
1 
 

KOMISJA BEZPIECZE ŃSTWA                       Złotów, dnia 10 stycznia 2011 roku              

            I PORZĄDKU     

 

ORO 5122/ 1 /2011 

 

 

S P R A W O Z D A N I E 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku    

za rok 2010 

 

 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 roku ze zm.), powołana została 

w dniu 31 stycznia 2002 roku Zarządzeniem Starosty Złotowskiego nr 2/2002 z późn. zm., w celu 

realizacji ustawowych zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi słuŜbami, 

inspekcjami i straŜami oraz zadań określonych w ustawach, w zakresie porządku publicznego                     

i bezpieczeństwa obywateli. 

Do zadań Komisji naleŜy m.in.: ocena zagroŜeń porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli na terenie powiatu złotowskiego, opiniowanie pracy Policji  i innych powiatowych słuŜb, 

inspekcji i straŜy, a takŜe jednostek organizacyjnych wykonujących, na terenie powiatu, zadania              

z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przygotowywanie projektu 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli, opiniowanie projektu budŜetu powiatu w zakresie porządku publicznego                                    

i bezpieczeństwa obywateli. 

 

 W 2010 roku Komisja działała w składzie: Starosta Złotowski Mirosław Jaskólski, jako 

przewodniczący oraz członkowie: dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu Złotowskiego 

– Roman Runge i Tadeusz Wiśniewski, trzy osoby delegowane przez Starostę Złotowskiego spośród 

osób wyróŜniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac Komisji - Ryszard 

Boruń, Jadwiga Harbuzińska – Turek i Tadeusz Michta oraz dwóch przedstawicieli delegowanych 

przez Komendanta Powiatowego Policji - Witold Pająk i Maciej Zając. W pracach Komisji                        

z głosem doradczym uczestniczyli równieŜ: Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej, 

Dyrektor Szpitala Powiatowego, Prokurator Rejonowy i Sekretarz Powiatu.   
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Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działała zgodnie z zatwierdzonym przez członków 

Komisji planem pracy i w 2010 roku odbyła cztery spotkania.  

 

Na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2010 roku, które odbyło się w Szpitalu Powiatowym            

im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, członkowie Komisji dokonali oceny funkcjonowania 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jak równieŜ zapoznali się z informacją o kontraktach 

podpisanych z NFZ na 2010 rok oraz o planach remontowych na najbliŜsze lata. Wg danych 

Szpitala Powiatowego w Złotowie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 2009 roku 

hospitalizowano 7.680 pacjentów, natomiast suma wszystkich wyjazdów karetek wyniosła 3.701,              

w tym 614 do wypadków; na przestrzeni ubiegłych lat, skróceniu uległ czas dojazdu karetki do 

pacjenta, licząc od chwili wezwania oraz nastąpił wzrost standardu świadczonych usług 

medycznych. 

Dokonano równieŜ analizy statystyki zdarzeń drogowych w latach 2006 – 2009 zaistniałych 

na drogach powiatu złotowskiego wraz ze skutkami i przyczynami tych zdarzeń. 

W okresie sprawozdawczym o 9,2% zmniejszyła się liczba osób zabitych w wyniku wypadków 

drogowych, a o 17,4% liczba samych wypadków, przy czym sprawcy ich największej liczby to 

osoby w wieku 25-39 lat; najwięcej wypadków drogowych odnotowano na terenie miasta i gminy 

Złotów. Z analizy statystyki zdarzeń drogowych wynika równieŜ, iŜ z roku na rok ujawnia się coraz 

więcej nietrzeźwych kierowców, a najczęstsze przyczyny wypadków to: nadmierna prędkość, 

nieustąpienie pierwszeństwa, niedostateczna odległość między pojazdami, nieprawidłowe 

wyprzedzanie oraz zły stan dróg. 

 Na styczniowym posiedzeniu członkowie Komisji zatwierdzili równieŜ sprawozdanie                     

z działalności Komisji za 2009 rok.  

 

Podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2010 roku w siedzibie 

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Złotowie członkowie Komisji zaopiniowali 

pracę słuŜb, inspekcji i straŜy w 2009 roku, na podstawie złoŜonych przez jednostki sprawozdań                    

z działalności, pozytywnie oceniając ich pracę.  

