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W scenariuszu do æwiczeñ za³o¿ono zawalenie siê hali, w
której pracowa³o oko³o 200 osób, przy czym po³owa z nich
zostaje uwiêziona w zawalonej konstrukcji.
Sporo miejsca powiêcono komunikacji zarówno wewn¹trz
sztabu, jak i z bliskimi poszkodowanych czy te¿ mediami.
Æwiczenia sprzyjaj¹ dog³êbnej analizie roli poszczególnych s³u¿b i zakresu ich zadañ w wypadku wyst¹pienia
podobnego zdarzenia.
Komisja z pewnoci¹ bêdzie jeszcze przeprowadza³a podobne æwiczenia, poniewa¿ pozwalaj¹ one na poprawê koordynacji dzia³añ s³u¿b, a tak¿e pozwalaj¹ na rozwi¹zywanie lub
eliminacjê problemów, które mog³yby siê pojawiæ w przypadku rzeczywistego zaistnienia omawianego zdarzenia.
Komisja omówi³a tak¿e problematykê bezpañskich psów
oraz przysz³oroczne wydatki na poprawê bezpieczeñstwa w
Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej,
Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Komendzie Powiatowej Policji.
Przedmiotem pracy Komisji by³o równie¿ bezpieczeñstwo
w okresie wi¹teczno-noworocznym, zwi¹zane z obrotem
materia³ami pirotechnicznymi oraz ich u¿ywaniem.

ski b¹d sama kierowa³a stosowne zalecenia do instytucji,
urzêdów czy te¿ s³u¿b. Wnioski dotyczy³y m.in. podjêcia
starañ o reorganizacjê systemu dowozów dzieci do szkó³,
celem skrócenia d³ugiego czasu oczekiwania czêci uczniów
na rozpoczêcie zajêæ szkolnych oraz kontroli przekraczania
dopuszczalnej liczby pasa¿erów w pojazdach; ustawienia znaku
i dokonania przegl¹du stanu ulicy czy te¿ zabezpieczenia
transportów s³omy przed osypywaniem siê jej, a tym samym
zanieczyszczaniem dróg. Kilka wniosków i zaleceñ skierowano do szefa Powiatowego Zespo³u Reagowania Kryzysowego,
a by³y one wynikiem wspomnianych wy¿ej æwiczeñ Zespo³u.
Dotyczy³y one m.in. koniecznoci utworzenia punktu informacyjnego w miejscu katastrofy czy te¿ rozwa¿enia zakupu toreb
tria¿owych.
Komisja zaopiniowa³a tak¿e wniosek SP ZOZ dotycz¹cy
zakupu karetki w 2008 roku oraz zmian drogowych w obrêbie
grodziskiego Starego Rynku.
Na ostatnim, grudniowym posiedzeniu, Komisja zaopiniowa³a projekt bud¿etu powiatu na 2008 rok w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku, a tak¿e podsumowa³a swoj¹ dzia³alnoæ
w minionym roku.

Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku, w zale¿noci od
omawianej problematyki, opiniowa³a kierowane do niej wnio-

Przewodnicz¹y Komisji
Starosta
(-) Stanis³aw Hadka
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SPRAWOZDANIE STAROSTY Z£OTOWSKIEGO
Z DZIA£ALNOCI KOMISJI BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU W 2007 ROKU

Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku, zgodnie z art. 38a ust.
1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku ze zm.), powo³ana
zosta³a w dniu 31 stycznia 2002 roku zarz¹dzeniem Starosty
Z³otowskiego nr 2/2002 z pón. zm., w celu realizacji ustawowych 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.
Do zadañ Komisji nale¿y m.in.: ocena zagro¿eñ porz¹dku
publicznego i bezpieczeñstwa obywateli na terenie powiatu
z³otowskiego, 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, przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
opiniowanie projektu bud¿etu powiatu w zakresie porz¹dku
publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
W 2007 roku Komisja dzia³a³a w sk³adzie: Starosta Miros³aw Jaskólski, jako przewodnicz¹cy oraz cz³onkowie: dwóch
radnych delegowanych przez Radê Powiatu Z³otowskiego Roman Runge i Tadeusz Winiewski, trzy osoby delegowane
przez Starostê Z³otowskiego sporód osób wyró¿niaj¹cych
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siê wiedz¹ o problemach bêd¹cych przedmiotem prac Komisji - Ryszard Boran, Jadwiga Harbuziñska - Turek i Tadeusz
Michta oraz dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji - Jacek Czechowski i Andrzej
Sikorski (od wrzenia 2007 roku Robert Chwedczuk, a nastêpnie od padziernika Witold Paj¹k). W pracach Komisji z
g³osem doradczym uczestniczyli równie¿: Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Dyrektor Szpitala Powiatowego, Prokurator Rejonowy i Sekretarz Powiatu
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku dzia³a³a zgodnie z
zatwierdzonym przez cz³onków Komisji planem pracy i w 2007
roku odby³a szeæ spotkañ.
