
Projekt

z dnia  15 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

Sprawozdanie Starosty Międzychodzkiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

za rok 2019

Podstawa prawna : art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Dz. U.2019, poz. 511 t.j.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Powiatu Międzychodzkiego 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. Po zakończeniu VI kadencji, realizując ustawowy zapis, Zarządzeniem
Nr OR.120.21.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. Starosta Międzychodzki powołał Komisję Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego, na kolejną kadencję.

W skład komisji weszli :

1. Rafał Litke - przewodniczący Starosta

2. Edward Doroba - radny delegowany przez radę powiatu

3. Andrzej Szulc - radny delegowany przez radę powiatu

4. Marian Lechowicz - osoba powołana przez Starostę

5. Daniel Kozubowski - osoba powołana przez Starostę

6. Zbigniew Radzi - osoba powołana przez Starostę

7. Katarzyna Ryżyńska-Banasiak - prokurator wskazany przez prokuratora okręgowego

8. Marek Nawrot -  przedstawiciel delegowany przez komendanta powiatowego policji

9. Jan Wieczorek - przedstawiciel delegowany przez komendanta powiatowego policji

Działalność Komisji w roku sprawozdawczym sprowadzała się do realizacji zadań ustawowych 
określonych w art. 38a. ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym.

Komisja w 2019 r. spotkała się w dniu 01.07 2019 i 25.11.2019 r., podczas posiedzeń zapoznała się 
m.in. z :

- funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w powiązaniu z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- realizacją zadań w zakresie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie  powiatu,

- z siłami, środkami oraz warunkami służby w Komendzie Powiatowej Policji,

- rolą Policji w rozwiązywaniu patologii społecznych.

W ramach realizacji programu oraz poprawy bezpieczeństwa, powiatowe służby i jednostki 
organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego i inni, podejmowali w tym zakresie określone 
działania między innymi :

I . Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie 

1. W ciągu roku aktualizowano Plan Ratowniczy.

2. W ramach nadzoru nad bezpiecznym przebiegiem imprez masowych wydawano opinie, które 
poprzedzone były przeprowadzeniem czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiekcie w miejscu imprezy. 
Ponadto dla każdej z nich sporządzano plan zabezpieczenia.
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3. Przeprowadzano czynności kontrolno-rozpoznawcze wynikające bezpośrednio z przepisów 
przeciwpożarowych, bezpieczeństwa, poprzez kontrolowanie obiektów istniejących, w tym zabytkowych.

4. Na wniosek właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości wydawano opinie. Większość 
stanowiły opinie, dotyczące budynków, gdzie planowane było przeprowadzenie wypoczynku dzieci 
i młodzieży oraz opinie dotyczące projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Przed i w czasie ferii zimowych organizowano pogadanki dla dzieci i młodzieży w ramach akcji 
„Bezpieczne ferie”. Podczas wakacji letnich prowadzono wspólnie z przedstawicielami innych służb pogadanki 
pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. W okresie grzewczym realizowano akcję „Czujka na straży 
Twojego bezpieczeństwa”.

6. Zakupiono 2 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP Międzychód i Chrzypsko Wielkie, 
samochód ratowniczo-rozpoznawczy i przyczepę wężową dla JRG Międzychód.

7. W ramach szkoleń, warsztatów i manewrów, a także doskonalenia zawodowego prowadzone są na 
bieżąco szkolenia dla strażaków PSP i OSP z zasad organizacji łączności na potrzeby kierującego działaniem 
ratowniczym.

II. Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie

1. Zakupiono 3 radiowozy:

- 2 sztuki ze środków samorządowych (Kia Sportage, Hyundai Kona)

- 1 sztuka ze środków KGP (VW T6).

2. Realizowano płatne służby, finansowane przez gminę Sieraków (20 służb - koszt.5.000 zł).

3. Przekazywano zainteresowanym kamizelki odblaskowe.

4. Wykorzystywano narkotestery zakupione przez starostwo powiatowe - 22 szt. i gminę

Kwilcz - 14 sztuk.

5. Prowadzono systematyczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach,

poprzez kontrole prędkości, trzeźwości, używania pasów bezpieczeństwa.

6 . Wystąpiono z wnioskami:

- uzupełnienia oznakowania i doświetlenia przejścia dla pieszych w Orzeszkowie,

- zmianę organizacji ruchu i oznakowania na terenie OS i R w Sierakowie,

- uzupełnienia oznakowania w obrębie skrzyżowania w Luboszu,

- wytyczenia i oznakowania przejścia dla pieszych na ul. Słonecznej w Łowyniu (przy

przedszkolu) przedszkolu),

- zmiany oznakowania na skrzyżowaniu DW 133 z drogą gminną w Ryżynie - zamontowanie znaku

„Stop”.

