.” 

Na posiedzeniu w dniu 18.01.2006 roku Komisja wysłuchała sprawozdań ze swojej 

działalności: 

- bryg. Henryka Buchholza – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 

- mł. asp. Marka Osika – Komendanta Powiatowego Policji, 

- mjr Janusza Śliwińskiego – zastępcy Komendanta Placówki Straży Granicznej w 

Elblągu. 

Ponadto do protokołu swoje sprawozdania złożyli: 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii, 

- Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny, 

- Komendant Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej      

Komisja przyjęła ww. sprawozdania  i jednocześnie rekomendowała te materiały na sesje 

Rady Powiatu Nowodworskiego. 



 

Informacje dodatkowe do sprawozdania: 

1. posiedzenie Komisji w styczniu 2005 

 

 

 

 