Na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2007 roku, które odby³o
siê w Komendzie Powiatowej Policji w Z³otowie, Komisja
przeanalizowa³a wyniki ankiety Bezpieczny Powiat przeprowadzonej przez Komendê Powiatow¹ Policji w 2006 roku.
Badania przeprowadzane s¹ nieprzerwalnie, od 2002 roku
i stanowi¹ wa¿ny materia³, na podstawie którego prowadzone
s¹ dzia³ania w poszczególnych jednostkach podleg³ych KPP.
Na podstawie badañ stwierdzono m.in. ¿e a¿ 85% ankietowanych czujê siê bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania,
natomiast na pierwszym miejscu, jako najbardziej uci¹¿liwe
zjawisko wymieniano wybryki chuligañskie, agresywnych
nieletnich, a nastêpnie wandalizm. Na podstawie ankiet dokonano tak¿e oceny pracy Policji w poszczególnych gminach
i a¿ 61% pozytywnie oceni³o prace Policji (91% w gminie
Jastrowie, 73% w gminie Okonek, 67% w miecie Jastrowie,
66% w gminie Zakrzewo, 64% w miecie Krajenka itd.).
Cz³onkowie Komisji zapoznali siê równie¿ z informacjami
jednostek zaanga¿owanych w realizacjê Powiatowego Programu zapobiegania przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli w ³atach 2003 - 2006 Bezpieczny Powiat, tj.: Powiatowej Komendy Policji, Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Pañstwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zarz¹du Dróg, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzêdu Pracy, pozytywnie oceniaj¹c ich dzia³ania podejmowane w ramach
Programu w 2006 roku.
Komisja przyjê³a tak¿e Powiatowy Program zapobiegania
przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli Bezpieczny Powiat na lata 2007 - 2011. Powy¿szy
Program zosta³ nastêpnie zatwierdzony w formie uchwa³y
przez Radê Powiatu Z³otowskiego.
Ponadto Komisja opracowa³a i przyjê³a plan pracy na 2007
rok.
Podczas posiedzenia, które odby³o siê w dniu 30 kwietnia
2007 roku, w Pañstwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Z³otowie, cz³onkowie Komisji zaopiniowali pracê s³u¿b, inspekcji i stra¿y w 2006 roku na podstawie
z³o¿onych przez jednostki sprawozdañ z dzia³alnoci, pozytywnie oceniaj¹c ich pracê.
Dokonuj¹c analizy zdarzeñ drogowych z udzia³em zwierz¹t
zapoznano siê z procedurami postêpowania podczas wyst¹pienia takich wypadków. Wszelkie koszty takiego zdarzenia
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ponosi w³aciciel zwierzêcia, natomiast w sytuacji, gdy nie
jest mo¿liwe jego ustalenie oraz pozosta³ych przypadkach,
odpowiedzialnoæ spoczywa na wójtach i burmistrzach.
Zapoznano siê tak¿e z projektem utworzenia na terenie
Miasta Zlotów schroniska dla zwierz¹t. Projekt budowy zosta³
pozytywnie zaopiniowany przez Zwi¹zek Gmin Krajny, a deklaracjê uczestnictwa w inwestycji zg³osi³y: miasto Zlotów,
gmina Tarnówka, miasto i gmina Jastrowie, gmina Zakrzewo,
gmina Lipka oraz Nadlenictwo Okonek. Inwestycja bêdzie
realizowana etapami, przy pomocy firm z danych gmin.