III. Szkoły i placówki oświatowe

1. W Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie odbyły się próbne alarmy

przeciwpożarowe.

2. Pedagog w Zespole Szkół nr 2 w Międzychodzie, omawiał podczas lekcji zasady

zachowania się w przypadku ataku terrorystycznego i innych zagrożeń.

3. Liceum Ogólnokształcące realizowało spotkania z policjantami w zakresie bezpieczeństwa

na drogach.

4. Prowadzono w szkołach ponadpodstawowych edukację prawną w zakresie m.in.

bezpieczeństwa zakupów w sieci, cyberprzemocy, hejtu, handlu ludźmi.
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5. Odbywały się w szkołach konkursy tematyczne dotyczące profilaktyki zdrowotnej.

6. W maju 2019 r. przeprowadzono Powiatowe Eliminacje Młodzieżowego Turnieju

Motoryzacyjnego.

IV. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1. PCPR w Międzychodzie zorganizowało dwa spotkania z OPS, szkołami, kuratorami, przedstawicielem 
sądu, w celu rozszerzenia współpracy, która ma szybciej i bardziej celowo wspierać mieszkańców powiatu 
w pokonywaniu trudności życiowych.

2. W roku 2019 zostało zorganizowane szkolenie na rodziny zastępcze, czego efektem jest 6 nowych 
rodzin.

3. Osoby z rodzin zastępczych znajdujące się w kryzysie, otrzymywały pomoc psychologiczną, w celu 
zapobieżenia dalszemu rozwojowi sytuacji kryzysowej.

Również w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, działania podejmowały urzędy gmin 
i jednostki organizacyjne i tak m. in.:

Gmina Sieraków 

1. Dofinansowano KPPSP na zakup przyczepy wężowej wraz z wyposażeniem w kwocie 20.000 zł, KPP 
w kwocie 5.000 zł na dodatkowe służby oraz częściowo sfinansowano zakup sprzętu transportowego kwotą 
20.000 zł.

2. Prowadzono spotkania z policjantami, kuratorami sądowymi w zakresie odpowiedzialności karnej, 
konsekwencji niewłaściwego zachowania, skutków cyberprzemocy, bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

3. Przebudowano drogi w Sierakowie na ulicach: Przedszkolna, Słoneczna, Ogrodowa oraz w miejscowości 
Przemyśl.

4. Zakupiono sprzęt ratowniczy oraz przeszkolono 12 ratowników z zakresu kwalifikowanej pierwszej 
pomocy.

5. Realizowano programy profilaktyczne na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych, agresji,

przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy.

6. Szkolono członków zespołu interdyscyplinarnego nt. procedury „ niebieskiej karty „ .

7. Zakupiono używany średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Grobi.

8. Dofinansowano kwotą 30.000 zł zakup przez Szpital nowego endoskopu.

Gmina Chrzypsko Wielkie 

1. Zakupiono i oddano do użytku na rzecz OSP nowy samochód ratowniczo - gaśniczy GBA marki Volvo.

2. Wybudowano nową zatoczkę postojową dla autobusów przy przedszkolu w miejscowości Chrzypsko 
Wielkie oraz drogę w miejscowości Białokosz.

3. Z okazji Dnia Dziecka zostały przeprowadzone przez przedstawicieli OSP pogadanki dla dzieci ze szkoły 
i przedszkola, dotyczące prawidłowego zachowania się w razie zagrożenia pożarowego.

4. Odbyło się spotkanie dla dzieci z przedstawicielami Policji nt. odpowiedzialności karnej nastolatków 
i bezpieczeństwa na drodze.

5. Zrealizowano szkolenie w PSS-E Międzychód, dla pedagoga szkolnego nt. dopalaczy – pedagog 
przeprowadził szkolenie dla nauczycieli.

6. Prowadzono warsztaty dla młodzieży dotyczące uzależnień od dopalaczy, alkoholu i narkotyków.

7. Odbył się cykl szkoleń dla dzieci klas IV-VIII dotyczących zagrożeń wynikających z nadużywania 
komputera i internetu.

8. Przekazano 10.000 zł. na zakup przez Szpital, automatu do nietoksycznej deznfekcji pomieszczeń.

Gmina Kwilcz
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1. Zrealizowano ostatni etap rozbudowy, przebudowy i nadbudowy remizy OSP Kwilcz.

(Zainwestowana kwota w roku 2019 to około 800.000 zł).

