
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1 

STAROSTY KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013 

Zgodnie z art. 38b pkt 3  ustawy z dnia 5  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

595 z późn. zm.), składam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013. Rok 

2013 był pierwszym rokiem działania Komisji w kadencji lat 2013 - 2015. Jej skład został ustalony 

Zarządzeniem Nr 21/2013 Starosty Kępińskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. i przedstawiał się następująco:  

Włodzimierz 

Mazurkiewicz  

Starosta Kępiński – Przewodniczący Komisji; 

Ryszard Przybylski  radny delegowany przez Radę Powiatu Kępińskiego; 

Jan Wawrzyniak  radny delegowany przez Radę Powiatu Kępińskiego; 

Wojciech Grabarek  Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie – powołany 

przez Starostę Kępińskiego; 

Krzysztof Rudziński  Powiatowy Lekarz Weterynarii – powołany przez Starostę Kępińskiego; 

Marian Olejniczak  Z-ca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie – 

powołany przez Starostę Kępińskiego; 

Ireneusz Krysiak  I Za-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kępnie – przedstawiciel 

delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji; 

Ireneusz Lewicki  Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kępnie – przedstawiciel 

delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji; 

W pracach Komisji uczestniczyła również Pani Emilia Mielcarek–Wojciechowska - Prokurator wskazany 

przez Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim. Z głosem doradczym w pracach Komisji 

uczestniczyła Pani Wanda Lepka – p.o. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej 

w Kępnie”. W minionym roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła jedno posiedzenie. Podczas  

spotkania Komisja pracowała zgodnie z harmonogramem i według wcześniej ustalonej tematyki.  

 

Na grudniowym posiedzeniu omówione zostały następujące zagadnienia:  

1) Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej (pożarów) w zakładach meblowych ze szczególnym 

uwzględnieniem podmiotów działających bez wymaganych zezwoleń. Pan Wojciech Grabarek – 

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Kępnie zdał relację ze zdarzeń, które miały miejsce na terenie powiatu w roku 2013 (do dnia posiedzenia 

Komisji). Na 126 pożarów, aż 18 miało miejsce w obiektach produkcyjno – magazynowych w zakładach 

meblowych. Największy pożar miał miejsce w firmie Golamex  
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w miejscowości Gola – straty ok. 340 tys. zł, 762 m
2 

powierzchni. W akcji brało udział 72 strażaków 

w ramach 17 zastępów PSP i OSP. Kolejny pod względem wielkości to pożar  

w miejscowości Chojęcin – Parcele. Obiekt – stodoła adaptowana na zakład stolarski – straty ok. 70 tys. zł, 

powierzchnia 120 m
2
, w akcji brało udział 18 strażaków. Komendant podkreślił, iż pomimo prowadzonych 

przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie działań prewencyjnych (kontrolnych), 

zdarzają się zakłady, które funkcjonują poza legalną działalnością. Najczęściej Państwowa Inspekcja Pracy 

dokonując kontroli takiego pracodawcy, kieruje zawiadomienie do PSP w Kępnie, która podejmuje 

wówczas odpowiednie działania wspólnie z inspektorem nadzoru budowlanego. Pan Grabarek 

zaakcentował, iż jest poprawa w tym zakresie. Zakładów, które działają bez odpowiednich zezwoleń jest 

coraz mniej,  

ale nadal się pojawiają. Świadomość właścicieli zakładów jest coraz większa. Świadczy o tym, liczba 

zakładów meblowych podłączonych do monitoringu pożarowego w Komendzie PSP  

w Kępnie. Aktualnie są to trzy zakłady: Dolmar, Jarmar i Akces-BIS. Poza tym system sygnalizacji pożaru 

zamontowano w firmach Tompol i Meblar. Pan kapitan Szczepański podkreślił, że firmy ubezpieczeniowe 

wymuszają na swoich klientach montaż systemu sygnalizacji pożaru, aby mogli otrzymać zniżki. Poza tym, 

coraz więcej pozostałych obiektów jest podłączanych do ww. systemu, w tym m.in. starostwo powiatowe, 

urząd skarbowy, nowy dworzec kolejowy.  

