
SPRAWOZDANIE NR 1 
STAROSTY KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 3 stycznia 2022 r. 

Sprawozdanie Starosty Kępińskiego 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021. 

Komisja została powołana 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. 
Zadania Komisji określone zostały w art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 38b ust 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym składam sprawozdanie 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
za rok 2021.  Rok 2021 był trzecim rokiem działania Komisji, której skład został ustalony Zarządzeniem nr 
1/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku na VI kadencję lat 2019-2021 
i zmieniony Zarządzeniami Starosty Kępińskiego Nr: 21/2021 z dnia 20 maja 2021r. 
i Nr: 28/2021 z dnia 25 października 2021r.  w sprawie zmian w składzie komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
na VI kadencję lat 2019-2021. W pracach komisji w 2021 roku uczestniczyli: 

1)Robert Kieruzal  Starosta Kępiński -Przewodniczący Komisji. 
2)Alicja Śniegocka  Radna delegowana przez Radę Powiatu Kępińskiego.   
3)Marek Potarzycki  Radny delegowany przez Radę Powiatu Kępińskiego.   
4)Wojciech Grabarek  Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

 Pożarnej w Kępnie- powołany przez Starostę Kępińskiego. 
5)Monika Klimczak  Powiatowy Lekarz Weterynarii- powołany przez Starostę   

 Kępińskiego. 
6)Marian Olejniczak  Zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu   

 Opieki Zdrowotnej w Kępnie – powołany przez Starostę   
 Kępińskiego. 

7)Mirosław Wiśniewski  I Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji  
 w Kępnie-  przedstawiciel delegowany przez Komendanta    
 Powiatowego Policji w Kępnie. 

8)Gabriela          Kurzawa-
Szuba 

 Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy               
 Powiatowej Policji w Kępnie- przedstawiciel delegowany   
 przez Komendanta  Powiatowego Policji w Kępnie. 

W pracach Komisji uczestniczyła również Pani Irena Smardz Prokurator wskazany przez Prokuratora 
Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim.     Z głosem doradczym do prac Komisji powołana została Pani 
Wanda Lepka 
p.o. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Kępnie. Zapewnienie mieszkańcom 
bezpieczeństwa to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez samorząd powiatowy. 
Podejmowanie szeregu działań mających na celu ograniczenie występującego ryzyka ma zmierzać do 
spełnienia konkretnych oczekiwań społecznych w tym zakresie. Ustawa o samorządzie powiatowym oraz 
inne akty prawne stworzyły szeroki wachlarz zadaniowy dla powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, powierzając staroście zwierzchnictwo nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz 
jednocześnie przewodniczenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Katalog zadań spoczywających na 
Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku został określony w art. 38 a ust. 2 Ustawy o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), a także w odrębnych przepisach regulujących porządek 
i bezpieczeństwo publiczne w powiecie. W celu omówienia najważniejszych zagadnień i problemów 
związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Kępińskiego dnia 7 grudnia 2021 roku zwołano 
posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  W trakcie posiedzenia omawiano tematy, mające wpływ 
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na ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.  Powiatowy 
Lekarz Weterynarii przedstawiła aktualną sytuację epizootyczną w zakresie wirusa ASF oraz HPAI, 
działania zapobiegawcze, które dotychczas podjęto oraz które zaplanowano celem zwiększenia 
bioasekuracji gospodarstw. Prokurator Rejonowy w Kępnie scharakteryzowała działalność Prokuratury 
Rejonowej 
w Kępnie przedstawiając statystyki dotyczące przestępczości oraz bieżące problemy napotykane podczas 
realizacji bieżących zadań. Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kępnie szczegółowo opisał 
strukturę organizacyjną, stan etatowy jednostki oraz przedstawił dane dotyczące przestępczości, podał 
informacje i dane statystyczne na temat wykroczeń związanych 
z nieprzestrzeganiem przepisów. Opisał schemat działania komendy w związku 
z nowymi zadaniami realizowanymi przez komendę w związku z epidemią, nakreśli działania policji 
realizowane wspólnie z Wojskami Obrony Terytorialnej, Strażą miejską 
i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kępnie. Komendant Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kępnie przedstawił najważniejsze działania komendy związane z bieżącą działalnością 
oraz działania podjęte w związku z trwającą epidemią. Poinformował również o problemach z długim 
czasem oczekiwania na zespoły ratownictwa medycznego dysponowane z Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego do wypadków lub innych zdarzeń wymagających specjalistycznej pomocy medycznej. 
W toku dyskusji komisja stwierdziła, że powyższy problem będzie monitorowany, zostaną sporządzone 
sprawozdania które będą poddane analizie na kolejnym posiedzeniu komisji lub w razie konieczności na 
zwołanej naradzie przez Starostę Kępińskiego z przedstawicielami Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Kępnie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie a wyciągnięte 
wnioski zostaną przedstawione Wojewodzie Wielkopolskiemu.  Przedmiotem analizy było również 
bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne. 
Sytuacja epidemiologiczna na obszarze Powiatu Kępińskiego została przedstawiona przez Dyrektora 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie. Szczegółowo omówiona została działalność 
stacji związana z epidemią Covid-19 dotyczącą statystyk zachorowań, osób przebywających na 
kwarantannie, przeprowadzonych kontroli 
w zakładach pracy sklepach i instytucjach oraz o prowadzonych działaniach zapobiegawczych 
i zwalczających choroby zakaźne a także edukację w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych. Prowadzono 
nadzór nad warunkami higieniczno – sanitarnymi i zdrowotnymi w środowiskach pracy, kontrolą higieny 
pracy, stanu sanitarnego, zachorowań na choroby zakaźne a także z realizacją programów prozdrowotnych. 
Zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie szczegółowo 
omówił działalność i organizację pracy szpitala w czasie panującej epidemii, funkcjonowanie zespołów 
wymazowych oraz oddziału dla osób zarażonych Covid-19. Opowiedział o napotkanych problemach 
i sposobach ich rozwiązywania.  Starosta Kępiński dokonując podsumowania i oceny przedstawionych 
sprawozdań bardzo podziękował za współpracę i zaangażowanie stwierdzając, że stan bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie powiatu utrzymuje się na wysokim poziomie. Działalność komisji służy 
lepszemu współdziałaniu powiatowych służb inspekcji i straży 
w wykonywaniu nałożonych zadań a co za tym idzie ciągłemu podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców Powiatu Kępińskiego. 
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