2. Dokonano znacznej modernizacji oświetlenia w miejscowościach: Kurnatowice, Chudobczyce, 
Mościejewo, Lubosz, Rozbitek, polegającej na montażu nowych, dodatkowych punktów oświetleniowych 
(LED). W całej gminie, pozostałe punkty oświetleniowe ulic wymieniono na oświetlenie energooszczędne 
(LED) we współpracy z firmą ENEA.

3. W Orzeszkowie ustawiono dodatkowe znaki drogowe (na drodze gminnej).

4. Wyremontowano przystanek autobusowy w miejscowość Kwilcz oraz umieszczono dwa lustra na 
skrzyżowaniach w których dochodziło do kolizji drogowych.

5. W miejscowości Kwilcz odnowiono (pomalowano ponownie) przejścia dla pieszych na ulicach Nowa 
oraz Polna, wykonano nowe utwardzone odcinki dróg na ulicach Chabrowa, Świerkowa, Żurawia.

6. W miejscowości Rozbitek oraz Lubosz, wykonano odcinki drogi utwardzonej (z płyt).

7. Dofinansowano kwotą 30.000 zł. zakup przez Szpital nowej karetki pogotowia ratunkowego.

Gmina Międzychód

1. Zamontowano oznakowanie drogowe obiektów oświatowych oraz progi zwalniające przy budynkach 
Przedszkoli w Łowyniu i Międzychodzie na ul. Podgórnej.

2. Oddano do użytku budynek Przedszkola nr 1 (konstrukcja starego budynku nie odpowiadała wymogom 
bezpieczeństwa pożarowego).

3. Wykonano oświetlenie uliczne w Głażewie i Łowyniu ul. Sportowa i Sosnowa.

4. Monitorowane są miejsca zagrożone zaśmieceniem i wandalizmem – fotopułapka i monitoring ośrodka 
w Mierzynie.

5. Zakupiono średni samochód gaśniczy dla OSP w Międzychodzie.

6. Zakupiono sprzęt pożarniczy z dotacjami MSWiA i WFOŚiGW ( o wartości ok. 122.000 zł.)

w tym m.in.

- Skafandry suche lodowo-ratownicze

- Pompę szlamową i pływającą

- Motopompę TOHATSU

- Kamizelki asekuracyjne

- Miernik wielogazowy

- Aparaty powietrzne

- Przyczepkę do mobilnej sprężarki.

7. Dofinansowano zakupy pojazdów i sprzętu dla KPP i KP PSP.

8. Zorganizowano obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla młodzieży z Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z terenu gminy.

9. Dofinansowano kwotą:

- 80.000 zł zakup przez Szpital nowego endoskopu,

- 20.000 zł zakup nowej karetki pogotowia ratunkowego.

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie

1. Przebudowano drogę powiatową nr 1739 P, na odcinku Lutomek-Lubosz wraz z budową kanalizacji 
deszczowej w m. Lubosz – koszt realizacji zadania 6 011 691 zł brutto.

2. Równano drogi gruntowe - koszt 59.352 zł.

3. Zabezpieczono środki w wysokości 25.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu samochodu.
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4. Dofinansowano kwotą 20.000 zł zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla

KPPSP w Międzychodzie.

5. Dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zabezpieczono środki w wysokości 106.000 zł, na 
dostosowanie obiektu do wymogów p-pożarowych.

6. W ramach wydatków na szpital, przekazano dotację w kwocie 163.705 zł na zakupy inwestycyjne w tym 
m.in. na zakup aparatu KTG, podgrzewacza płynów infuzyjnych i krwi, klimatyzatora na potrzeby Pracowni 
Tomografii Komputerowej oraz serwerowni, zestawu laparoskopowego, aparatu do donosowej wentylacji 
pacjenta, i inne.

7. Dofinansowano kwotą 340.000 zł, zakup przez Szpital nowego endoskopu, którego wartość wynosiła 
464.205 zł.

8. W ramach profilaktyki zdrowotnej przeznaczono kwotę 8.000 zł na szkolenie młodzieży szkół średnich 
oraz wychowawców z zakresu wiedzy o zdrowiu w tym m.in. profilaktyki nowotworowej, chorób 
przenoszonych drogą płciową oraz na nagrody dla uczestników konkursów.

9. W związku z powrotem karetek pogotowia ratunkowego do Szpitala, zakupiono nową typu „P”

o wartości 459.800 zł.

Działania podejmowane w 2019 r. miały wpływ na dalszą poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku

w naszym powiecie.

 

Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku

mgr Rafał Litke

Międzychód, dnia 23 stycznia 2020 r.

Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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