2) Utrzymanie dróg w okresie zimowym na obszarze powiatu kępińskiego. W drugim punkcie spotkania, 

przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kępnie  

– Włodzimierz Białek, przekazał członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zestawienie tabelaryczne 

prezentujące dane związane z zimowym utrzymaniem dróg. Zebrane informacje zostały uporządkowane 

i obejmowały wszystkich zarządców dróg na terenie powiatu kępińskiego (drogi gminne, powiatowe 

i krajowe). Tabela zawierała nr kontaktowe do osób odpowiedzialnych w urzędach, Powiatowym Zarządzie 

Dróg w Kępnie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu Rejon Kępno za zimowe 

utrzymanie dróg. Zweryfikowane zostały również numery telefonów do firm - wykonawców tego zadania. 

Wyszczególniono odcinki dróg w gminach, miejscowościach za odśnieżanie których odpowiada 

odpowiedni przedsiębiorca. Pan dyrektor Adam Bryłka omówił przygotowanie Powiatowego Zarządu Dróg  

w Kępnie do „akcji zima 2013/2014”. Podkreślił, iż kierowana przez niego jednostka jest właściwie 

przygotowana do realizacji ww. zadania. Zgłoszenia w sprawie odśnieżania dróg powiatowych można 

przekazywać w godzinach pracy do PZD w Kępnie, a poza nimi na telefony komórkowe osób 

wyznaczonych do pełnienia dyżurów. Działalność jednostki skupia się przede wszystkim na monitorowaniu 

jakości wykonywany zadań przez przedsiębiorców realizujących usługi zimowego utrzymania dróg 

i chodników. Dyrektor przypomniał  

o kategoryzacji dróg pod względem zimowego utrzymania dróg. Poza tym poinformował  

o planowanym do wykonania portalu internetowym pozwalającym przekazywać informację  

o stanie dróg na obszarze powiatu kępińskiego w czasie rzeczywistym. W punkcie tym zabrał także głos 

Komendant Komendy Powiatowej Policji w Kępnie  

Pan Krzysztof Zimny. Zakomunikował, iż największe problemy z przejezdnością są na drogach krajowych, na 

odcinkach w Słupi pod Bralinem i Słupi pod Kępnem. W miejscach tych samochody ciężarowe 

zablokowały przejazd na dwie godziny. Komendant zwrócił uwagę na trudności jakie występują 

z połączeniem się z osobami decyzyjnymi w sprawie odśnieżania dróg krajowych.  

3) Dostępność wjazdów technicznych (awaryjnych) w ciągu drogi S8 (Węzeł Kępno i MOP II Kierzno PN) 

dla służb ratunkowych. Starosta Włodzimierz Mazurkiewicz poinformował członków Komisji, że droga  

S8 zostanie otwarta dla kierowców w dniu 21 grudnia 2013 r. Ponadto zakomunikował,  

że samochody ciężarowe wjeżdżają na drogę S8 wjazdem w Bralinie. Poprosił Komendanta Grabarka, aby 

zdał informację o przygotowaniach związanych z oddaniem drogi szybkiego ruchu do użytku. Kapitan 

Szczepański odpowiedzialny w Komendzie PSP w Kępnie za te zadania zreferował bardzo szczegółowo 

temat związany z wjazdami awaryjnymi wykonanymi na terenie naszego powiatu. Omówił m. in. budowę 

wjazdów awaryjnych, sposób ich zabezpieczenia oraz zasady dostępu. W toku dyskusji skorelowane 

zostały przyszłe działania szkoleniowe w zakresie zapoznawania się służb ratunkowych z odcinkiem drogi 
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S8 oraz wjazdami awaryjnymi. Uzgodniono sposób przekazywania kluczy do barierek wjazdowych oraz 

termin wspólnego szkolenia dla kierowców Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Państwowej Straży 

Pożarnej w Kępnie. Oprócz tego przekazał informację, którymi wjazdami można bezpiecznie wjechać na 

drogę S8 w okresie zimowym. Wjazdy nie połączone z ciągami komunikacyjnymi będą zablokowane 

betonowymi barierami. W tym temacie zabrał głos, Komendant Zimny oznajmiając, iż w zakresie ruchu 

drogowego za procedurę odbiorową drogi S8 odpowiedzialna jest Komenda Wojewódzka Policji 

w Poznaniu.  

