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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK

Zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1592 ze zmianami) 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 utworzono w Powiecie
Rawickim w dniu 8 lutego 2002 roku Komisję Bezpieczeństwa i Porządku.
W skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu
rawickiego wchodzi Starosta jako przewodniczący, 8
członków, 7 osób powołanych do pracy w Komisji z
głosem doradczym oraz prokurator. Kadencja Komisji
trwa 3 lata.
Do zadań Komisji należy m.in. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na
terenie powiatu, opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek
organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu
zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Aby zrealizować powyższe zadania, istotnym celem
działania Komisji stało się stworzenie konkretnej i realnej polityki programowej zmierzającej do walki z objawami patologii, przestępczości pospolitej i chuligaństwa na terenie powiatu oraz zapewnienie skutecznej
koordynacji działań wszystkich wykonawców. Realizacja tych celów powinna skutecznie przeciwdziałać
podstawowym zagrożeniom w powiecie.
Komisja realizuje swoje zadania w oparciu o roczny
plan pracy.
W 2009 roku Komisja obradowała 4 razy: 24 lutego,
23 marca, 20 kwietnia i 4 grudnia. Na posiedzeniach
Komisji przyjęto roczny plan pracy, zostały omówione
sposoby realizacji zadań oraz przeprowadzono analizę
podstawowych zagrożeń jakie występują na terenie
powiatu rawickiego. Głównie Komisja zajmowała się
zagadnieniami, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo obywateli.
Jednym z analizowanych na posiedzeniu Komisji
problemów mieszkańców naszego powiatu jest problem bezrobocia ponieważ stopa bezrobocia w powiecie rawickim jest jedną z wyższych w województwie
wielkopolskim. Wpływ na tak wysoki stopień bezrobocia mają likwidacje całych zakładów pracy, grupowe
zwolnienia z miejsc pracy oraz redukcje etatów spowodowane kryzysem gospodarczym.
Przedstawiono ocenę stanu bezrobocia, omówiono
podejmowane działania łagodzące jego skutki oraz
metody aktywizacji zawodowej. Przyjęto informację z
realizacji „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007-

2013”.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zapoznała się z
informacjami Komendanta Powiatowego Policji oraz
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie powiatu rawickiego. Przedstawiciele służb,
inspekcji i straży dokonali oceny zagrożeń oraz przedstawili propozycje działań mogących wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Policja poza ściganiem sprawców czynów karalnych
wiele wysiłku włożyła w działania profilaktyczno-zapobiegawcze. Na bieżąco utrzymywana jest współpraca
ze szkołami, samorządami, sądem oraz Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie. Policjanci są aktywnymi
członkami kontrolującymi szkoły w sprawach przeciwdziałania przemocy, brali udział w imprezach m.in. z
okazji Dnia Dziecka, licznych festynach, rajdach gdzie
realizowali programy prewencyjne: „Razem Bezpieczniej”, „Uwaga zagrożenie”, „Z Pyrkiem Bezpieczniej”
w szkołach podstawowych oraz „Bezpieczna Szkoła”
w gimnazjach.
W celu zwiększenia możliwości anonimowego informowania Policji o zdarzeniach i swoich problemach
przez mieszkańców miasta na głównych ulicach miasta Rawicza zawieszone są dwie „niebieskie skrzynki”
w napisem „Policja”.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
prowadzi akcje informacyjne między innymi na tematy:
- bezpieczeństwa pożarowego w okresie wiosennym,
- zagrożenia pożarowego obszarów leśnych,
- zasad bezpieczeństwa pożarowego w okresie żniw
i omłotów,
- zagrożenia pożarowego w sezonie grzewczym.
Społeczeństwo jest informowane o sytuacji pożarowej, występujących zagrożeniach oraz metodach
przeciwdziałania poprzez podawanie na bieżąco informacji o występujących zagrożeniach do lokalnych
mediów.
