
UCHWAŁA NR XLI/264/2018
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), uchwala się:

§ 1. 
Przyjmuje się sprawozdanie Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku za rok 2017, które stanowi Załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim

Jacek Gross
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SPRAWOZDANIE 

Starosty Nowodworskiego 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 

 

 W związku z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1868 z późn. zm.), 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 

została Zarządzeniem Nr 11/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 06 marca 2015r.   w sprawie 

powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję w latach 2015-2018, powołana 

Komisja Bezpieczeństwa    i Porządku w nowym składzie, zwana dalej Komisją. 

W skład Komisji wchodzą: 

-  Starosta jako Przewodniczący Komisji, 

-  Dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu, 

-  Trzy osoby powołane przez Starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą specjalistyczną, 

-  Dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji. 

 - W pracach komisji z mocy ustawy uczestniczy także prokurator wskazany przez    właściwego   

Prokuratora Okręgowego. 

 W roku 2017 Komisja pracowała w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji  Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak. 

2. Radni Powiatu Nowodworskiego: 

    - Janusz Charliński 

    - Zbigniew Bojkowski 

3. Przedstawiciele Komendanta Powiatowego Policji: 

    - mł. insp. Tomasz Pawlak–  Komendant Powiatowy Policji 

    -asp. sztab.   Grzegorz Pałubicki 

4. Powołani przez Starostę Nowodworskiego: 

    - ppłk. Janusz Śliwiński –  Komendant Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej- do 

czasu zakończenia  pełnienia funkcji Komendanta Placówki Straży Granicznej, 

    - bryg. Krzysztof Ostasz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym  

Dworze Gdańskim- do czasu zakończenia  pełnienia funkcji Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej, 

    - Jarosław Dywizjusz – Komendant Gminny  Ochrony Przeciwpożarowej w Nowym Dworze    

Gdańskim, 
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5. Desygnowany przez Prokuratora Okręgowego: 

    - Prokurator Rejonowy Piotr Wojciechowski – do czasu wskazania innego prokuratora przez  

Prokuratora Okręgowego, 

6. Ponadto z głosem doradczym uczestniczyli: 

    - Mirosława Gwoździewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim –  

do czasu zakończenia  pełnienia funkcji Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

    - Izabela Narewska –Dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Nowym Dworze  

Gdańskim, 

    - Henryk Pszczoliński - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze  

Gdańskim - do czasu zakończenia  pełnienia funkcji Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego.  

Zarządzeniem Nr 45/2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 09 października  2017r. w sprawie 

zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odwołano z Komisji: 

-  Krzysztofa Ostasza a w jego miejsce powołano Jarosława Gryciuka,  

-  Janusza Śliwińskiego a w jego miejsce powołano Arkadiusza Kulika, 

-  Mirosławę Gwoździewicz a w jej miejsce powołano Michała Majewskiego, 

-  Henryka Pszczolińskiego a w jego miejsce powołano Tomasza Bojara - Fijałkowskiego 

Zarządzeniem Nr 53/2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 13 grudnia  2017r. w sprawie 

zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w pracach Komisji uczestniczyć będzie 

prokurator Maciej Więckowski wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Gdańsku. 

Komisja w okresie sprawozdawczym spotykała się czterokrotnie. Odbyła  dwa  posiedzenia oraz 

w związku z tym, iż tematyka dwóch sesji Rady Powiatu była zbieżna z Planem pracy Komisji; 

członkowie Komisji uczestniczyli   na tych sesjach.  

W dniu 29.05.2017  roku członkowie Komisji uczestniczyli w sesji Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim, której tematyka była zbieżna z planem pracy Komisji.  

Tematem sesji była ocena działalności służb za rok 2016. 

- Komendant Powiatowy Policji złożył sprawozdanie roczne z działalności w kontekście  ładu i 

bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowodworskiego za rok 2016, 

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej złożył informację o stanie bezpieczeństwa 

w powiecie Nowodworskim w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny złożył informację o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego w Powiecie Nowodworskim za rok 2016. 

Konkludując ww. informacje należy zauważyć, iż stan bezpieczeństwa utrzymuje się na poziomie 

gwarantującym zapewnienie bezpieczeństwa obywateli naszego powiatu, jak również turystom 

przebywającym na wypoczynku w okresie letnim. Służby inspekcje i straże czynią starania, aby 
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poziom tego bezpieczeństwa ulegał ciągłej poprawie. 

W dniu 26.06.2017  roku członkowie Komisji uczestniczyli w sesji Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim, której jeden z punktów obrad poświęcony był przygotowaniu służb, 

inspekcji i straży do sezonu turystycznego  2017.  

Temat ten  był zgodny z planem pracy Komisji. 