4) Monitoring zanieczyszczenia powietrza na terenie powiatu kępińskiego (odpowiedzialność prawna). Od 

przedstawienia informacji pod względem odpowiedzialności prawnej  

w powyższym zakresie rozpoczął swoją wypowiedź sekretarz Powiatu Pan Marek Oreś. Podkreślił, iż Powiat 

Kępiński nie ma obowiązku monitorowania zanieczyszczenia powietrza, nie ma obowiązku tworzenia 

programu ochrony powietrza. Za to zadanie odpowiedzialny jest Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego. Wykonanie badań powietrza jest kosztowne, a ich wyniki wskażą jedynie jakie stężenia 

zanieczyszczenia występują na terenie Kępna czy całego powiatu kępińskiego. Mieszkańcy miasta Kępna 

szczególnie w okresie zimowym odczuwają skutki opalania węglem w zwartej zabudowie w okolicach 

kępińskiego rynku. Następnie sekretarz omówił zasady w zakresie korzystania ze środowiska zwykłego 

oraz szczególnego. Smog, który pojawia się w mieście Kępnie tworzy się z trzech źródeł:  

1. niskiej emisji z domów jednorodzinnych,  

2. transportu drogowego,  

3. emisji przemysłowej. Według jego oceny największym czynnikiem mającym wpływ na zanieczyszczenie 

powietrza jest niska emisja z domów jednorodzinnych. W związku z czym mamy do czynienia ze zwykłym 

korzystaniem ze środowiska. Odpowiedzialnym za tą emisję w tym zakresie jest wójt, burmistrz.  Poza tym 

dodał, że plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno zawierają zakazy budowania domów 

z kotłowniami węglowymi. W jego ocenie jedynie zamożność ekonomiczna może wpłynąć na zmianę 

zachowań i skłonić mieszkańców do korzystania  

z alternatywnych źródeł energii. Rozwiązaniem jest wprowadzenie zakazu opalania węglem przez Radę 

Miejską w Kępnie, na wzór dużych aglomeracji miejskich np. Krakowa.  Proces zmiany zasad gospodarki 

odpadami ma wpływ na zmniejszenie spalania śmieci w domach jednorodzinnych. Poza tym, Wydział Ochrony 

Środowiska reaguje na każde zgłoszenie związane z opalaniem odpadami z płyt wiórowych w zakładach 

przemysłowych.  

Kontrola i monitoring spalania ww. odpadów przez osoby fizyczne należy do kompetencji gmin. Poza tym, 

w toku dyskusji podjętej na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku poruszono następujące sprawy:  

- skutki przejścia przez powiat kępiński orkanu Ksawery w dniach od 5  do 7  grudnia 2013 r.  

(46 zgłoszeń do PSP, uszkodzenia pokryć dachu, przewrócenia ścian budynku, uszkodzenia znaków i reklam), 

brak zasilania w Oddziale Leczniczo - Rehabilitycyjnym w Grębaninie oraz podtrzymywanie zasilania do 

respiratorów użytkowanych w warunkach domowych,  

- niesienie pomocy ludziom bezdomnym lub poszkodowanym przez zimę, wskazując miejsca  

w których można otrzymać schronienie (Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem 

oraz Gminny Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla MiG Kępno). Przekazana została informacja członkom 

Komisji na jakich zasadach funkcjonują ww. jednostki, ile osób może otrzymać pomoc, jak długo można 

w nich przebywać  

-  omówiono zasadność zakupu czujek dymu i tlenku węgla. 

 

Starosta 

(-) Włodzimierz Mazurkiewicz 
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