Działania Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego były ukierunkowane przede wszystkim na
współpracę z placówkami oświatowo-wyctyewawczymi, ochrony zdrowia, samorządami i instytucjami
działającymi na terenie naszego powiatu. Prowadzone
działania były nagłaśniane w lokalnych mediach, na
stronach internetowych Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Rawiczu a także Starostwa Powiatowego.
Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna przeprowadzała
systematycznie szkolenia hodowców i rolników indywidualnych, przeprowadzała badania monitoringowe
środków spożywczych oraz podejmowała działania w
zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, bada-
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nia zwierząt rzeźnych i mięsa oraz sprawowała nadzór
nad obrotem zwierzętami, wytwarzaniem, obrotem i
stosowaniem pasz. Ponadto nadzorowała punkty skupu dziczyzny i gospodarstwa z których pozyskiwano
mleko.
W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jego
usprawnienia Powiat Rawicki przeprowadził następujące inwestycje polegające na budowie chodników:
- gm. Bojanowo - miejscowości Trzebosz i Gołaszyn;
- gm. Rawicz - miejscowości Sikorzyn, Stwolno,
Słupia Kapitulna;
- gm. Miejska Górka - miejscowości Dąbrowa,
Oczkowie, Sobiałkowo, Konary;
- gm. Jutrosin - miejscowości Zmysłowo, Grąbkowo, Jutrosin (ul. Wodna);
- gm. Pakosław - miejscowości Chojno, przy drodze
z Pakosławiu w stronę Córeczek.
Ponadto przy współpracy Powiatu Rawickiego, gminy Rawicz i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zbudowano ścieżkę rowerową na trasie Rawicz - Sarnowa.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadzał kontrole budów w zakresie ich zgodności
z obowiązującymi przepisami, kontrole obiektów budowlanych oraz badał i określał przyczyny powstania
katastrof budowlanych.
Członkowie Komisji dokonali również oceny stanu
bezpieczeństwa pracy oraz zapoznali się z wykazem
potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
W/w zadania realizowane są w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego”,
który został uchwalony przez Radę Powiatu Rawickiego Uchwałą Nr XIII/122/2007 w dniu 29 listopada
2007 roku.
Zadania ujęte w programie podzielone zostały na
działania ciągłe i cykliczne. Większość zadań realizowana jest przez jednostki w sposób ciągły.
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
na skrzyżowaniu ul. Rynek i ul. Grunwaldzkiej - wjazd
na parking, na wniosek Członków Komisji Bezpieczeństwa, Burmistrz Gminy Rawicz podjął decyzje o
przebudowie wjazdu na parking na rawickim rynku.
Przesunięcie punktu kontroli i sprzedaży biletów parkingowych wpłynęło na bezpieczeństwo i płynność
ruchu drogowego w tej części miasta.
W związku z sygnałami kierowców poruszających
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się po drodze krajowej nr 5 o słabym oznakowaniu i
oświetleniu drogi, na odcinku wjazdu do miejscowości
Dębno Polskie, Członkowie Komisji wnioskowali do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Lesznie o przedstawienie informacji o zakresie
prac jakie zostaną wykonane na drodze krajowej nr 5
na odcinku wjazdu do miejscowości Dębno Polskie.
Przedstawiciel GDDKiA zapewnił o rozwiązaniu tego
problemu w miesiącu kwietniu 2009 roku. W porozumieniu z Policją zainstalowano poprzeczki sprężyste,
solary, wykonano oznakowanie poziome odblaskowe.
W ramach swoich kompetencji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku opiniuje projekt budżetu powiatu
w zakresie bezpieczeństwa i porządku. Członkowie
Komisji zaopiniowali pozytywnie projekt budżetu na
2010 rok.
Pozytywna opinia Komisji w w/w sprawie została
przekazana Przewodniczącemu Rady Powiatu Rawickiego w dniu 21 grudnia 2009 roku.
Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Starosta Rawicki
(-) Zdzisław Maćkowiak

