Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2018.
Na podstawie art.38 b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2018 r., poz. 995, poz.1000, poz.1349, poz.1432, poz 2500) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu
Wacława Bąk
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia ...........2019 r.
Sprawozdanie Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 r.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została Zarządzeniem Starosty Tomaszowskiego Nr2/2017
z dnia 17 stycznia 2017 r. w składzie:
Mirosław Kukliński - Starosta Tomaszowski - Przewodniczący
Dariusz Kowalczyk - Wicestarosta - Z-ca przewodniczącego
Leszek Ogórek - delegowany przez Radę Powiatu
Krzysztof Iskierka - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
Rafał Goszczyński - delegowany przez Komendę Powiatową Policji
Tomasz Stanisławski - delegowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straż Pożarnej
Marek Musiał - delegowany przez Komendę Powiatową Policji
Krzysztof Kukliński - wytypowany przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz.
Tomasz Wojtaszek - Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego
Komisja została powołana w celu realizacji zadań Starosty Tomaszowskiego w zakresie zwierzchnictwa nad
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz realizacji zadań określonych w ustawach w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
W dniu 24 maja 2018 roku nad zbiornikiem Zalewu Sulejowskiego odbyło się wyjazdowe posiedzenie
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod hasłem „Forum
idei ku bezpieczeństwu i dialogu społecznego”. Miało ono na celu przygotowanie przedstawicieli powiatu do
zapewnienia bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych powiatu tomaszowskiego. W posiedzeniu wzięli udział
członkowie KBiP, PZZK oraz zaproszeni goście : Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp.
Jarosław Rybka, Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk Adam Marczak, Komendant Straży
Miejskiej w Tomaszowie Maz. Sławomir Wieruszowski, Wójt Gminy Inowłódz Bogdan Kącki, Wójt Gminy
Tomaszów Maz. Franciszek Szmigiel, Wójt Gminy Rzeczyca Bogdan Kącki, Wójt Gminy Rzeczyca Marek
Kaźmierczyk, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi Marcin Szmaja oraz przedstawiciele tomaszowskiego WOPR, Państwowej Straży
Rybackiej, Państwowej Straży Łowieckiej. Obecni byli także decydenci Nadleśnictwa Spała, Nadleśnictwa
Smardzewice, Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, OSP w Smardzewicach, OSP Tomaszów Maz.
Organizatorzy po przywitaniu gości zaprosili obecnych do bazy WOPR nad Zalewem Sulejowskim, gdzie
odbył się pokaz sprzętu ratownictwa wodnego będącego w dyspozycji służb ratunkowych na wodzie.
Przeprowadzono również ćwiczenia z zakresu wyciągania osób tonących, jak również z udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Następnie uczestnicy udali się na salę konferencyjną Ośrodka Wypoczynkowego „MOLO”
w Smardzewicach, gdzie odbyło się posiedzenie. Tematem wiodącym było przygotowanie służb, inspekcji
i straży do zapewnienia bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych znajdujących się na terenie powiatu
tomaszowskiego, szczególnie zlokalizowanych wokół zbiornika Zalewu Sulejowskiego.
Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. Pan Szymon Herman, który
na wstępie przedstawił działania Policji w 2018 na terenach rekreacyjnych powiatu tomaszowskiego i tak,
służby na Zalewie Sulejowskim w trybie alarmowy pełnione są od 27.04.2018 r. a w okresie od 22.06.2018 r.
do 16.09.2018 r. pełna gotowość do działań na wodach Zalewu. W roku 2018 Policja dysponuje trzema
łodziami motorowymi Sportis, Parker i Jesion. Wzorem lat ubiegłych Policja podejmuje starania mające na
celu poprawę bezpieczeństwa osób wypoczywających poprzez realizację wzmożonych działań w rejonach
miejsc wypoczynku wspólnie z WOPR, Strażą Leśną, Strażą Rybacką, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
i innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób
wypoczywających nad wodą i terenach przywodnych. Wystąpiono do Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz.
Aby zostało utworzone Kąpielisko na rzece Pilicy w rejonie przystani OSiR przy ulicy PCK. W przypadku
warunków pogodowych wpływających na znaczną liczbę osób wypoczywających nad wodą i terenach
akwenów wodnych będą podejmować działania polegające na wzmocnieniu służby w celu zapewnienia
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bezpieczeństwa. Podobnie jak w ubiegłym roku policjanci pełniący służbę na wodzie jak również policjanci
Zespołu Konnego, Rewiru Dzielnicowych i policjanci innych służb Wydziału Prewencji będą dokonywać
kontroli wypożyczalni sprzętu do uprawiania sportu
i rekreacji pod kątem wyposażenia w środki ratunkowe
oraz kontrole w trakcie korzystania
z tego sprzętu na wodzie.. Ponadto policjanci Rewiru Dzielnicowych
dokonają rozpoznania wszystkich ośrodków wypoczynkowych w swoich rejonach służbowych. Będą również
prowadzone działania profilaktyczne w ramach programu „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” zarówno
wśród młodzieży jak osób dorosłych w rejonach obszarów wodnych. Dotychczasowe działania w naszej ocenie
odnoszą pozytywny skutek z uwagi na brak utonięć w rejonie działania KPP w Tomaszowie Maz.
