
SPRAWOZDANIE NR 1 
STAROSTY KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 7 stycznia 2021 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
za rok 2020. 

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 920). 

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 2020. 

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 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. W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi 
służbami, inspekcjami i strażami, zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli, oraz omówienia najważniejszych zagadnień 
i problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Kępińskiego roku dnia 
11 grudnia 2020 roku zwołano posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Posiedzenie ze względu na 
sytuację epidemiczną odbyło się w formie zdalnej- wideokonferencja.  W trakcie posiedzenia omawiano 
tematy, mające wpływ na ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie 
powiatu. Zakres tematów, którymi zajmowała się Komisja zdominowany był epidemią wirusa SARS-CoV-
2. Starosta Kępiński przedstawił informacje na temat najważniejszych działań podjętych w 2020 roku 
w związku z wystąpieniem na terytorium kraju epidemii.  Poinformował, że związku z sytuacją epidemiczną 
zwołano 26 posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do udziału w których zapraszano 
także włodarzy gmin wchodzących w skład powiatu, na których omawiano i analizowano aktualną sytuację 
na terenie powiatu. Starostwo Powiatowe w Kępnie było współorganizatorem punktu poboru wymazów 
w kierunku zarażenia Covid-19 w dniach 23-24 maja i 1-3 czerwca 2020r. Zorganizowano i pokryto koszty 
dezynfekcji pomieszczeń szkół przed egzaminami maturalnymi. Pokryto koszty noclegu policjantów, którzy 
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zostali oddelegowani do pomocy do Kępińskiej Komendy. Na bieżąco i nieodpłatnie przekazywano środki 
ochrony osobistej do Szpitala w Kępnie, Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, 
Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, oraz szkół. Dodatkowo pracownicy 
starostwa zajmowali się dystrybucją i dostarczaniem środków ochrony osobistej przekazywanych przez 
Wojewodę Wielkopolskiego do placówek oświatowych, domów seniora czy warsztatów terapii zajęciowej. 
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 na koniec podziękował za wsparcie otrzymane od służb, inspekcji, straży 
oraz firm i mieszkańców Powiatu Kępińskiego. Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kępnie przedstawił najważniejsze działania komendy związane z bieżącą działalnością oraz 
działania podjęte w związku z trwającą epidemią. Komendant Powiatowy Policji w Kępnie podał informacje 
i dane statystyczne na temat wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów związanych z epidemią 
opisał schemat działania komendy w związku z nowymi zadaniami realizowanymi przez komendę 
w związku z epidemią, scharakteryzował działania policji realizowane wspólnie z Wojskami Obrony 
Terytorialnej, Strażą miejską i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kępnie.  Powiatowy 
Lekarz Weterynarii przedstawił aktualną sytuację epizootyczną w zakresie wirusa ASF oraz HPAI, działania 
zapobiegawcze, które dotychczas podjęto oraz które zaplanowano celem zwiększenia bioasekuracji 
gospodarstw. 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. Działania inspekcji, służb i straży są dobrze 
zorganizowane. 
Służby współuczestniczyły w rozpoznawaniu zagrożeń oraz podejmowały skuteczne działania, właściwie 
identyfikowano i analizowano problemy bezpieczeństwa 
i zagrożeń.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F789E174-F133-4A98-A5C1-E5E0FDCA048B. Podpisany Strona 2


	Sprawozdanie

		2021-01-28T14:00:19+0000
	Polska
	Robert Kieruzal; Starosta Powiatu Kępińskiego
	Podpis organu wydającego akt prawny.




