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SPRAWOZDANIE STAROSTY CHODZIESKIEGO Z DZIA£ALNOCI
KOMISJI BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU ZA ROK 2007
W nastêpstwie nowelizacji ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym og³oszonej w Dzienniku Ustaw
Nr 100 poz. 1084 z dnia 18 wrzenia 2001 r., ustawodawca w
celu realizacji zadañ starosty w zakresie zwierzchnictwa nad
powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami oraz zadañ
okrelonych w ustawach w zakresie porz¹dku publicznego i
bezpieczeñstwa obywateli utworzy³ komisjê bezpieczeñstwa i
porz¹dku, okrelaj¹c jej sk³ad i zadania.
Do zadañ Komisji w szczególnoci nale¿y:
1) ocena zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych s³u¿b,
inspekcji i stra¿y, a tak¿e jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku
publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów wspó³dzia³ania
Policji i innych powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
5) opiniowanie projektu bud¿etu powiatu - w zakresie, o
którym mowa w pkt 1,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
7) opiniowanie, zleconych przez starostê, innych ni¿ wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnieñ dot. porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w roku 2007 funkcjonowa³a w nastêpuj¹cym sk³adzie:
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W roku 2007 Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku odby³a
jedno posiedzenie. Przedmiotem spotkania by³o bezpieczeñstwo w ruchu na drogach powiatu Chodzieskiego.
Przeanalizowano wówczas bardzo szczegó³owo zdarzenia
drogowe, które wyst¹pi³y na terenie powiatu Chodzieskiego.
Poniewa¿ nast¹pi³ wzrost wypadków drogowych z udzia³em
osób zabitych Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku podjê³a
decyzjê o wyst¹pieniu z wnioskami w sprawie:
- zmiany ograniczenia prêdkoci z obowi¹zuj¹cej 70 km/
godz. na 50 km/godz. w obrêbie skrzy¿owania drogi krajowej nr 11 z drog¹ wojewódzk¹ nr 183 w m. Olenica,
- zmiany ograniczenia prêdkoci z obowi¹zuj¹cej 70 km/
godz. na 50 km/godz. na odcinku drogi nr 11 przebiegaj¹cej przez m. Chodzie¿ (obwodnica) wraz z ustawieniem
od strony Poznania znaku ostrzegawczego A-15 "liska
jezdnia",
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- ustawienia masztu z radarowym pomiarem prêdkoci dla
kieruj¹cych wje¿d¿aj¹cych do miasta Chodzie¿,
- ograniczenia prêdkoci do 70 km/godz. oraz wprowadzenie zakazu wyprzedzania B-25 na odcinku drogi krajowej
nr 11 w m. Podanin,
- ograniczenia prêdkoci do 70 km/godz. w obrêbie skrzy¿owania drogi krajowej nr 11 z drog¹ powiatow¹ nr 1493
P w m. Strzelecki Gaj, wydzielenie pasa dla lewoskrêtu z
kierunku Chodzie¿y i wybudowanie wysepki,
- ograniczenia prêdkoci do 70 km/godz. w obrêbie skrzy¿owania drogi krajowej nr 11 z ul. Len¹ w Budzyniu,
- przed³u¿enia obowi¹zuj¹cego na odcinku drogi krajowej
nr 11 (obwodnica Budzynia) ograniczenia prêdkoci do 60
km/godz. do skrzy¿owania z ul. Rogoziñsk¹,
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- ograniczenia prêdkoci do 70 km/godz. w obrêbie skrzy¿owania drogi krajowej nr 11 z droga powiatow¹ nr 1487
P w m. Soko³owo Budzyñskie,
- ustawienia w km 224+300 drogi krajowej nr 11, dla obu
kierunków ruchu znaku "kontrola drogowa, pomiar prêdkoci",
- oznakowania opaskami odblaskowymi drzew rosn¹cych
w pasie drogowym w bezporedniej bliskoci jezdni ulicy
Zwyciêstwa w Chodzie¿y oraz ulicy 22 stycznia w Margoninie (droga wojewódzka nr 193),
- ustawienia na ulicy Zwyciêstwa od strony Chodzie¿y i od
strony Rataj znaków "kontrola drogowa, pomiar prêdkoci".
Wnioski skierowane zosta³y do:
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1) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³
w Poznaniu.
2) Wielkopolskiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Koszty dzia³ania Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku pokrywane s¹ ze rodków w³asnych bud¿etu powiatu.
Obs³ugê administracyjno - biurow¹ Komisji zapewnia
Starostwo Powiatowe w Chodzie¿y.
Powy¿sze sprawozdanie na mocy art. 38b ust. 3 ustawy o
samorz¹dzie powiatowym Starosta sk³ada Radzie Powiatu
Chodzieskiego.
Podlega ono og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU
z dnia 10 stycznia 2008 r.
o zmianie w sk³adzie Rady Powiatu Miêdzychodzkiego
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z pón. zm.) oraz uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie okrelenia
w³aciwoci terytorialnej komisarzy wyborczych, w³aciwoci
rzeczowej w zakresie wykonywania czynnoci o charakterze
ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych
(M.P. Nr 13, poz. 225 z pón. zm.), podaje siê do publicznej
wiadomoci co nastêpuje:
1. W okrêgu wyborczym Nr 2 stwierdzono wyganiêcie
mandatu radnego Romualda Ajchlera z listy Nr 6 KKW
SLD+SDPL+PD+UP (Uchwa³a Rady Powiatu Miêdzychodzkiego Nr XII/79/2007 z dnia 15 listopada 2007 r.)

1.1. Na miejsce powy¿szego radnego wstêpuje Mieczys³aw
Buda z listy Nr 6 KKW SLD+SDPL+PD+UP kandydat, który
uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³
prawa wybieralnoci (Uchwa³a Rady Powiatu Miêdzychodzkiego Nr XIII/81/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.)
Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomoci w
sposób zwyczajowo przyjêty na obszarze gminy Sieraków
okrêgu wyborczego nr 2 do Rady Powiatu Miêdzychodzkiego
oraz publikuje siê w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Komisarz
Wyborczy w Poznaniu
() Gabriela Gorzan