Według danych Komendy Powiatowej Policji w Złotowie na terenie powiatu złotowskiego w 2009 

roku stwierdzono ogółem 1802 przestępstw (1808 w roku 2008), przy czym ich wykrywalność 

wzrosła o 2,7% (w roku 2008 o 0,6%). Najwięcej odnotowano przestępstw kryminalnych, 

następnie: przeciwko mieniu, przestępstw spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców, 

kradzieŜy, przestępstw narkotykowych oraz kradzieŜy z włamaniami; spadek ilości przestępstw w 
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stosunku     do roku 2008 nastąpił we wszystkich wymienionych kategoriach, za wyjątkiem 

przestępstw, których sprawcami byli nietrzeźwi kierowcy oraz przestępstw narkotykowych – wzrost 

odpowiednio o 12 i o 2 przestępstwa.  

Jednostki ochrony przeciwpoŜarowej powiatu złotowskiego interweniowały w 2009 roku 1124 razy 

do 901 zdarzeń (1406 razy w 2008 roku do 1208 zdarzeń), z czego najwięcej interwencji było na 

terenie gminy i miasta Złotów 26,3%, następnie na terenie gminy Okonek 15,5%, gminy Jastrowie 

13%, gminy Złotów 12,3%, gminy Krajenka 11,9%, gminy Zakrzewo 7,7 %, gminy Tarnówka 6,8% 

i gminy Lipka 6,5%; wśród tych zdarzeń naleŜy wymienić: 229 poŜarów, 656 miejscowych 

zagroŜeń i 16 fałszywych alarmów.  

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Złotowie prowadząc w 2009 roku szereg działań 

m.in. w zakresie: zapobiegawczego i bieŜącego nadzoru sanitarnego, działalności oświatowo – 

zdrowotnej, higieny środowiska, higieny pracy w zakładach, higieny wypoczynku                   i 

rekreacji, warunków zdrowotnych, Ŝywności, Ŝywienia i przedmiotów uŜytku, warunków 

higieniczno - sanitarnych w placówkach medycznych, przeprowadziła łącznie 278 kontroli 

obiektów (229 w 208 roku) – ich stan ulega systematycznej poprawie.  

Wg danych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotowie na naszym terenie obserwujemy 

pozytywną tendencję w zakresie malejącej liczby chorób zakaźnych u zwierząt. W 2009 roku                

w powiecie złotowskim nie stwierdzono Ŝadnego ogniska wścieklizny i innych chorób zwalczanych 

z urzędu; w powiecie złotowskim, jako jedynym w województwie wielkopolskim, nie stwierdzono 

równieŜ ani jednego ogniska choroby Aujeszkyego u trzody chlewnej. 

Inspektorzy Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego w 2009 roku przeprowadzili 137 kontroli, 

z czego 85 dotyczyło obiektów uŜytkowych, a 23 prowadzonych robót budowlanych, wydali 230 

decyzji, w tym 11 z nakazem rozbiórki. W 2009 roku do PINB wpłynęło 426 zgłoszeń rozpoczęcia 

robót i 237 zgłoszeń zakończenia robót budowlanych; w okresie sprawozdawczym, na terenie 

naszego powiatu, nie odnotowano Ŝadnych katastrof budowlanych. 

 

 Posiedzenie w dniu 8 lipca 2010 roku, które odbyło się w Zespole Szkół Elektro – 

Mechanicznych w Złotowie, poświęcone było analizie wykorzystania monitoringu w szkołach 

ponadgimnazjalnych do wykrywania zdarzeń. Na podstawie analizy moŜna stwierdzić,                              

Ŝe wprowadzenie monitoringu na terenie szkół ponadgimnazjalnych powiatu złotowskiego                           

i  obecność kamer w newralgicznych punktach wpłynęła znacząco na poprawę bezpieczeństwa, 

ograniczenie przestępczości oraz na podniesienie poziomu zabezpieczenia prewencyjnego,                    

gdyŜ w latach 2006 - 2009 w szkołach nie odnotowano Ŝadnych zdarzeń zagraŜających 
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bezpieczeństwu uczniów. Przeprowadzona analiza pokazała, iŜ obecność monitoringu w szkołach 

wyklucza anonimowość potencjalnych sprawców przestępstw, czy wykroczeń, zniechęca do 

popełniania czynów karalnych oraz buduje w świadomości ucznia poczucie bezpieczeństwa                    

i stałego nadzoru nad jego zachowaniem. 

