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Protokół Nr 21/2017

z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,

odbytego dnia 20 lutego 2017 r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 10.30 przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku

Publicznego Genowefa Szurgot. Powitała wszystkich obecnych, stwierdziła, że Komisja

posiada quorum, w posiedzeniu uczestniczyli także:

- Robert Kropidłowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole

- Mirosław Ścisły - Komendant Powiatowy Policji

- Zenon Wasi ak - naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego

- Marek Banaszewski - Wicestarosta

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego

w roku 2016.

2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji

zadań w roku 2016.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Za zasługi dla

Powiatu Kolskiego" oraz trybu i zasad jego nadawania.

4. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu

Kolskiego w roku 2016.

Informacje przedstawił Komendant Mirosław Ścisły. Efektywność pracy poszczególnych

jednostek Policji jest rozliczana poprzez realizację nałożonych mierników Komendy Głównej

Policji i obszarów monitorowanych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Komendant

omówił pracę:

a) pionu kryminalnego:

W Komendzie Powiatowej Policji w Kole w roku 2016 odnotowano spadek ilości wszczęć

postępowań przygotowawczych do 1130 w stosunku do 1299 w roku 2015. Dynamika w tej

wartości w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 87%.



W roku 2016 w KPP w Kole wszczęto 598 postępowań przygotowawczych o przestępstwa

kryminalne, czyli o 37 postępowań mniej w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik

dynamiki wszczęć wyniósł 94,2%.

b) pionu prewencji:

Dane wskazują na nieznaczny spadek poziomu wykrywalności wykroczeń przez

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kole w stosunku do roku ubiegłego.

W związku z powyższym w 2017 roku praca policjantów będzie ukierunkowana na

eliminację wykroczeń szczególnie dokuczliwych dla społeczeństwa tj. dotyczących

zakłócenia porządku w miejscach publicznych, spożywania alkoholu wbrew warunkom

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wykroczeń

dotyczących niszczenia urządzeń użytku publicznego oraz wykroczeń w ruchu drogowym.

c) pionu ruchu drogowego:

Ilość kolizji drogowych zaistniałych na terenie powiatu kolskiego, utrzymuje SIę na

zbliżonym poziomie z meznaczną tendencją wzrostową. Dynamika tych zdarzeń

w odniesieniu do lat 2015 - 2016 wynosi 102,37%. Ilość wypadków drogowych zaistniałych

na terenie powiatu kolskiego, zachowuje od 2013 roku stałą tendencję malejącą. Dynamika

tych zdarzeń w odniesieniu do lat 2015 - 2016 wynosi 74,25%.

W roku 2016 sporo uwagi poświęcono działaniom ukierunkowanym na przeciwdziałanie

zjawisku narkomanii w tym dystrybucji i zażywaniu substancji psychoaktywnych tzw.

dopalaczy, które realizowano w oparciu o "Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

na lata 2011-2016" oraz "Dopalacze niszczą życie".

Realizując zagadnienia wynikające z "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie na lata 2014-2020" funkcjonariusze KPP w Kole współpracują z zespołami

interdyscyplinarnymi, MOPS-ami i GOPS-ami na terenie całego powiatu kolskiego.

W związku z odnotowanymi interwencjami policyjnymi dot. zjawiska przemocy w rodzinie

w 2016 roku policjanci z powiatu kolskiego sporządzili 80 Niebieskich Kart (w roku 2015-

82).

Na zakończenie Komendant podziękował za dotychczasową współpracę oraz wsparcie

finansowe.

Radna Genowefa Szurgot

Zapytała czy policjant w czasie interwencji może podawać osobie poszkodowanej dane

osobowe sprawcy zdarzenia.



Komendant Ścisły

Poinformował, że zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych policjanci

nie mogą podawać takich danych. Jest to możliwe tylko na wniosek w przypadku wystąpienia

na drogę sądową osoby poszkodowanej.

Radna Janina Roszkiewicz

Zwróciła uwagę Komendanta na często niestosowne zachowanie młodych policjantów.

Komendant Ścisły

Poinformował, że w codziennej pracy zwracana jest policjantom uwaga na stosowne

zachowanie jakie powinno charakteryzować funkcjonariusza.

