UCHWAŁA NR XXXVIII/218/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za rok 2017
Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U. z 2017r., poz. 1868z póź zm. ), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:
§1
Przyjmuje się Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017r.,
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 życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o samorządzie powiatowym, w celu realizacji
zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami
oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.
Powyższe przepisy zobowiązują starostę do złożenia Radzie Powiatu sprawozdania z
działalności Komisji.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/218 /2018
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 lutego 2018r.

Sprawozdanie Starosty Sztumskiego
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Rady Sztumskiego została powołana Zarządzeniem Nr
42/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. 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. Tomasz Czaja – Komendant Powiatowy Policji w Sztumie – członek
6. Tomasz Banach – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 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 2017 odbyło się jedno posiedzenie Komisji, w której oprócz jej członków
uczestniczyli również przedstawiciele służb i inspekcji związanych z bezpieczeństwem w
powiecie, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu sztumskiego, jak również pracownicy
samorządów gminnych.
Tematem posiedzenia było omówienie stanu bezpieczeństwa w powiecie sztumskim w
związku z zaistniałymi anomaliami pogodowymi, które miały miejsce w miesiącu sierpniu i
wrześniu 2017r. Bieżący rok pokazał, że sytuacja jaka miała miejsce w miesiącu sierpniu w
nocy z 11 na 12, gdzie przez teren województwa pomorskiego przeszła nawałnica oraz
zdarzenie w gminie Dzierzgoń, kiedy to w dniu 18 września 2017r. intensywne i długotrwałe
opady deszczu doprowadziły do wystąpienia małych potoków z koryt rzek, pokazuje że
powiat sztumski również może być zagrożony powodzią. Zalane zostały niektóre odcinki
dróg w gminie Dzierzgoń oraz Stary Dzierzgoń. Spowodowane to było niedrożnymi
urządzeniami, które odprowadzają wody opadowe, jak również niedrożnymi rowami
przydrożnymi. Nie tylko powiat jako właściciel drogi i rowu przydrożnego, ale i właściciele

gruntów przyległych powinni w należytym stanie utrzymywać urządzenia melioracyjne,
zarówno melioracji podstawowej, które stanowią własność Skarbu Państwa i utrzymywane są
przez podległe marszałkom województw Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, ale
również melioracji szczegółowej, które stanowią własność właścicieli gruntów, są to m.in.
rowy odwadniające, rurociągi podziemne oraz studnie rewizyjne.
Poruszona została również sprawa przygotowania jednostek samorządu terytorialnego
do zbliżającego się sezonu zimowego w zakresie zapewnienia ewentualnych miejsc ewakuacji
osób, dostarczenia koców, gorących napoi osobom oczekującym na nieprzejezdnych szlakach
komunikacyjnych, do których w wyniku braku przejezdności został utrudniony dojazd.
Powiat w swoim zakresie posiada miejsca, gdzie mogłyby być ewakuowane poszkodowane
osoby, m.in.:
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach – internat – ilość miejsc – 51 miejsc
noclegowych. Szkoła dysponuje również 2 salami gimnastycznymi;
- Zespół Szkół w Sztumie – szkoła dysponuje 1 salą gimnastyczną;
-Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu – ośrodek dysponuje 1 salą
gimnastyczną;
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu - szkoła dysponuje 1 salą gimnastyczną.
Istnieje również możliwość dostarczenia koców i gorących napoi z Zakładu Aktywności
Zawodowej w Sztumie oraz przygotowanie ciepłych posiłków.
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