
 

 

SPRAWOZDANIE 

Starosty Nowodworskiego 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2004 

 

 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: 

1. Starosta jako Przewodniczący Komisji, 

2. Dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu, 

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

specjalistyczną, 

4. Dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji. 

            W pracach komisji z mocy ustawy uczestniczy także prokurator wskazany przez    

właściwego  Prokuratora Okręgowego. 

 

 W roku 2004 Komisja pracowała w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji Starosta Nowodworski Mirosław Molski. 

2. Radni Powiatu nowodworskiego: 

      Jarosław Dywizjusz,  

      Grzegorz Lew, 

3. Przedstawiciele Komendanta Powiatowego Policji: 

Marek Tafliński, 

 Andrzej Górnicz, 

4. Powołani przez Starostę nowodworskiego: 

Halina Kotecka-Daszewska, 

Jerzy Fura, 

Czesław Łukaszewicz, 

5. Desygnowany przez Prokuratora Okręgowego: 

      Prokurator Rejonowy Jarosław Kembłowski, 



6. Ponadto z głosem doradczym uczestniczyli: 

Henryk Buchholz, 

Zdzisław Grudkowski, 

Stanisław Juszczyk, 

Andrzej Klebba, 

Stanisław Kowalczyk, 

Jan Zdralewicz, 

 

     Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła  trzy  posiedzenia: 

Na pierwszym posiedzeniu, które miało miejsce 18.03.2004 roku głównym tematem była  

prezentacja programu „Bezpieczna Mierzeja 2004”, opracowanego przy współudziale 

    Komendy Powiatowej Policji, Redakcji gazety „Dziennik Bałtycki” oraz samorządy    

Mierzei Wiślanej i Powiat Nowodworski. 

Dokonano uroczystego podpisania porozumienia uczestników programu „Bezpieczna 

Mierzeja 2004”. 

 Program Bezpieczna Mierzeja 2004” powstał przy współudziale Komendy Powiatowej 

Policji, Redakcji gazety „Dziennik Bałtycki” oraz samorządy Mierzei Wiślanej (Gminy 

Stegna, Sztutowo, miasto Krynica Morska) i Powiat Nowodworski. 

Program Promocyjno-Informacyjny powstał z pomysłu dziennikarzy gazety mając na celu 

poprawę bezpieczeństwa przebywających w okresie wakacyjnym turystów. 

 

      Drugie posiedzenie komisji odbyło się 25.05.2004 r. i poświęcone było głównie 

przygotowaniu służb, inspekcji i straży do sezonu turystycznego 2004. Głównym 

wnioskiem wypływającym z dyskusji na ten temat było skierowanie apelu do turystów o 

bardziej odpowiedzialne zachowanie w czasie wypoczynku na terenie Mierzei Wiślanej. 

Duża część włamań i kradzieży jest z winy samych turystów (niedomknięte okna, drzwi, 

pozostawienie bez nadzoru wartościowych rzeczy itp.).  

W drugim punkcie posiedzenia Komisja omawiała poszerzenie programu „Bezpieczny 

powiat” o nowe elementy. Zaproponowano i podjęto Uchwałę o włączeniu programu 

promocyjno-informacyjnego „Bezpieczna Mierzeja 2004” do Programu „Bezpieczny 

Powiat”.  

 Problematyka czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji była trzecim tematem 

omawianym na tym posiedzeniu. 

 

 



20.12.2004 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji. 

Tematami tego posiedzenia były: 

- założenia budżetu powiatu na rok 2005, 

- działania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w czasie zagrożenia 

powodziowego w dniu 24.11.2004 r. 

- przedstawienie nowej jednostki Straży Granicznej działającej na terenie powiatu 

nowodworskiego, 

- działanie Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie powiatu nowodworskiego, 

- przedstawienie propozycji Planu pracy Komisji na rok 2005. 

Głównym tematem posiedzenia było zapoznanie się Komisji z analizą i wnioskami 

wynikającymi z prac Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i służb 

ratowniczych w czasie zagrożenia powodziowego w dniach 23-25.11.2004 r.   

Przekroczenie o 50 cm stanów alarmowych rzek Tuga, Szkarpawa i Wisła Królewiecka 

spowodowało ogłoszenie stanu alarmowego przeciwpowodziowego dla powiatu 

nowodworskiego. Wydano pozytywną ocenę dla działań PZRK i służb działających w 

czasie tego zagrożenia.  

Komisja w trakcie ubiegłego roku miała zapewnioną właściwą obsługę biurowo-

administracyjną. Zawiadomienia o posiedzeniach oraz materiały do konsultacji były 

przekazywane członkom komisji z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

 

 


