
SPRAWOZDANIE NR 1/13
STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 2013 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok 

Na mocy art. 38 a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zmian.) 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 została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. jej skład 
osobowy na lata 2011-2014 ustalony został Zarządzeniem Nr 43/11 Starosty Zawierciańskiego z dnia 14 
czerwca 2011 roku. W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem 
zawodowym oraz kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej 
współpracy pomiędzy przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami 
odpowiedzialnymi za poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w powiecie zawierciańskim. 

Do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należy: 

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, 

2) 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, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji 
i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1, 

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 
z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

W 2012 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła 5 posiedzeń – zgodnie z przyjętym na 2012 rok 
planem pracy. 

W trakcie posiedzenia w dniu 24 maja 2012 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Zawierciu zapoznał członków Komisji z przebiegiem akcji ratowniczej w Chałupkach pod Szczekocinami. 
W dniu 3 marca 2012 roku miała miejsce największa katastrofa kolejowa w ostatnich latach. O godzinie 20:57 
w miejscowości Chałupki gmina Szczekociny zderzyły się dwa pociągi relacji Kraków – Warszawa i Przemyśl - 
Warszawa. Akcją ratowniczą kierował na miejscu zdarzenia: Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Zawierciu, Starosta Zawierciański oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny. Osoby 
poszkodowane przewieziono autobusami do uruchomionych szkół w Goleniowach i Szczekocinach. 
Zapewniono posiłki, napoje oraz gorącą herbatę. Na potrzeby akcji ratunkowej oddano do dyspozycji 
psychologów zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodku Interwencji Kryzysowej. 
W akcji ratunkowej brało udział 450 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych i 72 zespoły Państwowej Straży 
Pożarnej , 400 funkcjonariuszy policji, 35 karetek, 2 śmigłowce, 1 pociąg techniczny z pojazdem 
gąsienicowym. Szczególne podziękowania kierowane były do mieszkańców Chałupek, gminy Szczekociny oraz 
gminy Słupia powiat jędrzejowski, którzy bezinteresownie nieśli pomoc poszkodowanym. Ponadto na uznanie 
zasługują pracownicy i personel Szpitala Powiatowego w Zawierciu; pracownicy Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Zawierciu; pracownicy Starostwa Powiatowego w Zawierciu – Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz pracownicy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 



Ważniejsze działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach Ogólnopolskiego Programu "Razem 
Bezpieczniej " - realizacja Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań 

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego „ Bezpieczny Powiat 2011 – 2014” 
realizowano następujące programy prewencyjno – profilaktyczne w 2012 roku przez Komisję Bezpieczeństwa 
i Porządku, Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz służby zespolone , inspekcje i straże: „Bezpieczna 
Szkoła”,„ Bezpieczna droga do szkoły", „ Narkotykom – Stop”,„ Przemoc w Rodzinie” – Niebieska linia", 
„Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania”. 

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 
i wakacji 2012 . 

Akcja „ Bezpieczne Ferie 2012” 

Akcja "Bezpieczne ferie 2012" na terenie województwa śląskiego trwała od 14 stycznia br. do 27 lutego 
2012r.Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze powiatu nadzorowały wszystkie formy 
wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego 
zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach uruchomił 
całodobową interwencyjną linię telefoniczną, na którą można było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące 
zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży Dnia 11 stycznia 2012r. Komisja 
Bezpieczeństwa i Porządku przesłała pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu 
zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat organizowanych w podległych placówkach 
oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych zorganizowanych form wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-sportową na terenie gmin 
zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. Powyższe dane są 
niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć zmierzających do 
zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom przemieszczającym się 
podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w dniu 24 stycznia br. powołano - zgodnie z Wytycznymi Wojewody Śląskiego oraz Starosty 
Zawierciańskiego Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Zespół Koordynujący Akcją 
"Bezpieczne Ferie 2012", którego podstawowym zadaniem było podjęcie działań zmierzających do zapewnienia 
bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren powiatu 
zawierciańskiego. W dniu 17 lutego 2012r. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego wyznaczył z przedstawicieli Służb Zespolonych, Inspekcji i Straży zespół, który przeprowadził 
kontrolę objazdową obiektów i ośrodków wypoczynkowych zakwalifikowanych do wypoczynku zimowego. 

Informacja dotycząca przeprowadzonych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas wypoczynku 
w okresie letnim pn. „Bezpieczne wakacje” w 2012 roku 

Okres wakacji letnich to dla dzieci i młodzieży czas odpoczynku i zabawy. Dla służb i inspekcji 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji 
pozarządowych jest to jednak okres wytężonej pracy, której nadrzędnym celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa osobom wypoczywającym jak i przemieszczającym się przez teren województwa śląskiego. 
Zgodnie z Wytycznymi Wojewody Śląskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa w sprawie realizacji zadań 
w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w województwie śląskim w 2012r.,Wytycznymi 
Starosty Zawierciańskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony 
cywilnej i zarządzania kryzysowego w Powiecie Zawierciańskim w 2012r. oraz z Zaleceniami Wojewody 
Śląskiego dla Organów Administracji, Służb i Inspekcji w zakresie przygotowania, organizacji 
i przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2012” członkowie Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku przystąpili do realizacji zadań mających na celu wypracowanie planu działania 
i współdziałania służb zespolonych, inspekcji i straży w zakresie współpracy z organizatorami wypoczynku na 
terenie powiatu zawierciańskiego według następujących kryteriów: zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na 
terenie powiatu zawierciańskiego w okresie Wakacji 2012; monitorowania i kontroli miejsc i obiektów 
w których organizowany będzie wypoczynek dzieci i młodzieży oraz urządzeń wykorzystywanych do 
uprawiania sportu i rekreacji ( place zabaw, boiska, itp.); zapewnienia bezpiecznego przejazdu dzieci 
i młodzieży do i z miejsc wypoczynku; nawiązania wzajemnej współpracy pomiędzy poszczególnymi 
jednostkami samorządu terytorialnego w celu zorganizowania wypoczynku dzieciom pozostającym w miejscu 
zamieszkania; inicjowaniu, organizowaniu i wspieraniu alternatywnych form aktywności dzieci i młodzieży 
w szkołach, przedszkolach oraz świetlicach; podniesienia poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa 
i bezpiecznych zachowań poprzez działania edukacyjne ukierunkowane na wskazywanie i propagowanie 