Komisja Prawa i Porządku uznała, że przedłożone informacje opracowane są szczegółowo

i merytorycznie. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie, opinia

stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z

realizacji zadań w roku 2016.

Informacje przedstawił Komendant Robert Kropidłowski. Poinformował, że Powiat pod

względem zabezpieczenia operacyjnego obsługuje jedna jednostka ratowniczo - gaśnicza

Państwowej Straży Pożarnej oraz 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych

do KSRG i 18 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych spoza KSRG. W 2016 roku do

dyspozycji przygotowanych było 10 pojazdów samochodowych, w tym 3 gaśnicze (l

samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki, 2 samochody ratowniczo - gaśnicze średnie) oraz 7

specjalnych (l samochód podnośnik hydrauliczny, 2 samochody operacyjne, 1 samochód

przeciwpowodziowy, 1 samochód kwatermistrzowski oraz 2 samochody rozpoznawczo-

ratownicze IRG). Na terenie powiatu kolskiego funkcjonuje 11 jednostek OSP włączonych do

KSRG, które dysponują pojazdami pożarniczymi w tym: 4 ciężkie, 11 średnich, 1 lekki, 11

specjalnych.

W 2016 roku na terenie powiatu kolskiego odnotowano 856 zdarzeń. Największą liczbę

zdarzeń odnotowano w mieście Kole oraz Gminie Babiak. Oprócz prowadzenia działań

ratowniczo-gaśniczych prowadzone jest codziennie doskonalenie zawodowe w skład którego

wchodzą ćwiczenia na obiektach i rozpoznanie operacyjne obiektów. W roku 2016 Jednostka

Ratowniczo-Gaśnicza uczestniczyła 14 razy w ćwiczeniach i rozpoznała 17 obiektów na

terenie powiatu kolskiego.



Działalność kontrolno - rozpoznawcza prowadzona przez Komendę Powiatową Państwowej

Straży Pożarnej w Kole polega przede wszystkim na prowadzeniu czynności kontrolno-

rozpoznawczych w zakresie m.in.: kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych

zastosowanych w obiekcie budowlanym; ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa

w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awaru przemysłowej;

rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki

ochrony przeciwpożarowej; rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń. W zakresie

nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w okresie od 01.0l.20l6 r. do

3l.12.2016 r. funkcjonariusze Wydziału Operacyjno - Kontrolno - Rozpoznawczego

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole przeprowadzili 108 kontroli,

podczas których skontrolowano 110 obiektów.

Na zakończenie Komendant podziękował za dotychczasową współpracę oraz wsparcie

finansowe.

Komisja Prawa i Porządku uznała, że przedłożone informacje opracowane są szczegółowo

i merytorycznie. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie, opinia

stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Za zasługi

dla Powiatu Kolskiego" oraz trybu i zasad jego nadawania.

Projekt omówił Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju iZarządzania Kryzysowego - Zenon

Wasiak. Ustanowienie tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego" ma na celu

uhonorowanie osób, organizacji i instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do

rozwoju i promocji Powiatu Kolskiego na różnych płaszczyznach działalności m. in.:

gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Nadanie tytułu honorowego w postaci wyróżnienia jest wyrazem uznania dla tych wszystkich,

których dokonania i zasługi wykraczają poza granice zwykłego obowiązku oraz dla tych

organizacji i instytucji, które wnoszą szczególnie trwały i niepowtarzalny wkład w historię,

znaczenie, rozwój i bezpieczeństwo Powiatu Kolskiego oraz jego mieszkańców.

Radna Ewa Ochędalska

Zwróciła uwagę, że brakuje zapisu ile statuetek w roku będzie przyznawanych.

Naczelnik Wasiak



Poinformował, że me uwzględniono takiego zapisu ponieważ wprowadzenie ogramczema

byłoby niezręcznością.

W wyniku głosowania Komisja Prawa i Porządku Publicznego jednogłośnie pozytywnie

zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Stanowi on załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.

Wolnych głosów i wniosków nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 12°°.

Prze odnic~~~aD
Komisji Praw i. orząd~ ublicznego

Geno efa urgot

Protokółow~: ~~k
Anna Krupińska
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