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Protokół Nr 4/2015

z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego

odbytego w dniu 25 luty 2015r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 1110 przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku

Publicznego Genowefa Szurgot, powitała wszystkich obecnych, stwierdził, iż jest wymagane

quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Wiesław Grzegorczyk- Komendant Powiatowy Policji w Kole

- Krzysztof Żurawik - zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Porządek posiedzenia:

l. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa porządku

publicznego na terenie powiatu w 2014 roku.

2. Informacja z realizacji zadań w 2014 roku Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Kole.

3. Wolne głosy i wnioski.

Ad. l Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku

publicznego na terenie powiatu w 2014r.

Informację przedstawił Komendant Wiesław Grzegorczyk. Efektywność pracy

poszczególnych jednostek Policji jest rozliczana poprzez realizację nałożonych mierników

Komendy Głównej Policji i obszarów monitorowanych Komendy Wojewódzkiej Policji

w Poznaniu. W 2014 r. na terenie powiatu kolskiego odnotowano spadek zdarzeń

kryminalnych w stosunku do roku 2013 o 36. Zgłoszono ogółem 807 zdarzeń kryminalnych,

co dało wskaźnik dynamiki na poziomie 95,73%.

Komendant szczegółowo omówił mierniki w kategoriach: wszczęcia postępowań

kryminalnych, przestępstwa gospodarcze, bójki i pobicia, kradzież rzeczy, kradzież

z włamaniem samochodu, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie rzeczy, kradzież

z włamaniem, rozbój i kradzież rozbójniczy, przestępstwa narkotykowe.

W ramach prowadzonych działań profilaktyczno- edukacyjnych realizowane były programy:

razem bezpieczniej, bezpieczne miasto, bezpieczna wieś, bezpieczna szkoła, bezpiecznie to

wiedzieć i znać, bezpieczne życie seniora, nie daj szansy złodziejowi- oznakuj swój rower.

W ramach tych spotkań zwracano uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w związku



z zagrożeniami takimi jak alkohol, narkotyki i inne używki, jak nie zostać oszukanym np. na

"wnuczka", jak zabezpieczyć własne mienie, jak bezpiecznie poruszać się po drogach i inne.

W roku sprawozdawczym odnotowano 68 wypadków drogowych, z czego 8 ze skutkiem

śmiertelnym. W ubiegłym roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego nałożyli na

kierujących 12035 mandatów karnych, stosując maksymę "zero tolerancji". Od 31.08.2014r.

weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym dotycząca poruszania się

pieszych poza obszarem zabudowanym. W związku z tym WRD KPP w Kole pozyskał ponad

1800 szt. różnego rodzaju elementów odblaskowych, które rozdano w trakcie spotkań

z dziećmi i mieszkańcami powiatu.

Inwestycje zrealizowane w roku 2014:

- remont Posterunku Policji w Dąbiu,

- modernizacja sali odpraw KPP w Kole

- rozpoczęcie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Kłodawie.

- remont garaży KPP w Kole przy ul. Prusa 7

Ad 2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole

z realizacji zadań w roku 2014.

Informację streścił zastępca Komendanta Krzysztof Żurawik, który przedstawił krótką

charakterystykę powiatu oraz jednostki straży w Kole. Powiat obsługuje jedna jednostka

ratowniczo- gaśnicza PSP oraz 9 jednostek OSP należących do KSRG i 83 jednostek OSP

spoza KSRG. W 2014r. na terenie powiatu kolskiego odnotowano 745 zdarzeń o 74 zdarzenia

więcej niż w roku 2013. Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów była nieostrożność

osób dorosłych przy posługiwaniu się otwartym ogniem w tym papierosy i zapałki, wady

urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe, wady środków transportu, podpalenia. W 2014r.

przeprowadzono kontrole w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Funkcjonariusze PSP w Kole przeprowadzili 148 kontroli, podczas których skontrolowano

168 obiektów i stwierdzono przy tym 60 nieprawidłowości.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono następujące akcje prewencyjne: "Nie wypalaj-

wypalając zabijasz", "Bezpieczeństwo w lesie", "Bezpieczne żniwa", "Czad cichy zabójca",

"Czujka dymu i czujka czadu w każdym domu". Przeprowadzono 50 ćwiczeń na obiektach

i rozpoznanie operacyjne obiektów.

Jednostkę ratowniczo- gaśniczą stanowi 45 funkcjonariuszy pracujących w systemie

zmianowym i 2 strażaków pracujących w systemie codziennym. Do dyspozycji KPPSP

w Kole jest 10 pojazdów samochodowych. Na terenie powiatu kolskiego pracę PSP



wspierają również jednostki OSP. W ich szeregach znajduje się 2982 strażaków ochotników

mogących brać bezpóśredni udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych.

Zastępca Komendanta pan Krzysztof Żurawik poinformował członków Komisji,

że 29.10.2014r. Komenda Powiatowa PSP w Kole otrzymała średni samochód ratowniczo-

gaśniczy, wartość pojazdu wyniosła 632 880 zł. Zakup sfinansowano ze środków:

-Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 343000

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego- 100000 zł

- Gmina Koło - 99 880 zł

- Powiat Kolski - 60 000 zł

- Gmina Miejska Koło - 30000 zł

Najważniejsze osiągnięcia KP PSP w Kole w 2014r.

- organizacja Wojewódzkich Warsztatów Przeciwpowodziowych (POWÓDŹ 2014);

- Organizacja dużej liczby szkoleń podstawowych, dowódców i sztabowych dla druhów OSP;

- Organizacja wielu akcji prewencyjnych;

- Organizacja V Powiatowych Warsztatów Ratownictwa Medycznego;

- Współorganizacja obchodów "Dni Ziemi";

- Działalność edukacyjna - zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu

kolskiego;

- Działalność prewencyjna w zakresie prewencji społecznej z Klubem Seniora oraz

Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

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

i merytorycznie. Komisja wysoko ocenia pracę policji i straży pożarnej na terenie powiatu

kolskiego. Pozytywna opinia Komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1345.

Protokółowała

Malwina Morzycka
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