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SPRAWOZDANIE NR SO.5511.1.2019
STAROSTY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
z dnia 11 stycznia 2019 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2018.
Sprawozdanie jest realizacją postanowienia art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym oraz wytycznych Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2018 roku do działalności
w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2019 r.
1. W roku 2018 Komisja pracowała w składzie określonym Zarządzeniem Nr 3/2016 Starosty Powiatu
Garwolińskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie powołania osób do składu Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego na lata 2016 – 2019 oraz Zarządzeniem Nr 2/2017 Starosty Powiatu Garwolińskiego
z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającym w. w. Zarządzenie.
2. Pierwszym z zadań, zrealizowanych przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w roku
2018, było przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2017. Sprawozdanie to zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
3. Wraz z początkiem 2018 roku Komisja zapoznała się także z „Wytycznymi Wojewody Mazowieckiego
do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 roku”, określającymi zasadnicze
cele i zadania samorządu terytorialnego oraz służb, straży i inspekcji w dziedzinie szeroko rozumianego
bezpieczeństwa publicznego.
4. Tematem omawianym i analizowanym corocznie przez Komisję jest kwestia bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w okresie zimowego i letniego wypoczynku. Również w roku 2018 Komisja zapoznała się
z informacjami na temat przygotowania powiatowych służb, inspekcji i straży do realizacji zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie wypoczynku dzieci i młodzieży. Informacje Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej dotyczyły działań profilaktycznych i kontrolnych już podjętych oraz przewidzianych do realizacji
w trakcie trwania ferii i wakacji. Odnosząc się do akcji „Bezpieczne Wakacje 2018”, mając w pamięci tragedię,
jaka wydarzyła się w 2017 r. podczas obozu harcerskiego w Suszku na Pomorzu, kiedy to w wyniku huraganu
zginęły dwie uczestniczki obozu, szczególną uwagę zwrócono na organizację obozów harcerskich.
Przedstawiciel Policji poinformował wówczas o planowanych na terenie powiatu garwolińskiego obozach
harcerskich oraz o zadaniach Policji w zakresie kontroli warunków bezpieczeństwa w obozowiskach. Pani
Iwona Czarnocka – Komendant Powiatowy Policji zapewniła natomiast, że podmioty odpowiedzialne za
bezpieczeństwo są przygotowane na ewentualne działania, a poszczególne służby są w ścisłym kontakcie ze
sobą. Wszystko to ma służyć lepszemu przygotowaniu i lepszej komunikacji na wypadek wystąpienia
zagrożenia. Ponadto, odnośnie obozów, Komenda Wojewódzka Policji wydała specjalne polecenia dla
podległych komend. Straży Pożarnej został natomiast przydzielony kanał ratowniczo - gaśniczy dla obozów, co
jest niezwykle istotne z punktu widzenia sprawnej łączności.
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5. W roku 2018 Komisja zajmowała się również sprawą bezpieczeństwa na drogach powiatu
garwolińskiego - ze szczególnym uwzględnieniem budowanej trasy S-17. Policja zapoznała zebranych
z danymi statystycznymi oraz spostrzeżeniami dotyczącymi zdarzeń na drogach oraz wprowadzanych
rozwiązań, mających służyć zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach. Starosta poinformował natomiast
o budowanych na drogach powiatowych wyniesionych przejściach dla pieszych, które skutecznie wymuszają
ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym. Pozytywnie oceniono także funkcjonowanie Krajowej Mapy
Zagrożeń, z której korzysta coraz więcej mieszkańców. Powiat garwoliński przoduje w tym zakresie
w województwie mazowieckim.
6. Jednym z tematów omawianych przez Komisję była też informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Garwolinie na temat współdziałania służb, inspekcji i straży pod kierownictwem Powiatowego Lekarza
Weterynarii w zakresie ograniczenia występowania i zwalczania wirusa ASF na terenie powiatu
garwolińskiego. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii zawierała też aktualne dane o ogniskach ASF
oraz o ewentualnych zagrożeniach. Ponadto PLW omówił schemat działania służb, inspekcji i straży
w przypadku wystąpienia ogniska ASF oraz poinformował, że wszystkie służby są przygotowane do działania
i otwarte na wzajemną współpracę.
7. Poza wymienionymi wyżej sprawami, Komisja zajmowała się bieżącymi kwestiami dotyczącymi
realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz
zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
8. Niniejsze
Mazowieckiego.
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