
SPRAWOZDANIE NR 1
STAROSTY KĘPIŃSKIEGO

z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.

Zgodnie z art. 38b ust 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511), składam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku za rok 2019.

Skład komisji 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. W pracach komisji 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)Waldemar Gruszewski 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 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 celu omówienia 
najważniejszych zagadnień i problemów związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Kępińskiego w minionym roku zwołano dwa 
posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.Pierwsze posiedzenie zwołane w dniu 13 marca 2019 roku 
w całości zostało poświęcone przedstawieniu sprawozdań z działalności w 2018 roku: 
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kępnie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie oraz Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Kępnie. Dokonując podsumowania i oceny przedstawionych sprawozdań, Komisja 
Bezpieczeństwa
i Porządku stwierdziła, że stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu utrzymuje się na 
wysokim poziomie. Działania inspekcji, służb i straży są dobrze zorganizowane. Służby współuczestniczyły 
w rozpoznawaniu zagrożeń oraz podejmowały skuteczne działania. Drugie posiedzenie Komisji zwołane 
w dniu 6 grudnia 2019 roku, odbyło się wspólnie
z posiedzeniem Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego.
Takie rozwiązanie usprawniło proces wymiany informacji jak również pogłębienie współpracy 
i koordynacji działań, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 
Kępińskiego. W trakcie posiedzenia omawiano tematy, mające wpływ na ocenę zagrożeń porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu między innymi:

1. Przygotowanie służb, straży i inspekcji do sezonu zimowego.

2. Przygotowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie do sezonu zimowego.
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3. Przeciwdziałanie wystąpieniu katastrof budowlanych będących skutkiem zalegania śniegu i lodu na 
dachach budynków wielkopowierzchniowych.

4. Przedstawiono projekt budżetu powiatu na 2020 rok w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku 
publicznego.”

5. Dokonano analizy: Wykazu wolnych miejsc w placówkach udzielających tymczasowego schronienia 
w Województwie Wielkopolskim. Informacji tygodniowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
„Zagrożenia Skutki Ocena od 25 listopada do 1 grudnia 2019r”. Raportu działania związanego 
z ustanowieniem stref ochronnych
w Województwie Wielkopolskim. Działań związanych z ustanowieniem stref ochronnych w województwie 
wielkopolskim w związku z potwierdzonymi przypadkami wirusa ASF
u dzików. Miesięcznego planu przeszukań terenu w związku z zagrożeniem wystąpienia wirusa ASF na terenie 
województwa wielkopolskiego. Wytycznych Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczących postępowania 
w przypadku znalezienia padłego dzika.

6. W związku z wystąpieniem pierwszego przypadku wirusa ASF na terenie Województwa 
Wielkopolskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił aktualną sytuację epizootyczną w zakresie wirusa, 
działania zapobiegawcze, które dotychczas podjęto oraz które zaplanowano celem zwiększenia bioasekuracji 
gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Poinformował także o prowadzonych spotkaniach i szkoleniach 
dla hodowców trzody chlewnej, które są organizowane w gminach wchodzących w skład Powiatu Kępińskiego.

7. Podczas prac, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku omawiała również sprawy bieżące zgłaszane przez 
członków Komisji i zaproszone osoby.

Niezmiennie priorytetem dla Komisji jest jak najlepsza współpraca z samorządami, służbami 
i instytucjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kępińskiego.
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