Następnie glos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz. Pan
Krzysztof Iskierka, który poinformował zebranych, że Straż Pożarna jest dobrze przygotowana do sezonu
letniego i działań ratowniczych w sytuacjach wystąpienia zagrożenia. Prowadzone są również kontrole
obiektów przeznaczonych do wypoczynku,
w szczególności pod kątem wypoczynku dzieci i młodzieży.
Dyrektor Stacji Snitarno – Epidemiologicznej Pani Iwona Sarwa przedstawiła zakres kontroli budynków
i lokali działających w sezonie wakacyjnym. Dotychczas nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Woda
w miejscach przeznaczonych do kąpieli będzie systematycznie kontrolowana. O czystości wody mieszkańcy
powiatu jak i osoby wypoczywające nad wodami na terenie powiatu tomaszowskiego będą mogli się
dowiedzieć między innymi na stronie internetowej Stacji.
Następnie głos zabrał Prezes WOPR Pan Zbigniew Kozłowski, który poinformował zebranych między
innymi o sprzęcie ratunkowym jakim dysponuje WOPR. Pan Prezes zapewnił, że WOPR jest w pełnej
gotowości w każdy weekend do końca sezonu letniego. Ustalone zostały również zasady współpracy z Policją
w Tomaszowie Maz.
Głos zabrał Nadleśniczy Nadleśnictwa w Smardzewicach Pan Marek Dyśko i przedstawił
z jakimi
wykroczeniami i przestępstwami zajmuje się Straż Leśna, są to przede wszystkim: kradzież drewna,
kłusownictwo oraz bezprawne korzystanie z lasu, zaśmiecanie lasu, nieuprawnione wjazdy do lasu pojazdów
silnikowych, zaprzęgowych, kradzieże stroiszu jodłowego, rozpalanie ognisk. Najwięcej przypadków
bezprawnego korzystania z lasu stwierdza się w kompleksach leśnych położonych przy Zalewie Sulejowskim.
Związane jest to ze zwiększonym ruchem turystycznym w czasie wakacji. W okresie tym występuje również
zwiększone zagrożenie pożarami.
Następnie głos zabrał Nadleśniczy Nadleśnictw Spała, Pan Jarosław Wójtowicz, który przedstawił działania
jakie zostaną podjęte w 2018 roku przez nadleśnictwo. Planowane działania to między innymi: zwiększenie
rogatek na drogach leśnych, zwiększenie zaangażowania pozostałej Służby Leśnej w zwalczaniu szkodnictwa
leśnego, utrzymać na zbliżonym poziomie do roku 2017 ilości akcji prewencyjnych z Policją i Strażą
Łowiecką, doposażyć posterunek w nowszy sprzęt monitorujący, zwiększyć ilość kontroli wywożonego drewna
oraz utrzymać na dotychczasowym poziomie ilość służb w godzinach i dniach gdy pozostała służba ma wolne.
O działalności Państwowej Straży Łowieckiej w Łodzi poinformował Komendant Pan Krystian Gruchała.
Państwowa Straż Łowiecka w Łodzi powołana została przez Wojewodę Łódzkiego 1 stycznia 2007 roku.
Jednostka obecnie wyposażona jest w dwa pojazdy terenowe, które służą do wykonywania zadań związanych
ze zwalczaniem kłusownictwa oraz szkodnictwa łowieckiego. Na swoim wyposażeniu Straż posiada również
statek powietrzny
– dron. Państwowa Straż Łowiecka współpracuje między innymi z Policją, Lasami
Państwowymi oraz innymi jednostkami. W okresie wakacyjny Straż może zapewnić: jeden dwuosobowy
patrol, oznakowany samochód terenowy, bezzałogowy statek powietrzny dron z przeszkolonym operatorem.
Ilość patroli należy uzgodnić z Komendantem Wojewódzkim.
Na zakończenie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pan Starosta Tomaszowski Mirosław
Kukliński podziękował wszystkim przybyłym członkom Komisji jak również zaproszonym gościom.
Podsumowując posiedzenie Komisji stwierdził, że zagadnienia oraz poczynione ustalenia dotyczące
współpracy służb, inspekcji i straży przyczynią się do jeszcze bardziej skutecznych działań w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie powiatu tomaszowskiego.
Po oficjalnym posiedzeniu Komendant Powiatowy Policji Pan Szymon Herman podpisał porozumienia
z Wójtem Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz Wójtem Gminy Inowłódz
w zakresie służb
ponadnormatywnych. Celem powyższego przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz
osób przyjezdnych, które wypoczywają na terenach rekreacyjnych powiatu tomaszowskiego.
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UZASADNIENIE
Przedłożenie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok poprzedni Radzie
Powiatu jest wymogiem ustawowym .
Obowiązek wynika z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym który
brzmi:
„ Nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego Starosta składa
Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły" Sprawozdanie Starosty ogłasza się w
wojewódzkim dzienniku urzędowym.
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