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SPRAWOZDANIE
STAROSTY KOLNEŃSKIEGO
z dnia 14 stycznia 2019 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018przedkładane Radzie Powiatu, zgodnie
z obowiązkiem ustawowym wynikającym z art.38b, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym
Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej Zarządzeniem Nr 33/2017 Starosty Kolneńskiego
z dnia 12 grudnia 2017 r. na kadencję 2017 – 2020 był aktualizowany w 2018 r. w związku ze zmianami
kadrowymi na stanowisku Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych na podstawie
Zarządzenia Nr 24/2018 Starosty Kolneńskiego z dnia 6 lipca 2018 r. oraz na podstawie Zarządzenia
Nr 37/2018 Starosty Kolneńskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w związku z podjętą Uchwałą Nr I/7/18 Rady
Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 listopada 2018 w sprawie zmiany delegatów Rady Powiatu Kolneńskiego do
składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku, w ramach
ustawowych zadań i kompetencji, realizowała zadania określone w ustawach dotyczących porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W sezonie letnim, w celu zminimalizowania zagrożeń i zapewnienia
bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji, podejmowano działania profilaktyczne w tym
zakresie. Przewodniczący komisji wystąpił z apelem do jednostek samorządowych i placówek oświatowych na
administrowanym terenie o podjęcie działań profilaktycznych i prewencyjnych, które zapewnią bezpieczny
wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Działania profilaktyczne i prewencyjne podejmowane przez
placówki oświatowe i inne podmioty na terenie powiatu kolneńskiego przybrały formę m.in. pogadanek,
konkursów, wykładów, spotkań z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Kolnie, Państwowej Inspekcji Pracy. Jednostki samorządu terytorialnego i placówki
oświatowe otrzymały prezentacje i animacje z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, z prośbą
o rozpropagowanie wśród dzieci i młodzieży. Materiały te zamieszczono także na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Kolnie. Starosta Kolneński w apelu nt. „Bezpieczne Wakacje” szczególną uwagę
zwrócił na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku nad wodą i podczas wykonywania prac
polowych na wsi. Ulotki z apelem rozmieszczono w miejscach publicznie dostępnych, a także zamieszczono na
stronie internetowej starostwa. Analizując problematykę bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży
podkreślić należy bardzo duże zaangażowanie w tym zakresie powiatowych służb, inspekcji i straży.
Dotychczasowa ich praca prewencyjno – kontrolna, realizowane programy na rzecz poprawy bezpieczeństwa
przynoszą pozytywne rezultaty.
Realizując zadania określone w art. 38 a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym, Starosta Kolneński w dniu 7 grudnia 2018 r. zwołał posiedzenie Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku. w posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz przedstawiciele
powiatowych inspekcji i organizacji działających w obszarze pomocy społecznej. Na posiedzeniu rozpatrywano
następujące zagadnienia:
1. Ocenę zagrożeń porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ocenę stanu sanitarnego
i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kolneńskiego oraz podjętych działań w celu minimalizacji
zagrożeń.
2. Działania pomocowe dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej w zbliżającym się okresie zimy.
Stan bezpieczeństwa obywateli wg właściwości przedstawiali:
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1. Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie, Ryszard Duchnowski zreferował stan bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie powiatu kolneńskiego. Stwierdził wzrost liczby przestępstw zaistniałych
w 2018 roku w porównaniu do roku 2017 w kategorii: kradzież z włamaniem, kradzież samochodów, bójki,
a spadek w kategoriach: rozbój, uszczerbek na zdrowiu i uszkodzenie mienia. Zmalała liczba wykroczeń,
a liczba interwencji wzrosła w porównaniu do roku 2017. W wyniku zdarzeń drogowych (wypadków)
w 2018 r. zmarło 7 osób, w 2017 r. nie było ofiar śmiertelnych. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
zapoznał zebranych z działaniami pomocowymi, jakie podejmuje policja w okresie zimowym. Akcentował
bardzo dobrą współpracę ze Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnymi Ośrodkami
Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i innymi
podmiotami. Na zakończenie stwierdził, że ogólny stan bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu jest
zadowalający.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie Urszula Gołębiewska zreferowała
stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kolneńskiego za 2018 rok. Analizując dane epidemiologiczne,
zebrane w oparciu o wpływające od lekarzy pierwszego kontaktu zgłoszenia zachorowań na choroby zakaźne
stwierdza, że odnotowano spadek zachorowań w większości rejestrowanych na terenie powiatu chorób
zakaźnych. Oznajmiła, iż w roku 2018 na terenie powiatu kolneńskiego nie zanotowano zachorowań na odrę,
której przypadki występowania w Polsce w 2018 r. są coraz liczniejsze. W 2018 r. odnotowano pokąsania przez
psy i koty, z tych też powodów szczepieniom p/wściekliźnie poddano 5 osób. W zakresie higieny żywności,
żywienia i przedmiotów użytku w roku 2018 stwierdza się, iż podejmowane i realizowane działania
przyczyniły się do podniesienia bezpieczeństwa żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu na terenie
powiatu kolneńskiego. Reasumując swoje wystąpienie oznajmiła, że pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej przez cały okres 2018 r. promowali zdrowy tryb życia wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego,
poprzez realizację i koordynowanie programów edukacyjnych i działań prozdrowotnych.
3. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, Paweł Pupek omówił stan
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kolneńskiego. w swoim wystąpieniu
nadmienił, że ogólna ilość zdarzeń w 2018 r. w porównaniu do całego roku 2017 utrzymała się na podobnym
poziomie. Zmniejszenie liczby zdarzeń dotyczy przede wszystkim miejscowych zagrożeń. Zwiększeniu uległa
liczba pożarów, która wzrosła pierwszy raz od trzech lat. W 2018 roku na terenie powiatu odnotowano dwa
duże pożary, które dotyczyły budynków inwentarskich, pięć pożarów średnich, które miały miejsce
w zabudowaniach inwentarskich, składowiskach odpadów wielkogabarytowych, garażu warsztatowego oraz
lasu. Na podstawie dokonanej analizy prowadzonych działań z zakresu ratownictwa technicznego (drogowego)
obserwuje się przede wszystkim eskalację wypadków drogowych w rejonie działania Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej PSP Kolno. Dotyczy to przede wszystkim dróg krajowych Nr 61 i 63, co ma związek z dużym
natężeniem ruchu, złym stanem nawierzchni dróg, niezachowaniem bezpieczeństwa w ruchu przez kierujących
pojazdami, z gwałtownymi opadami atmosferycznymi oraz anomaliami pogodowymi. Współdziałanie
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kolnie ze służbami interwencyjnymi w omawianym okresie w ramach
podpisanych porozumień przebiegało bez zastrzeżeń. Na uwagę zasługuje znaczna ilość zdarzeń, w których
uczestniczą jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. Prowadzono szkolenia z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej, jak również działania
propagandowe ukierunkowane na szeroko rozumiane bezpieczeństwo pożarowe i zapobieganie innym
miejscowym zagrożeniom. Podsumowując swoje wystąpienie Komendant stwierdził, iż w celu utrzymania
i poprawy funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu należy m.in. doskonalić posiadany
zasób wiadomości, poszerzać wiedzę strażaków poprzez uczestnictwo w szkoleniach, współpracować z innymi
służbami i pomiotami ratowniczymi, podejmować działania ukierunkowane na wymianę wyeksploatowanego
sprzętu i dosprzętowienie JRG PSP Kolno i jednostek OSP z terenu powiatu kolneńskiego, kontynuować
działalność informacyjno – propagandową oraz edukacyjną związaną z szeroko rozumianym bezpieczeństwem
pożarowym.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

–3–

Poz. 709

4. Powiatowy Lekarza Weterynarii Katarzyna Waszkiewicz w swym wystąpieniu artykułowała, że
sytuacja w zakresie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu kolneńskiego jest
zadowalająca. Mimo wielu realnych zagrożeń o charakterze epizootycznym m.in. ASF (głównie u świń) na
terenie powiatu Nie notowano poważniejszych zachorowań wśród zwierząt. Przypomniała, że dwie gminy
Grabowo i Stawiski zostały objęte programem bioasekuracji mającym na celu zapobieganie szerzeniu się
afrykańskiego pomoru świń. W ramach Programu w 2018 r. poddano ubojowi, ubito lub zabito 145 sztuk
trzody chlewnej na łączną kwotę 46 032,77 zł. Monitoring chorób zakaźnych na terenie powiatu prowadzony
jest w kierunku chorób zakaźnych takich jak: pryszczyca bydła, pomór klasyczny świń i dzików, choroby
pęcherzykowej świń i innych. Nie zanotowano zachorowań na te choroby na terenie powiatu. W zakresie
zwalczania wścieklizny u zwierząt domowych i dzikich, Nie stwierdzono ani jednego przypadku tej choroby na
terenie powiatu kolneńskiego. W gminach na terenie powiatu prowadzono szkolenia w zakresie poszerzenia
wiedzy na temat chorób zakaźnych zwierząt takich jak Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków (HAPI). Oprócz ASF
jest to obecnie największe zagrożenie epizootyczne z zakresu chorób zakaźnych. Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Kolnie, mimo wielu realnych zagrożeń epizootycznych, podejmuje działania w przedmiocie
zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie naszego powiatu.