Posiedzenie, w dniu 12 czerwca, które odby³o siê w
Szpitalu Powiatowym w Z³oto wie, powiêcone by³o omówieniu kwestii zabezpieczenia powiatu w pomoc doran¹. Powiat
posiada dwa zespo³y ratownictwa medycznego, w sk³ad których wchodz¹: karetka reanimacyjna, wypadkowa oraz dwie
karetki transportowe; ponadto Szpital dysponuje równie¿
oddzia³em ratunkowym z l¹dowiskiem dla mig³owców.
Nastêpnie dokonano analizy miejsc czêstego wystêpowania wypadków drogowych na terenie powiatu oraz podjêto
próbê zdiagnozowania przyczyn oraz mo¿liwoci ograniczenia ich wystêpowania. Najwiêksze zagro¿enie zdarzeniami
drogowymi wystêpuje na drodze krajowej nr 11, w miejscowociach: Podgaje, Lotyñ  na ulicy Szczecineckiej, Jastrowie - na ulicach ¯ymierskiego, Rooseve³ta i Kieniewieza,
P³ytnica, a tak¿e na drodze wojewódzkiej na 188, w miejscowociach: Skórka, Do³nik, na trasach Klukowo - Krajenka,
Zlotów - P³osków - Zakrzewo oraz w Stanicy - na skrzy¿owaniu
w kierunku Orodka Zabajka. Najwiêksze zagro¿enie zdarzeniami drogowymi wystêpuje na terenie miast i gmin:
Zlotów i Okonek, a w dalszej kolejnoci Jastrowie, Krajenka,
Zakrzewo i Lipka. Na ograniczenie wystêpowania wypadków
drogowych wp³ynê³oby: poprawa stanu nawierzchni dróg i
poboczy, ustawienie w³aciwego oznakowania pionowego i
poziomego, ostrych ³uków, przejæ dla pieszych, wyciêcie
drzew rosn¹cych blisko krawêdzi jezdni oraz ograniczaj¹cych
widocznoæ, budowa urz¹dzeñ spowalniaj¹cych ruch na wlotach do miejscowoci na drogach krajowych i wojewódzkich,
budowa ronda w Zakrzewiê na skrzy¿owaniu ulicy Dworcowej
i drogi wojewódzkiej nr 188 oraz w Krajence na skrzy¿owaniu
dróg wojewódzkich nr 188 i 190, zamontowanie sygnalizacji
wietlnej na przejciu dla pieszych na ul Grudziñskich w
Z³otowie oraz przeniesienie sygnalizacji na ulicy Wojska Polskiego w Jastrowiu z przejciem dla pieszych przy budynku
by³ej Szko³y Podstawowej na przejcie dla pieszych przy
budynku Placówki Opiekuñczo - Wychowawczej.
Cz³onkowie Komisji zapoznali siê z informacj¹ Komendy
Powiatowej Policji o problemie narkomanii wród m³odzie¿y
oraz skali przestêpstw narkotykowych. W 2006 roku nie
odnotowano ¿adnego przypadku pope³nienia przestêpstwa,
gdzie sprawca dzia³a³ pod wp³ywem narkotyków. Przestêpstw
z ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii dopuszczaj¹ siê najczêciej osoby w przedziale wiekowym od 21 do 24 lat - 17
sprawców sporód 54, nastêpnie ma³oletni w wieku od 13 do
16 lat - 13 sprawców oraz od 17 do 20 lat  12 sprawców.
Poziom zagro¿enia przestêpczoci¹ narkotykow¹ jest na bie¿¹co monitorowany przez KPP w Z³otowie, która oprócz
dzia³añ maj¹cych na celu zwiêkszenie wykrywalnoci, realizuje programy prewencyjne ³ profilaktyczne, podejmuje dzia³a-
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nia zmierzaj¹ce do ograniczenia zjawisk patologicznych i
zmniejszenia przestêpczoci wród dzieci i m³odzie¿y, miêdzy
innymi poprzez organizowanie spotkañ z dzieæmi, przygotowywanie i dostarczanie materia³ów informacyjnych, przeprowadzanie spotkañ i prelekcji dla nauczycieli, spotkañ i pogadanek z rodzicami oraz sta³y kontakt dzielnicowych i policjantów zespo³u ds. prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii
z dyrektorami i pedagogami szkolnymi.
Na posiedzeniu, w dniu 9 padziernika 2007 roku, które
odby³o siê w Areszcie ledczym w Z³otowie cz³onkowie
Komisji zapoznali siê z informacj¹ z dzia³alnoci Fundacji
Bezpieczny Powiat oraz prowadzonymi przez ni¹ programami prewencyjnymi.
