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SPRAWOZDANIE
STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2019 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku
Na podstawie art. 38a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018,
poz. 995 tj. z dnia 2018.05.24 ze zm.) Starosta Świebodziński Zarządzeniem nr 7/2015 z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz zarządzenia nr 5/17 z dnia
20 stycznia 2017 r. i zarządzenia nr 10/17 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie
utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na
lata 2015 – 2018.
Skład Komisji kształtuje się następująco:
Przewodniczący:
Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński
Członkowie:
1. Elżbieta Dziuba - Klebieko - radna Powiatu Świebodzińskiego
2. Mirosław Algierski – radny Powiatu Świebodzińskiego
3. Urszula Miara – radna Powiatu Świebodzińskiego
4. Michał Motowidełko - radny Powiatu Świebodzińskiego
5. Franciszek Karczyński
6. Alfred Rokitnicki
7. Arleta Miśkiewicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie
8. pod. insp. Józef Jastrzębski – Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie
9. insp. Krzysztof Sztejka – Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie
10. st. bryg. w st. spocz. Zygmunt Rogowski
W 2017r. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyli cztery spotkania w tym jedno
w miejscowości Łagów Lub. przed sezonem letnim. W trakcie posiedzeń Komisja zajmowała się między
innymi:
Posiedzenie w dniu 27 lutego 2018 r.
1. Starosta Świebodziński przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego w 2017 r. oraz propozycję planu pracy Komisji na 2018 r. W dalszej kolejności członkowie
Komisji zatwierdzili plan pracy Komisji na 2018 r.
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2. W trakcie posiedzenia poruszono sprawę bezdomności na terenie Powiatu oraz funkcjonowanie domu
noclegowego dla bezdomnych w Świebodzinie.
3. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie omówił sprawy
związane z bezpieczeństwem pożarowym podczas sezonu grzewczego oraz zagrożenia tlenkiem węgla
w trakcie korzystania z urządzeń grzewczych. Podał przykłady podejmowanych interwencji przez Jednostkę
Ratowniczo Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie związanych z oddziaływaniem czadu oraz
związanych z niewłaściwymi warunkami technicznymi instalacji kominowej. Komenda prowadziła akcję
informacyjną i uświadamiającą w trakcie sezonu grzewczego publikując artykuły w prasie lokalnej, na stronie
internetowe Komendy oraz na wniosek wójta gminy Szczaniec przeprowadziła pogadankę z mieszkańcami
gminy.
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie zwróciła uwagę na opiekę zdrowotną
obcokrajowców w tym przede wszystkim obywateli Ukrainy ze względu na brak ubezpieczenia zdrowotnego.
Inspektor poruszyła sprawę występowania grypy na terenie Powiatu.
5. Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie zwrócił uwagę na nowe zjawisko jakim jest
cyberprzestępczość. Wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do planu pracy na 2018 r. tematyki
cyberprzestępczości w internecie co znalazło poparcie członków Komisji.
Posiedzenie 26 kwietnia 2018 r.
1. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie omówili występowanie przestępczości
nieletnich na terenie powiatu, współpracę ze szkołami w uświadamianiu młodzieży i dzieci z zagrożeniami na
jakie są narażeni w tym zagrożenia cyberprzestępczością. Przedstawiono problemy pojawiające się na
przejściach dla pieszych stwarzane przez uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły. Komendant Powiatowy
Policji zapoznał członków Komisji z aplikacją ”Krajowa mapa zagrożeń” i zasadami użycia aplikacji
w sytuacjach zgłaszania zagrożeń i nieprawidłowości do aplikacji.
2. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie podsumował prace
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie po kończącym się sezonie grzewczym
przedstawiając prowadzone w tym okresie działania ratowniczo-gaśnicze.
3. Prokurator Rejonowy w Świebodzinie zapoznał z występowaniem przestępczości wśród nieletnich. Na
terenie Powiatu nie notuje się poważnych przestępstw, których sprawcami są młodociani. Drobnym
przestępstwom można zaradzić prowadząc pogadanki z młodzieżą w szkołach. Prokuratura jest otwarta na
współprace ze szkołami i uczestnictwo w pogadankach jeżeli będzie takie zapotrzebowanie.
Posiedzenie wyjazdowe w Łagowie Lub. w dniu 7 czerwca 2018 r.
