Uchwała nr XV/93/2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku za rok 2015

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1445) Rada Powiatu Sztumskiego
uchwala co następuje:

§1
Przyjmuje się Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za 2015r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu Sztumskiego.
§3
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o samorządzie powiatowym,
w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi
słuŜbami, inspekcjami i straŜami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli została utworzona Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku.
PowyŜsze przepisy zobowiązują starostę do złoŜenia Radzie Powiatu
sprawozdania z działalności Komisji.

Załącznik do uchwały Nr XV/93/2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 stycznia 2016r.
Sprawozdanie
Starosty Sztumskiego
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015
Komisja

Bezpieczeństwa

i Porządku Rady Sztumskiego

została

powołana

Zarządzeniem Nr 21A/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym w składzie:
1. Wojciech Cymerys – Przewodniczący Komisji
2. Ewa Nazarewicz – Radna Powiatu Sztumskiego – członek
3. Teresa Skolimowska - Radna Powiatu Sztumskiego – członek
4. Antoni Downarowicz – Wicestarosta Powiatu Sztumskiego – członek
5. Michał Zapolski – Komendant Powiatowy Policji w Sztumie – członek
6. Tomasz Banach – Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Sztumie –
członek
7. Roman Kulpa – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w
Dzierzgoniu – członek
8. Wiesław Kaźmierski – Wójt Gminy Stary Targ – członek.
W roku 2015odbyły się dwa posiedzenia Komisji, w których oprócz jej członków
uczestniczyli równieŜ przedstawiciele słuŜb i inspekcji związanych z bezpieczeństwem w
powiecie, jak równieŜ pracownicy samorządów gminnych.
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 01 grudnia 2015r. Komisja zaopiniowała projekt
uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia projektu budŜetu powiatu
sztumskiego na 2016 rok wraz z uzasadnieniem.
Oceniono zagroŜenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu
sztumskiego dotyczące kolizji i wypadków drogowych – w szczególności usunięcia drzew
rosnących w pasie drogowym, ponadto poinformowano, Ŝe od grudnia 2015r. ul. Lipowa w
Sztumie będzie miała status ulicy jednokierunkowej.
Ponadto Komenda Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Sztumie poinformowała o
działaniach prewencyjnych i ratowniczo – gaśniczych prowadzonych na terenie powiatu
sztumskiego.

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej
StraŜy PoŜarnej w Sztumie w dniu 15 grudnia 2015r. Obok stałych członków komisji na
posiedzenie zostali zaproszeni pracownicy gmin zajmujący się sprawami bezpieczeństwa.
Tematem spotkania było przedstawienie moŜliwości zastosowania elektronicznych systemów
alarmowania ludności na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpoŜarowej, a
takŜe propozycja pomocy w pozyskaniu na ten cel środków finansowych do wysokości 85%
wartości projektu w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.
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