
 

Uchwała nr V/24/2006 

Rady Powiatu Sztumskiego 

z dnia 28 grudnia 2006 roku 

 

 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa 

 i Porządku za 2006 rok 

 

 

Na podstawie art. 38b ust.3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001r. późn. zm.) 

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

 Porządku za 2006 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu Sztumskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              Uzasadnienie 

 
               Zgodnie z przepisami prawnymi zawartymi w Ustawie o samorządzie 

powiatowym, 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.  

               Powyższe przepisy zobowiązują starostę do złożenia Radzie Powiatu 

sprawozdania z działalności komisji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

                                                                                         do Uchwały nr V/24/2006 

                                                                                            Rady Powiatu Sztumskiego 

                                                                                             z dnia 28 grudnia 2006 roku 

 

 

Sprawozdanie                                                                                                  

Starosty Sztumskiego                                                                                                 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 rok 

 
  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Sztumie I kadencji została 

powołana Zarządzeniem nr 13/03 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 

18 marca 2003 roku i w 2006 roku odbyła dwa spotkania. 

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 1 marca 2006r. Komisja pracowała  

w składzie: 

 

1.Zbigniew Zwolenkiewicz – przewodniczący Komisji. 

Członkowie: 

2.Wojciech Handke – radny delegowany przez Radę Powiatu Sztumskiego, 

3.Ryszard Zdziebłowski - radny delegowany przez Radę Powiatu 

Sztumskiego, 

4.Zofia Zienkiewicz-Zima – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy                               

w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, 

5.Daniel Redlin – funkcjonariusz delegowany przez komendanta 

powiatowego Policji w Sztumie, 

6.Mirosław Pinkiewicz – komendant powiatowy Policji w Sztumie, 

7.Roman Kulpa – wójt Gminy Stary Dzierzgoń, 

8.Jacek Serocki – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej                      

w Sztumie. 

 

   W trakcie spotkania poruszono następujące zagadnienia: 

 

1.Dokonano oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego                             

w powiecie sztumskim w 2005r. 

2. Dokonano oceny stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz 

zagrożeń pożarowych powiatu sztumskiego w 2005r. 

3. Dokonano oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie sztumskim  

w 2005r. 

4 Przyjęto informację z wykonania zadań programowych Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie za 2005r. 



5.Przyjeto informację nt. realizacji programu Bezpieczny powiat sztumski na lata 

2005-2006. 

Ponadto na spotkaniu dyskutowano na temat realnych zagrożeń wirusem 

H5N1 na terenie powiatu sztumskiego oraz konieczności przeprowadzania akcji 

uświadamiającej kierowców, aby nie parkowali samochodów w miejscach 

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na spotkaniu wniesiono również 

o przeprowadzenie w Starym Dzierzgoniu doraźnej kontroli lokalu (w którym 

odbywają się dyskoteki) z uwagi na podejrzenia rozprowadzania w tym miejscu 

narkotyków. 

 

Na drugim posiedzeniu w dniu 3 lipca 2006r. Komisja: 

- przyjęła informację nt. stanu bezpieczeństwa i porządku w powiecie 

sztumskim w I półroczu 2006r.; 

- zajęła stanowisko w sprawie problemu umieszczenia osób z terenu powiatu 

sztumskiego w izbie wytrzeźwień, 

- zajęła stanowisko w sprawie pojawienia się na terenie powiatu sztumskiego 

sygnałów o działalności organizacji nacjonalistycznych. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Sztumie II kadencji została 

powołana Zarządzeniem nr 44/06 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 

4 grudnia 2006 roku. 

Rada Powiatu delegowała radnych do prac  

w Komisji na sesji w dniu 1 grudnia 2006r.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku II kadencji odbyła jedno posiedzenie, 

na którym pracowała w składzie: 

 

1. Piotr Stec – przewodniczący Komisji. 

Członkowie Komisji: 

2. Sławomir Buzanowski – radny delegowany przez Radę Powiatu 

Sztumskiego, 

3. Jerzy Wesołowski – radny delegowany przez Radę Powiatu 

Sztumskiego, 

4. Jacek Cenacewicz – przedstawiciel Policji, 

5. Zbigniew Lewandowski - przedstawiciel Policji, 

6. Jacek Serocki – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

w Sztumie, 

7. Zofia Zienkiewicz – Zima – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, 

8. Wiesław Kaźmierski – wójt Gminy Stary Targ. 

 

W ciągu 2006 roku w pracach Komisji uczestniczyli również: 

 



- Mirosław Andryskowski - prokurator rejonowy z Prokuratury 

Rejonowej  w Kwidzynie,  

- Sławomir Warczak – inspektor ds. zarządzania kryzysowego  

w Starostwie Powiatowym w Sztumie, 

- Andrzej Górka – dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie, 

- Krzysztof Bogacki – powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego                   

w Sztumie, 

- Waldemar Nowakowski - powiatowy lekarz Weterynarii  

w Malborku, 

- Andrzej Bielawski – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Malborku, 

- Maria Król – sekretarz powiatu, 

- Halina Redlin – skarbnik powiatu. 

 

 

      W trakcie posiedzenia w dniu 5 grudnia zaopiniowano projekt Uchwały 

Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007r. w zakresie 

zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie powiatu 

sztumskiego. Ponadto na spotkaniu zasygnalizowano potrzebę: 

- poprawy współdziałania między szkołami a organizacjami pozarządowymi,  

- zakupu monitoringu obserwacyjnego dla policji, 

- kontrolowania miejsc typu przystanki autobusowe, w których młodzież 

spotyka się w czasie godzin lekcyjnych. 

 

 
Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji     
BezpieczeBezpieczeBezpieczeBezpieczeństwa i Porządkuństwa i Porządkuństwa i Porządkuństwa i Porządku    

    
                                                                                                                                                                                                                                                                            mgr Piotr Stecmgr Piotr Stecmgr Piotr Stecmgr Piotr Stec    

 

 

 
 
 

 