Posiedzenie wyjazdowe poświęcone okresowi wakacji i wypoczynku letniego na terenie Powiatu
Świebodzińskiego.
1. Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie poruszył sprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
oraz bezpieczeństwa na akwenach wodnych Powiatu zwracając uwagę na fakt braku wypadków w latach
ubiegłych deklarując utrzymanie nadal takiego stanu. Policja jest wyposażona w łodzie do patrolowania
największych jezior na Powiecie Świebodzińskim. Zapoznano z przygotowaniami policji do zapewnienia
bezpieczeństwa w trakcie imprez odbywających się w okresie letnim na terenie Powiatu Świebodzińskiego.
Zwrócono uwagę na konieczność ograniczenia zaufania ze strony kierowców w stosunku do pieszych,
a w szczególności młodzieży, dla której wejście na pasy bez upewnienia się czy jest bezpiecznie bywa dość
powszechne.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie omówiła stan przygotowania do sezonu
letniego. Inspekcja Sanitarna nadzorem obejmie hotele, obiekty wypoczynkowe, obozy wypoczynku młodzieży
i kąpieliska. Poruszono problem ugryzienia i unikania ugryzień przez kleszcze w trakcie poruszania się po
lasach.
3. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie referował sprawy
przygotowania Komendy do sezonu letniego wskazując na przygotowanie grup nurkowych Państwowej Straży
Pożarnej do sezonu letniego. Funkcjonariusze sprawdzać będą stan wykonania pasów przeciwpożarowych na
obszarach leśnych przez zarządców i właścicieli oraz opiniowanie pod względem ochrony przeciwpożarowej
miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży.
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4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie zwrócił uwagę na stan techniczny plaż
i pomostów zlokalizowanych nad jeziorami Powiatu Świebodzińskiego.
5. Nadleśniczy Nadleśnictwa Świebodzin zaproszony na posiedzenie Komisji przedstawił stan
bezpieczeństwa pożarowego na obszarach leśnych Nadleśnictwa oraz wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa
poprzez działania związane z obserwacją lasów z dostrzegalni oraz patrole Służby Leśnej. Dla zwiększenia
poprawy bezpieczeństwa obozów młodzieżowych zlokalizowanych na terenie lasów przeprowadzono wycinkę
drzew w bezpośrednim sąsiedztwie obozów.
Posiedzenie dnia 16 października 2018 r.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli oprócz stałych członków zaproszeni goście tj. przedstawiciel
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, przedstawiciel Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze, Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin Powiatu
Świebodzińskiego.
1. Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze,
przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze oraz przedstawiciel Wydziału Dróg Starostwa
Powiatowego w Świebodzinie zapoznali Komisję z przygotowaniami do okresu zimowego na drogach
krajowych, wojewódzkich i drogach powiatowych. Przedstawili zabezpieczone na okres zimy środki techniczne
do utrzymania dróg, ilości materiałów oraz sposoby prowadzenia prac na drogach w różnych warunkach
atmosferycznych dla zapewnienia odpowiedniego stanu utrzymania dróg.
2. Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej omówili podejmowane działania na
rzecz pomocy osobom bezdomnym i potrzebujących pomocy w okresie zimowym. Na terenie powiatu jest
jedna noclegownia w Świebodzinie, z której korzystać może do 39 osób. Ośrodki pomocy społecznej wydają
ciepłe posiłki dla bezdomnych i posiadają zawarte umowy z noclegownią w Świebodzinie.
3. Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie wskazał na fakt udzielania przez policjantów pomocy
bezdomnym w sytuacji zagrożenia życia stwierdzając, że pomoc ta jest udzielana przy udziale ratowników
medycznych. Przedstawiciel Policji zaprezentował realizację „Powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2016-2020”. Zwrócono uwagę na
spadek przestępczości w Powiecie co należy wiązać z szeroko prowadzona akcją uświadamiającą wśród
seniorów i młodzieży w szkołach.
4. Prokurator Rejonowy w Świebodzinie potwierdził, że przestępczość „ciężka” w powiecie spadła,
natomiast lawinowo rośnie przestępczość internetowa. Dużo pracy prokuratorzy mają ze sprawami
alimentacyjnym.

Starosta

Zbigniew Szumski

