SPRAWOZDANIE
Starosty Radzyńskiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.
z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego”
za 2015 rok, przedkładane stosownie do art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.)
W celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami,
inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli, w oparciu o art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.), uchwałą Nr 7/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim powołał skład osobowy na kolejną kadencję Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radzyńskiego. Uchwałą Nr 82/15 z dnia 25 września 2015 r. Zarząd
Powiatu w Radzyniu Podlaskim dokonał zmiany w składzie osobowym komisji. Komisja w 2015 roku
funkcjonowała w następującym składzie:
1) Lucjan Kotwica
2) Mirosław Batroś
3) Jerzy Bednarczyk
4) Jerzy Czebreszuk
5) Krzysztof Bogusz
6) Marian Protaś
7) Adam Kowalczyk
8) Anna Ilczuk
9) Mirosław Walicki
10) Janusz Syczyński

- Starosta Radzyński - przewodniczący
- przedstawiciel Rady Powiatu
- przedstawiciel Rady Powiatu
- Komendant Powiatowy Policji (do dnia 25.09.2015 r. Ireneusz Bogusz)
- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
- przedstawiciel Starosty Radzyńskiego (Kierownik PCZK)
- przedstawiciel Starosty Radzyńskiego (Kierownik PCPR)
- przedstawiciel Starosty Radzyńskiego ( Dyrektor PUP)
- Komendant Powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim
- Prokurator Rejonowy w Radzyniu Podlaskim.

Praca Komisji w głównej mierze opierała się na realizacji zadań zawartych w planie pracy
komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego powiatu radzyńskiego na 2015 rok oraz powiatowym
programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
Komisja podczas swoich obrad na posiedzeniach w dniu 9 marca 2015 r. i 16 listopada 2015 r.
zajmowała się następującymi zagadnieniami:
a) przedstawiono sprawozdanie starosty z działalności komisji za 2014 rok,
b) dokonano oceny zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w powiecie radzyńskim
za 2014 rok – powyższą tematykę przedstawił Komendant Powiatowy Policji,
c) przedstawiono ocenę sytuacji epidemiologicznej w powiecie radzyńskim za 2014 r. w tym:
zapobieganie i likwidację zagrożeń epidemiologicznych – tematykę przedstawił Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny,
d) przedstawiono ocenę sytuacji epizootycznej w powiecie radzyńskim za 2014 r. w tym: zapobieganie
i likwidację zagrożeń epizootycznych – tematykę przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii,
e) oceną zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego powiatu radzyńskiego oraz przygotowaniem do działań
ratowniczych Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim - przedstawił Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej,
f) przygotowaniem do okresu zimowego 2015/2016 - ustalono zasady współpracy służb drogowych
z samorządami i służbami ratowniczymi - informację przedstawił Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych,
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g) przygotowaniem schroniska dla bezdomnych w Radzyniu Podlaskim do udzielania pomocy osobom
potrzebującym w okresie zimy - informację przedstawił Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radzyniu Podlaskim,
h) przygotowaniem służb medycznych do udzielania pomocy poszkodowanym w przypadku zdarzeń
masowych – informacje przedstawili: Dyrektor SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim i Dyrektor Stacji
Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej,
i) zagrożeniami wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF),
j) procedurami postępowania w przypadku zagrożenia gorączką wirusową Ebola,
k) opiniowano projekt budżetu powiatu radzyńskiego na 2016 rok, w części dotyczącej porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
l) przedstawiono bieżące informacje związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego,
ł) przedstawiono propozycje do projektu planu pracy Komisji na 2016 rok.
Poszczególni członkowie Komisji na bieżąco współpracowali z Powiatowym Centrum
Zarządzania Kryzysowego, Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego oraz jednostkami powiatu
zajmującymi się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w realizacji założonych zadań.
Ponadto Komisja zajmowała się zagadnieniami stosowania stałego monitoringu zagrożeń,
pozyskując informacje od instytucji zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem na terenie powiatu
oraz aktualizacją katalogu zagrożeń lokalnych i ponadlokalnych powiatu radzyńskiego.
Podsumowując należy stwierdzić, że w 2015 roku komisja była istotnym organem opiniodawczym
oraz doradczym Starosty Radzyńskiego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Stała się
narzędziem służącym wypracowaniu konkretnych metod działania mających na celu poprawę
bezpieczeństwa w powiecie.
Starosta Radzyński
Lucjan Kotwica

2