 W dalszej części posiedzenia poddano ocenie wpływ stosowania fotoradarów na poprawę 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W opinii Policji, na podstawie badań dokonanych w całym 

kraju, widać zdecydowany spadek we wszystkich kategoriach zdarzeń drogowych                                     

w miejscowościach w których zainstalowane są maszty fotoradarów. Statystyki pokazują, iŜ po 

zamontowaniu masztu fotoradaru na drodze krajowej nr 11 w Płytnicy, radykalnie spadła tam ilość 

stwierdzonych zdarzeń drogowych w porównaniu do lat ubiegłych; efekty w postaci ograniczenia 

sytuacji nadmiernego przekraczania, przez kierujących pojazdami, dopuszczalnej prędkości jazdy, 

uzyskano dzięki korzystaniu przez KPP w Złotowie, kilka razy w roku, z mobilnego urządzenia do 

rejestrowania prędkości (w okresie minionych 2 lat przy uŜyciu fotoradaru ujawniono 948 

wykroczeń). 

Dokonano równieŜ oceny przygotowania ośrodków wczasowych i gospodarstw 

agroturystycznych do sezonu urlopowego. Ocenie poddano 9 obiektów prowadzących działalność 

całoroczną - przeprowadzając 19 kontroli, w wyniku których wydano 1. decyzję administracyjną                 

i nałoŜono 1 mandat - oraz 2 gospodarstwa agroturystyczne - przeprowadzając 3 kontrole,                       

w wyniku których wydano 1. decyzję i 1. opinię sanitarną. W ramach przygotowania do sezonu 

letniego przeprowadzono takŜe kontrole kąpielisk, w ramach których wszystkie wydane oceny były 

negatywne, z uwagi na brak pozytywnej opinii WOPR-u (wobec spełnienia zaleceń                                   

i przedstawienia, przez większość zarządców kąpielisk, pozytywnych opinii - kąpieliska uzyskały 

pozytywne oceny i zostały dopuszczone do uŜytkowania; wyjątek stanowiło kąpielisko przy stanicy 

ZHP w Podgajach). Mając powyŜsze na uwadze Komisja wystosowała wniosek do Komendanta 

Hufca ZHP o dopełnienie wszelkich formalności decydujących o dopuszczeniu kąpieliska                         

w Podgajach do uŜyteczności publicznej.  

 

Na posiedzeniu w dniu 12 października 2010 roku, które odbyło się w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Złotowie członkowie komisji zapoznali się z informacją z działalności Fundacji 

,,Bezpieczny Powiat” oraz prowadzonymi przez nią programami prewencyjnymi. Celem 

działalności Fundacji jest pomoc ofiarom przestępstw i osobom poszkodowanym w wypadkach 

komunikacyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach realizacji 

załoŜonych przez Fundację zadań przeprowadzono szereg działań związanych z profilaktyką                   
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i poprawą bezpieczeństwa, poprzez m.in.: wspieranie Turnieju Wiedzy Prewencyjnej oraz Turnieju 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, doprowadzenie do wybudowania 120 mb barierek ochronnych 

przy drodze wojewódzkiej na wysokości złotowskiego parku „Zwierzyniec”, kontynuowanie akcji 

na rzecz poprawy bezpieczeństwa uŜytkowników dróg (w ramach której na 4 planszach 

bilbordowych wyeksponowano konieczność uŜywania kamizelek odblaskowych oraz dokonano 

zakupu i częściowej dystrybucji kamizelek wśród niechronionych uŜytkowników ruchu drogowego 

– rowerzystów), odnowienie 23 napisów „Szkoła” w bezpośrednim sąsiedztwie placówek 

oświatowych, rozprowadzenie pozyskanych od sponsora materiałów edukacyjnych promujących 

bezpieczeństwo w szkole i w drodze do niej, zakończenie procedury likwidacji źle zlokalizowanych 

dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188 /Złotów-Zakrzewo/                      

i przesunięcie ich w bezpieczne miejsce, sfinansowanie zakupu specjalistycznej przyczepki                  

do transportu wielofunkcyjnego namiotu ratowniczego na potrzeby KPPSP w Złotowie. 

Członkowie Komisji zapoznali się równieŜ ze statystyką zdarzeń drogowych z udziałem 

nietrzeźwych kierowców i rowerzystów za okres 8 miesięcy 2010 roku. W ogólnej liczbie zdarzeń 

drogowych - 328, w tym: 42 wypadki i 286 kolizji - nietrzeźwi kierujący pojazdami mechanicznymi 

spowodowali 4 wypadki drogowe oraz 17 kolizji, a zatem byli sprawcami 6,4% zdarzeń.                                               

Według statystyk na wzrost liczby zdarzeń drogowych przekłada się wzrost liczby 

zarejestrowanych pojazdów, a co za tym idzie takŜe uczestników ruchu drogowego, jak równieŜ 

brawurowa jazda oraz nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowych. W okresie 

sprawozdawczym zatrzymano 355 nietrzeźwych kierujących, w tym 153 kierujących pojazdami 

mechanicznymi i 202 rowerzystów. 

