SPRAWOZDANIE
Starosty Nowodworskiego
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2003

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 2003 Komisja pracowała w składzie:
1. Przewodniczący Komisji Starosta Nowodworski Mirosław Molski.
2. Radni Powiatu nowodworskiego:
Jarosław Dywizjusz,
Grzegorz Lew,
3. Przedstawiciele Komendanta Powiatowego Policji:
Zbigniew Ressel,
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 zgodnie z planem pracy cztery posiedzenia:
Na pierwszym posiedzeniu, które miało miejsce 18.03.2003 roku głównym tematem było
zapoznanie członków komisji z wynikami ankiety – Społeczna ocena stanu
bezpieczeństwa i pracy policji w powiecie nowodworskim.
Ponadto na prośbę Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku,
Kierownik samodzielnej sekcji ochrony informacji niejawnych omówił obowiązujące
przepisy w zakresie informacji niejawnych. Obowiązujące Ustawy nakładają na urzędy
samorządowe określone obowiązki. Podkreślił nieprawidłowości występujące w
samorządach i apelował o ich usuniecie. W najbliższym okresie planowane są kontrole w
tym zakresie.
Podjęto uchwałę o planie pracy Komisji na rok 2003.
Drugie posiedzenie komisji odbyło się 21.05.2003 r. i poświęcone było głównie ocenie
pracy służb, inspekcji i straży za rok 2002 oraz przygotowaniu służb, inspekcji i straży do
sezonu turystycznego 2003. Głównym wnioskiem wypływającym z dyskusji 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.).
Na tym posiedzeniu Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych o planowanych m.in. na
naszym terenie ćwiczeniach „Żuławy 2003”. Mające odbyć się w miesiącu czerwcu
ćwiczenia to na dużą skalę ćwiczenia ratownicze w zakresie przeciwpowodziowym.
Gośćmi tych ćwiczeń będą obserwatorzy z zagranicy.
Podkreślił skalę tych ćwiczeń i naszą rolę w tych ćwiczeniach.
18.09.2003 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji. Zgodnie z planem pracy dotyczyło
głównie problematyki bezpieczeństwa w szkołach. W posiedzeniu udział wzięli dyrektorzy
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. Ponadto gościem
była Kurator ds. nieletnich Sądu Rejonowego w Malborku. Omówiono również raport z
przeprowadzonych badań dotyczących zjawisk patologicznych wśród uczniów
gimnazjalnych w gminie Nowy Dwór Gd.
Czwarte i ostatnie posiedzenie Komisji w roku 2003 odbyło się 17.grudnia. Podsumowano
działania służb, inspekcji i straży w sezonie turystycznym 2003. W wyniku działań służb,
inspekcji i straży odnotowano spadek negatywnych zjawisk w tym okresie.
Przedyskutowano i podjęto uchwałę o przyjęciu Planu pracy Komisji na rok 2004.
Komisja w trakcie ubiegłego roku miała zapewnioną właściwą obsługę biurowoadministracyjną. Zawiadomienia o posiedzeniach oraz materiały do konsultacji były
przekazywane członkom komisji z odpowiednim wyprzedzeniem.