Celem dzia³alnoci Fundacji jest pomoc ofiarom przestêpstw i osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz poprawa bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Fundacja zabiega o uzyskanie statusu organizacji po¿ytku
publicznego oraz tytu³u beneficjenta nawi¹zek s¹dowych.
W ramach realizacji za³o¿onych przez Fundacjê programów przeprowadzono kampaniê Kierowco na wiat³ach
jedzimy ca³y rok, w ramach której na drogach wojewódzkich przy wyjedzie ze Z³otowa ustawiono 4 tablice ostrzegawcze oraz rozprowadzono ulotki informacyjne, wsparto Turniej
Wiedzy Prewencyjnej Z Pyrkiem bezpieczniej oraz Turniej
Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego. Ponadto doposa¿ono w
sprzêt grupê realizacyjn¹ KPP w Z³otowie oraz dofinansowano zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Krajence.
Na posiedzeniu przyjêto równie¿ informacjê o stanie rodowiska naturalnego powiatu z³otowskiego. Ocenê opracowa³ Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Poznaniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny jakoci powietrza powiat z³otowski zosta³ zakwalifikowany do klasy A, co oznacza,
¿e nie zosta³ przekroczony poziom dopuszczalny ¿adnej z
substancji niebezpiecznych. Badane rzeki na terenie powiatu
w wiêkszoci zosta³y zakwalifikowane do III klasy czystoci,
tzn. wody zadowalaj¹cej czystoci.
Nastêpnie zapoznano siê z informacj¹ Komendy Powiatowej Policji dotycz¹c¹ przestêpczoci wród nieletnich. W
okresie sprawozdawczym, tzn. w ci¹gu 8 miesiêcy 2007 roku,
144 nieletnich pope³ni³o 273 czyny karalne, co stanowi³o
20,8% ogó³u wszystkich stwierdzonych przestêpstw. Najwiêkszy w kolejnoci udzia³ nieletnich w wybranych kategoriach
przestêpstw dotyczy³: rozbojów, kradzie¿y i wymuszeñ rozbójniczych (80%), ustawy o zapobieganiu narkomanii (56,1%)
oraz uszczerbku na zdrowiu (33,3%). Obiektami dokonywania
czynów by³y przewa¿nie sklepy, piwnice, pomieszczenia gospodarcze i szko³y. W I pó³roczu 2007 roku policjanci skierowali 39 wyst¹pieñ do S¹du Rodzinnego i Nieletnich w sprawach o ustalenie stopnia demoralizacji; odnotowano równie¿
3 przypadki ucieczek z domów rodzinnych. Wysoko oceniono
wspó³pracê ze szko³ami w zakresie profilaktyki i zapobiegania
niew³aciwym zachowaniom wród uczniów.
W trakcie posiedzenia w dniu 4 grudnia 2007 roku, zorganizowanego w siedzibie Nadlenictwa Z³otów, omówiono
kwestiê walki z drapie¿nikami oraz skalê k³usownictwa w
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lasach i zbiornikach wodnych na terenie powiatu z³otowskiego.
Szkoda lena mo¿e mieæ charakter przestêpstwa lub wykroczenia i wystêpuje w przypadku: bezprawnego korzystania
z lasu - stwierdzono 17 takich przypadków, których wykrywalnoæ wynios³a 93%), k³usownictwa (8 przypadków, przy wykrywalnoci 55%), kradzie¿y lub zniszczenia mienia (18%
wykrywalnoci), kradzie¿y drewna z lasu pañstwowego (41%
wykrywalnoci). Na³o¿ono 25 mandatów za nieuprawniony
wstêp do lasu, 2 za nielegalny po³ów ryb, 7 za parkowanie w
niedozwolonych miejscach oraz 17 za przypadki kradzie¿y.
Zapoznano siê z informacj¹ Powiatowego Zarz¹du Dróg w
Z³otowie o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg,
poruszaj¹c kwestiê zwi¹zan¹ z brakiem sprzêtu do odnie¿ania; w tym celu PZD wystosowa³ pisma do gmin z apelem o
zg³aszanie siê rolników, którzy dysponuj¹ takim sprzêtem.
Cz³onkowie Komisji zapoznali siê ze standardami zimowego utrzymania dróg administracyjnych, w zale¿noci od klasy
drogi powiatowej oraz z zakresem prac utrzymaniowych.