W dalszej części posiedzenia dokonano takŜe oceny zdarzeń i zagroŜeń poŜarowych                       

w I półroczu 2010 roku oraz oceny współpracy OSP i KP PSP w Złotowie. W okresie 

sprawozdawczym jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych interweniowały 266 razy, natomiast 

jednostki ratowniczo – gaśnicze PSP 165 (w tym: do 171 poŜarów, 249 miejscowych zagroŜeń                         

i 11 fałszywych alarmów) i liczba ta utrzymała się na porównywalnym poziomie w stosunku do 

roku 2009. Najczęstszą przyczyną powstałych poŜarów były: podpalenia (umyślne) - 28, 

nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe - 11, nieostroŜność osób 

dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki - 6, wady urządzeń 

ogrzewczych na paliwo stałe - 5, wady środków transportu - 5, wady urządzeń i instalacji 

elektrycznych – 4, natomiast miejscowych zagroŜeń: niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu 

środków transportu - 39, nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagroŜenie - 36, 

gwałtowne opady atmosferyczne - 30, gwałtowne przybory wód, zatory lodowe – 11, wady 

środków transportu – 6, huragany, śilne wiatry - 6. Realizacja funkcjonowania Krajowego Systemu 
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Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu złotowskiego, a w ramach niego jednostek 

Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, odbywała się poprzez kierowanie, szkolenie, inspekcje oraz 

dysponowanie podległymi podmiotami systemu przez Komendanta Powiatowego PSP,                           

przy zaangaŜowaniu Powiatowego Stanowiska Kierowania i podległych słuŜb KP PSP w Złotowie. 

 Na posiedzeniu członkowie Komisji zapoznali się równieŜ z informacją nt. ilości wydanych, 

w okresie ostatnich 4 latach, kart rowerowych i motorowerowych w szkołach powiatu 

złotowskiego. W okresie sprawozdawczym w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu złotowskiego 

nie wydano Ŝadnych kart rowerowych i motorowerowych, natomiast w szkołach podstawowych                  

i gimnazjach dyrektorzy nieodpłatnie wydali 1982 karty rowerowe (najwięcej w mieście Złotowie – 

682, gminie Jastrowie – 365, gminie Okonek – 361 i w gminie Krajenka - 314) oraz 399 kart 

motorowerowych (najwięcej w gminie Okonek – 139, gminie Jastrowie – 86, gminie Złotów – 60 

oraz w mieście Złotów - 58). NaleŜy stwierdzić, iŜ chęć dzieci i młodzieŜy do uzyskania karty 

rowerowej, czy motorowerowej, a przede wszystkich zaliczenie kursu poprzedzającego ich 

uzyskanie, ocenia się bardzo pozytywnie, gdyŜ przekłada się to na poprawę ich bezpieczeństwa                 

w ruchu drogowym. 

W ostatnim punkcie członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali „Strategię rozwoju 

ratownictwa i ochrony przeciwpoŜarowej dla powiatu złotowskiego na lata 2010 – 2011”, 

zgłaszając uwagi dotyczące „numeru 112”, który nie będzie juŜ funkcjonował w kaŜdym powiecie – 

w przypadku województwa wielkopolskiego w 5 punktach CPR - oraz zmieni się jego „działanie” 

(uwagi dotyczyły jedynie samego zapisu „numeru 112”w strukturach strategii). Celem dokumentu 

jest usystematyzowanie dotychczasowych wysiłków mających na celu optymalizację przedsięwzięć 

z zakresu przeciwdziałania, rozpoznawania i reagowania na zagroŜenia w kontekście wszystkich 

podmiotów tworzących, jak i wspomagających KSRG na poziomie powiatu. 

 

Oprócz wniosków wymienionych w sprawozdaniu zgłoszono równieŜ postulaty dotyczące 

zmiany organizacji ruchu drogowego, zastosowania systemu bezpieczeństwa na drodze i zmiany                

lub uzupełnienia oznakowania dróg: 3 dotyczące dróg powiatowych, 2 dotyczące drogi gminnej 

oraz jeden w sprawie drogi wojewódzkiej, które przekazano do realizacji lub według właściwości 

Komisji do rozpatrywania spraw z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych                             

i gminnych. 
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