wzorców bezpiecznego zachowania się w czasie wypoczynku ( szczególnie wypoczynku nad wodą); 
zapewnienia gotowości służb dyżurnych do reakcji na zgłoszenia o nieprawidłowościach i zagrożeniach 
dotyczących letniego wypoczynku. Akcja “ Bezpieczne Wakacje 2012 ” na terenie województwa śląskiego 
rozpoczęła się 28 czerwca 2012r. i prowadzona była do 3 września 2012r. Realizując zalecenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji - mające na celu poprawę bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim 
- w ramach akcji „ Bezpieczne Wakacje 2012” członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy 
Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach: 6 lipca br., 13 lipca br. , 3 sierpnia br. oraz 22 sierpnia br. 
cztery komisje objazdowe mające na celu ocenę stopnia przygotowania ośrodków wypoczynkowych, obozów, 
kąpielisk zorganizowanych oraz miejsc tradycyjnie wykorzystywanych do rekreacji oraz obiektów sportowych 
zlokalizowanych na terenie gmin: Kroczyce, Pilica, Włodowice, Ogrodzieniec, Łazy, Zawiercie oraz Poręba. 
W kontrolach udział wzięli przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu oraz 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Łącznie kontrolę przeprowadzono w 21 obiektach 
i ośrodkach wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego oraz 10 kąpieliskach 
i basenach kąpielowych, które były strzeżone przez ratowników WOPR na koszt Urzędów Miast i Gmin 
Powiatu Zawierciańskiego (protokoły z przeprowadzonych kontroli zatwierdzono na posiedzeniu Komisji, 
znajdują się w dokumentacji Komisji).Podczas wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywało 3007 
dzieci i młodzieży z terenu całej Polski, natomiast 110 osobowa grupa dzieci i młodzieży wypoczywała na 
półkoloniach zorganizowanych w miejscu zamieszkania. Łącznie podczas tegorocznych wakacji na terenie 
powiatu zawierciańskiego na obozach i kolonia stacjonarnych wypoczywało 3117 dzieci i młodzieży. 

OCENA PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 

Działalność powiatowych służb, inspekcji i straży przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa wypoczynku 
dzieci, nastąpiła poprawa przestrzegania przepisów transportowych, zatroszczono się o zapewnienie 
podopiecznym odpowiednich rozrywek i zagospodarowanie wolnego czasu. Podejmowane działania były 
adekwatne do zgłaszanego zapotrzebowania i występującego zagrożenia, a prowadzone działania profilaktyczne 
przyczyniły się do rozwoju świadomości wychowawców, poczucia odpowiedzialności dzieci i młodzieży za 
własne zachowania i postawy wobec ewentualnych zagrożeń. Wskazano potrzebę dalszego kontynuowania 
Akcji „ Bezpieczne Wakacje”. 

Istotnym czynnikiem do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnich wakacji 
było przygotowanie podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa do planowanych działań i ich późniejsza 
koordynacja. Współpraca organów administracji rządowej, samorządowej, służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i innych podmiotów, miała znaczący wpływ na zapewnienie bezpiecznego wypoczynku, 
a dzięki skoordynowaniu działań możliwe było, prowadzenie skutecznych, efektywnych przedsięwzięć. 

Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że 
teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 
infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, a organizatorzy letniego wypoczynku dzieci 
i młodzieży coraz lepiej są przygotowani organizacyjnie i sprzętowo do zapewnienia atrakcyjnego pobytu 
swoich podopiecznych. 

Podsumowanie przebiegu pracy Komisji w 2012 roku 

Komisja szybko reagowała na pojawiające się zagrożenia w sferze bezpieczeństwa, podejmując stosowne 
środki zaradcze wspólnie z Śląskim Urzędem Wojewódzkim – Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego, Urzędami Miast i Gmin powiatu zawierciańskiego, instytucjami, służbami zespolonymi, 
inspekcjami i strażami. Na bieżąco była monitorowana sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu 
zawierciańskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymywała od Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Zawierciu – bieżące komunikaty i sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, 
zakażenia i zatrucia. Przewodniczący Komisji otrzymuje bieżące meldunki i półroczne sprawozdania z realizacji 
działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komendy Powiatowej Policji 
w Zawierciu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu. Sposób funkcjonowania 
Komisji i zakres merytoryczny omawianych tematów znacznie przyczyniają się do polepszenia współpracy 
służb, inspekcji i straży działających w granicach administracyjnych Powiatu Zawierciańskiego. 



 

Starosta Zawierciański 

mgr Rafał Krupa