Drogi powiatowe utrzymywane s¹ w IV i V standardzie, a
³aczna d³ugoæ odcinków wyznaczonych do posypywania na
drogach powiatowych wynosi 109,9 km, w tym 57,3 km w IV
standardzie i 52,6 km w V. Wg stanu na dzieñ 22 padziernika
2007 roku PZD posiada³ zapas 242,8 ton mieszanki piaskowo
- solnej na sk³adowisku Obwodu Drogowego w Z³otowie oraz
425,0 ton na sk³adowisku Obwodu Drogowego w Okonku;
mieszanka powinna zabezpieczyæ zapotrzebowanie rodków
do zwalczania liskoci do koñca 2007 roku.
Na posiedzeniu rozpatrzono informacje z realizacji przedsiêwziêæ ujêtych w Powiatowym programie zapobiegania
przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli w latach 2007  2011 Bezpieczny Powiat za I, II
i III kwarta³ 2007 roku, pozytywnie oceniaj¹c dzia³ania w tym
zakresie podejmowane przez: Pañstwow¹ Powiatow¹ Stacjê
Sanitarno - Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Zarz¹d Dróg, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
oraz Powiatowy Urz¹d Pracy.
Rozpatrzono informacja z realizacji Programu dzia³añ
przeciwko przemocy w szko³ach i placówkach. W ramach
realizacji Programu kontrole odby³y siê we wszystkich szko³ach i placówkach owiatowych. Stwierdzono, ¿e w szko³ach
jest bezpiecznie i nie ma zagro¿eñ, nie zg³oszono równie¿
¿adnych zaleceñ pokontrolnych. W piêciu szko³ach ponadgimnazjalnych powiatu od podstaw tworzony jest monitoring, a
w jednej rozszerzany; przedsiêwziêcie to bêdzie dodatkowo
realizowane w Specjalnych Orodku Szkolno - Wychowawczym w Jastrowiu oraz w M³odzie¿owym Orodku Socjoterapii w Krajence. Wk³ad w³asny jednostek wynosi 20%, natomiast 80% przekazuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Podczas posiedzenia Komisji, w dniu 21 grudnia 2007
roku, które odby³o siê w Starostwie Powiatowym w Z³otowie
zapoznano siê z wynikami ankiety Bezpieczny Powiat przeprowadzonej przez Komendê Powiatow¹ Policji w Z³otowie w
2007 roku. W ankiecie udzia³ wziêli mieszkañcy wszystkich
gmin powiatu, a g³ównym celem badañ by³o uzyskanie wyników pokazuj¹cych stopieñ spo³ecznego poczucia bezpie-
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czeñstwa oraz ocena poziomu pracy i efektywnoci dzia³añ
Policji. Ankietowani udzielili odpowiedzi na pytania pozwalaj¹ce oceniæ stopieñ spo³ecznego poczucia bezpieczeñstwa w
miejscu zamieszkania, ocenili zjawiska stanowi¹ce najwiêkszy
problem, wyrazili opinie na temat kontaktów z Policj¹, a w
szczególnoci z dzielnicowymi. Z analizy wyników badañ
wynika, ¿e spo³ecznoæ lokalna miejsce w którym mieszka
ocenia jako bezpieczne i spokojne; wskanik takiego poczucia
bezpieczeñstwa ankietowanych w 2007 roku by³ najwy¿szy i
wynosi³ 87%. Najwiêkszy problem w ocenie 21% ankietowa-

nych stanowi³ wandalizm, nastêpnie wybryki chuligañskie
19% i agresywni nieletni - 18%. Poziom poczucia bezpieczeñstwa wed³ug najwiêkszej liczby mieszkañców powiatu, tj.
43%, podnios³oby zwiêkszenie liczby patroli policyjnych.
Ponadto cz³onkowie Komisji zapoznali siê z projektem
bud¿etu powiatu na 2008 rok w dziale bezpieczeñstwo publiczne, nie wnosz¹c uwag do przedstawionego projektu

Starosta Z³otowski
(-) dr Miros³aw Jaskólski
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OG£OSZENIE PRZEZESA S¥DU OKRÊGOWEGO W POZNANIU

Lista bieg³ych w przedmiocie uzale¿nienia od alkoholu S¹du Okrêgowego Poznañ
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