5. W dalszej części posiedzenia, kolejno zabrał głos przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stawiskach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie. Omówili działania pomocowe, jakie
podejmowane są na rzecz osób bezdomnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w okresie
zimowym. Podobnie jak w latach ubiegłych, zgodnie z ich relacjami, pracownicy ośrodków szczególną uwagę
kierują w stronę osób samotnych, starszych, zagrożonych bezdomnością, znajdujących się trudnej sytuacji
materialno – bytowej i W sposób szczególny wymagają wsparcia i pomocy. Działania pomocowe przyjmują
formę m.in. pomocy finansowej, rzeczowej, zaopatrzenia w żywność, odzież, apelują o zgłaszanie osób
potrzebujących pomocy i wsparcia w okresie zimy, współpracują z Policją, służbą zdrowia, organizacjami
pozarządowymi.
6. Przemysław Szymanowski prokurator Prokuratury Rejonowej w Kolnie omówił najczęściej popełniane
przestępstwa na terenie powiatu kolneńskiego. Katalog przestępstw jest stały są to najczęściej przestępstwa
przeciwko rodzinie, przestępstwa drogowe, przeciwko zdrowi lub życiu. Oznajmił, iż odnotowano spadek
przestępstw, a przestępstw poważnych w roku 2018 nie było.
7. Piotr Małż p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Kolnie przedstawił działania jakie podejmuje Straż
Miejska w okresie zimowym w stosunku do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Podkreślił, że
szczególną uwagę zwraca się na osoby mogące być w stanie upojenia alkoholowego. Poruszył po raz kolejny
temat
braku
ogrzewalni
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się
do
Przewodniczącego
Komisji o przedyskutowanie tego tematu na poziomie władz samorządowych, gdyż nie jest to problem tylko
miasta, ale całego powiatu.
8. Starosta Kolneński Tadeusz Klama podkreślił, że tylko współpraca jednostek samorządowych
wszystkich szczebli, organizacji działających w obszarze pomocy społecznej, służb, inspekcji i straży może
zminimalizować negatywne skutki okresu zimowego, jakie mogą dotknąć osoby znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej. Zwrócił się z prośba i apelem o większą solidarność i pomoc potrzebującym wsparcia w tym
trudnym okresie. W 2018 roku w ramach dofinansowania działalności Policji z zakresu bezpieczeństwa
publicznego zostało zawarte w dniu 31 października 2018 r. porozumienie pomiędzy Powiatem Kolneńskim
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kolneńskiego a Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.
Przekazano środki finansowe w wysokości 2 500,00 zł na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby
Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
Na podstawie Uchwały Nr XLIII/281/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2018 r., zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu
31 października 2018 r. pomiędzy
Powiatem Kolneńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
Kolneńskiego a Komendą Powiatową PSP w Kolnie przekazano środki finansowe w wysokości 2 500,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ODO (ochrony dróg oddechowych) oraz systemu
wyświetlania alarmów DWA i zapowiadania komunikatów głosowych w obiektach KP PSP w Kolnie.
Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy
z samorządami, instytucjami i służbami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa obywateli na bieżąco
realizuje i wdraża w życie zadania z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kolneńskiego i porządku
publicznego.
Starosta Kolneński
Tadeusz Klama