O przygotowaniach do sezonu turystycznego  referowali  Kierownicy Jednostek: 

- Komendant Powiatowy Policji – mł. insp. Tomasz Pawlak 

- Komendant Powiatowy PSP – st. kapitan Jarosław Gryciuk  

- Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny- Henryk Pszczoliński, 

- Inżynier Nadzoru z Nadleśnictwa Elbląg – Michał Szramka 

- przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej –chorąży szt.  Krzysztof 

Szczepkowski 

- Kierownik Ratownictwa medycznego Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o Malbork – 

Marta Kowalska 

 składając krótkie informacje na temat przygotowań do sezonu turystycznego 2017 

podkreślili, iż wykonano wiele działań profilaktyczno-kontrolnych, które powinny zaowocować  

zapewnieniem bezpieczeństwa przebywającym na wypoczynku w okresie wakacji. Jednocześnie 

zapewnili, iż funkcjonariusze, pracownicy podległych służb dołożą wszelkich starań, aby poziom 

bezpieczeństwa był na odpowiednim poziomie. 

Ponadto  Komendant Powiatowy Policji – mł. insp. Tomasz Pawlak przekazał też informację o 

udzielonym przez KW Policji w Gdańsku wsparciu 28 funkcjonariuszy na okres od 01.07.2017r. 

do 31.08. 2017r.. 

Umiejscowieni będą w: 

- Krynicy Morskiej – 13 funkcjonariuszy, 

- Stegnie – 7 funkcjonariuszy, 

- Sztutowie – 8 funkcjonariuszy    

a  Kierownik Ratownictwa medycznego Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o Malbork – 

Marta Kowalska przekazała informację, iż jak co roku w sezonie,  w Krynicy Morskiej 

stacjonować będzie Zespół Ratownictwa Medycznego 

Podstawowym  tematem    posiedzenia Komisji , które miało miejsce 12.10.2017 roku była: 

Ocena działalności służb ratowniczych , inspekcji i straży po sezonie turystycznym  

Na posiedzeniu tym kierownicy służb, inspekcji i straży złożyli sprawozdania z działalności 

swoich jednostek w sezonie turystycznym 2017. 

Obecna na posiedzeniu Komisji Z-ca  Komendanta  Powiatowego   Policji P. mł. insp.   

G. Szylewska-Stahn podkreśliła, iż w jej  sezon turystyczny 2017  były spokojniejszy w stosunku 
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do roku 2016. Duża też była w tym zasługa funkcjonariuszy, którzy przybyli jako wsparcie na 

sezon turystyczny.  

Z wyjątkiem kradzieży samochodów spadła ilość wszelkiego rodzaju zagrożeń. 

Mniejsza też była ilość wypadków drogowych. Spowodowane to było zapewne wprowadzeniem 

objazdów, ograniczeń prędkości w związku z przebudową drogi nr 7.  

Z wystąpień Kierowników służb, inspekcji i straży należy zauważyć, iż podkreślano dobrą 

współpracę pomiędzy służbami. Działania takie jak  m.in. wspólne patrole podnosiły 

efektywność pracy służb.  

Posiedzenie Komisji w dniu 13.12.2017r. było poświęcone zimowemu utrzymaniu dróg 

powiatowych. 

W zastępstwie Dyrektora  Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim – P. M. 

Pietrzak  przedstawiła informację nt. zimowego utrzymania dróg powiatowych. Poinformował o 

podpisanych umowach z podmiotami, które będą świadczyć usługi w tym zakresie. Wskazała 

osoby odpowiedzialne, jak również podała telefony czynne całodobowo.   

Podpisano stosowne umowy na odśnieżanie ,również z rolnikami, którzy posiadają ciężki sprzęt 

przydatny przy odśnieżaniu. Podkreśliła również, iż Zarząd Dróg również posiada podstawowy 

sprzęt, który będzie wykorzystany w pierwszej kolejności do odśnieżania. 

Na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych są aktualne informacje (m.in. numery 

telefonów do osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg), które będą na bieżąco 

aktualizowane. 

Na tym posiedzeniu przedyskutowano Plan pracy komisji na rok 2018. Złożono propozycję do 

Planu pracy, które w części będą uwzględnione w pracy Komisji w roku 2018. 

Ponadto należy nadmienić, iż członkowie Komisji byli zaangażowani w wiele spraw, które miały  

ogromny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz miejscach 

zamieszkania wszystkich mieszkańców Powiatu Nowodworskiego.  

Dotyczyło to m.in. ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej, służby zdrowia i 

ratownictwa medycznego. 

 Szczegóły z prac Komisji  w 2017 roku znajdują się w protokołach z posiedzeń Komisji, które są 

do wglądu na stanowisku ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego 

w Nowym Dworze Gdańskim. 

   Sporządził: 

Inspektor ds. bezpieczeństwa 

i zarządzania kryzysowego 

K. Głowacki 
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1868 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze
ponadgminnym w zakresie m.in. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

Na podstawie art. 38b ust. 3 w/w ustawy:

nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta składa Radzie Powiatu
sprawozdanie z działalności Komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie Starosty ogłasza się Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przedstawiony projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jest zgodny
z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar priorytetowy:
Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny:
CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi
i organizacjami pozarządowymi.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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