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SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI KOMISJI BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU W 2008 ROKU
Zgodnie z art. 38 b ust. 3 ustawy o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. ze zm.) przedk³adam sprawozdanie z dzia³alnoci komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku za 2008
rok.
W roku 2008 odby³y siê dwa posiedzenia Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku.
W dniu 19 czerwca 2008 roku odby³o siê pierwsze posiedzenie komisji w Starostwie Powiatowym w Koninie. Tematem posiedzenia by³a ocena stanu przygotowañ do sezonu
letniego w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa przez organizatorów letniego wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y.
Komisja, po zapoznaniu siê z informacjami przed³o¿onymi
przez instytucje zaanga¿owane w przygotowanie letniego
wypoczynku, oceni³a, i¿ organizatorzy letniego wypoczynku
zapewnili m³odzie¿y i dzieciom odpowiednie warunki do
wypoczynku.
Drugim tematem by³o omówienie stanu ujêæ wody zaopatruj¹cych mieszkañców powiatu koniñskiego. Informacjê przedstawi³ przedstawiciel Pañstwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Koninie Pan. Wojciech Piotrowski.
Sytuacja na administrowanym terenie jest stabilna, jednak¿e
zwrócono uwagê, i¿ czêæ wodoci¹gów winna byæ systematycznie modernizowana, a tak¿e w przysz³oci nale¿y rozpatrzeæ budowê nowych ujêæ w poszczególnych rejonach powiatu.
W dniu 15 grudnia 2008 r. odby³o siê drugie posiedzenie
Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Starosty Koniñskiego. W
posiedzeniu udzia³ wziêli cz³onkowie Komisji, a tak¿e zaproszeni gocie  zarz¹dcy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych.

Tematem posiedzenia by³a ocena stanu przygotowañ zarz¹dców dróg na okres zimowego utrzymania dróg na terenie
powiatu koniñskiego. Informacjê w tym temacie przedstawili
kierownicy: Rejonu Dróg Krajowych, Rejonu Dróg Wojewódzkich oraz Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych. Z przekazanych informacji wynika³o, i¿ zarz¹dcy dróg s¹ przygotowani
do dzia³añ w okresie zbli¿aj¹cej siê zimy.
Drugim tematem posiedzenia by³a ocena stanu przestêpczoci wród m³odzie¿y na terenie powiatu koniñskiego.
Przedstawiona informacja zosta³a przyjêta przez cz³onków
komisji.
Pan Boles³aw Garus przedstawi³ projekt bud¿etu na bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny w roku 2009. Cz³onkowie
komisji zaopiniowali pozytywnie planowany bud¿et.
W dalszej czêci spotkania uczestniczy posiedzenia zostali
zapoznani z projektem planu pracy Komisji na rok 2009, który
zosta³ przez cz³onków Komisji przyjêty do realizacji.
W posiedzeniach Komisji w 2008 roku uczestniczy³ Pan
Jan Babiak  prokurator Rejonowej Prokuratury w Koninie.

W zwi¹zku ze zmianami kadrowymi w Komendzie Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Koninie ze sk³adu komisji
bezpieczeñstwa i porz¹dku odszed³ Pan Pawe³ Sobczak. Do
udzia³u w pracach Komisji z g³osem doradczym zosta³ powo³any przez Starostê Koniñskiego Komendant Miejski PSP Pan
B³a¿ej Rakowski.
Starosta
(-) Stanis³aw Bielik
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SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI KOMISJI BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU ZA ROK 2008
Jednym z podstawowych zadañ konstytucyjnych pañstwa
jest zapewnienie wolnoci i prawa obywatela oraz jego bezpieczeñstwa. W celu wykonania tej funkcji ustawodawca
wyposa¿y³ organy pañstwowe i samorz¹dowe w katalog
praw, gwarantuj¹cych ich w³aciwe funkcjonowanie.

zwierzchnictwo nad powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i
stra¿ami oraz wyposa¿aj¹c go w prawo powo³ania Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego. Zwierzchnictwo to
wi¹¿e siê przede wszystkim z odpowiedzialnoci¹ ogóln¹ za
stan spraw publicznych na obszarze powiatu.

Ustawa o samorz¹dzie powiatowym oraz inne akty prawne stworzy³y szeroki wachlarz zadaniowy w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, powierzaj¹c starocie

Katalog zadañ spoczywaj¹cych na Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego zosta³ okrelony w art. 38 a
ustawy o samorz¹dzie powiatowym, ponadto Komisja wyko-

