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SPRAWOZDANIE NR 1
STAROSTY POWIATU ROPCZYCKOSĘDZISZOWSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2012 r.



Id: KZIWOLCNAZEKPTZSMPEHVZWWV. Podpisany Strona 2

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU POWIATU 
ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO ZA 2011 R. 
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Komisja  Bezpieczeństwa  i Porządku  w Powiecie  Ropczycko  –  Sędziszowskim,  działa  na  podstawie  ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm). Komisja 
posiada  specjalny  charakter.  Powołana  jest  w celu  realizacji  zadań  Starosty  w zakresie  zwierzchnictwa  nad 
powiatowymi  służbami  i instytucjami  oraz  zadań  określonych  w ustawach  w zakresie  bezpieczeństwa  obywateli 
i porządku  publicznego. 

Komisja  jest  organem  opiniodawczo  –  doradczym  Starosty,  w skład  której  w omawianym  okresie 
sprawozdawczym  wchodzili: 
1.  Stanisław  Ziemiński    Przewodniczący  Komisji  –  Starosta  Powiatu  Ropczycko  –  Sędziszowskiego, 
2.  Jerzy  Niedzielski  –  Radny  Powiatu  Ropczycko  –  Sędziszowskiego, 
3.  Władysław  Tabasz    Radny  Powiatu  Ropczycko  –  Sędziszowskiego, 
4.  Adam  Bałut  –  Dyrektor  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w Ropczycach, 
5.  Zofia  Mudryk  –  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie, 
6.  Paweł  Stokłosa  –  Dowódca  Jednostki  RatowniczoGaśniczej  Komendy  Powiatowej  PSP  w Ropczycach, 
7.  Krzysztof  Szeliga  –  I Zastępca  Komendanta  Powiatowego  Policji  w Ropczycach, 
8.  Bogdan  Żuczek  –  Komendant  Komisariatu  Policji  w Sędziszowie  Młp. 

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach Pana Witolda Wójcika z dnia 15  listopada 2011  r. 
Starosta Powiatu Zarządzeniem Nr 92/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku  powołał  w skład  Komisji  dwóch  przedstawicieli  Policji:  Pana  Bogumiła  Rygla  –  Komendanta 
Komisariatu  Policji  w Sędziszowie  Młp.  i Pana  Waldemara  Buraka  –  Naczelnika  Wydziału  Prewencji  i Ruchu 
Drogowego  Komendy  Powiatowej  Policji  w Ropczycach,  którzy  zastąpili  ustępujących  funkcjonariuszy: 
Krzysztofa  Szeligę  i Bogdana  Żuczka. 

Komisja  realizowała  zadania  zgodnie  z przepisami prawa oraz przyjętym planem pracy Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku  na  2011r. 

Na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2011 r. Komisja jednomyślnie zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu powiatu 
na  2011  r.  w dziale  754  „Bezpieczeństwo  publiczne  i ochrona  przeciwpożarowa”. 
Obowiązek  ten wynika  z art.  38  a ust.  2 pkt  5 ustawy o samorządzie  powiatowym. W przedstawionym projekcie 
uchwały  budżetowej  w dziale  754  po  stronie  dochodów  zanotowano  kwotę  3.141.000  zł  pochodzącą  z dotacji 
celowej  z budżetu państwa na  zadania  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne  zadania  zlecone ustawami. Po 
stronie  wydatków  zapisano  odpowiednio  tę  samą  kwotę  3.141.000  zł  w dziale  754,  w tym  kwotę  2.971.000  zł 
wydatków  na  wynagrodzenia  i kwotę  170000  wydatków  na  świadczenia  na  rzecz  osób  fizycznych. 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z prac Komisji za 2010 r. Po uzupełnieniu go o dane 
dotyczące  zrealizowanego  projektu  Rozbudowa  systemu  monitoringu  powodziowego  oraz  poprawa  systemu 
łączności  i ostrzegania  na  terenie  powiatu  ropczycko  –  sędziszowskiego”  oraz  o informację  o udzielonym  przez 
powiat wsparciu  finansowym dla Komendy Powiatowej  Policji w Ropczycach,  dzięki  któremu  zmodernizowano 
i zaadoptowano  pomieszczenie  w Komendzie  na  samodzielne  stanowisko  kierowania,  z którego  w sytuacjach 
kryzysowych  będą  mogły  korzystać  inne  służby,  wszyscy  członkowie  Komisji  zatwierdzili  sprawozdanie 
jednogłośnie. 
Na  posiedzeniu  opracowano  i przyjęto  „Plan  pracy  Komisji  Bezpieczeństwa  i Porządku”  na  2011  r. 

Po  wspólnych  ustaleniach  członków  Komisji  Starosta  Ropczycko  –  Sędziszowski  w dniu  28  lutego  2011  r. 
skierował do Dyrektora Oddziału GDDKiA w Rzeszowie Pana Wiesława Kaczora pismo w sprawie przebudowy 
skrzyżowania  drogi  E40  (obwodnicy  Sędziszowa  Młp.)  z drogą  powiatową  1342R  na  Górę  Ropczycką, 
przebudowy  skrzyżowania  drogi  E40  (obwodnicy  Sędziszowa  Młp.)  z drogą  powiatową  1337R  na  Bystrzycę, 
wykonania  w ciągu  barier  energochłonnych  na  drodze  E40  barier  demontowanych,  które  będą  umożliwiały 
awaryjny  przejazd  służbom  ratunkowym. 
Sprawa  przebudowy  niebezpiecznych  skrzyżowań  obwodnicy  Sędziszowa  Młp.  i innych  nieprawidłowości 
powstałych  przy  przebudowie  drogi  E40  stanowiła  jeden  z ważniejszych  problemów  poruszanych wielokrotnie 
przez  członków  Komisji. 

Na  posiedzeniu  w dniu  4 listopada  2011  r.  Komisja  dokonała  oceny  zagrożeń  porządku  publicznego 
i bezpieczeństwa  obywateli  na  terenie  powiatu  na  podstawie  „Sprawozdania  o stanie  bezpieczeństwa  i porządku 
publicznego na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego w III kwartałach 2011 r. Komendanta Powiatowego 
Policji  w Ropczycach”  oraz  „Informacji  o stanie  bezpieczeństwa  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  zagrożeniach 
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pożarowych  powiatu  w III  kwartałach  2011  r.  Komendy  PSP  w Ropczycach”. 
Wg.  sprawozdania Komendanta  Powiatowego  Policji  bezpieczeństwo  publiczne  na  terenie  powiatu  ropczycko – 
sędziszowskiego  jest  na  poziomie  dobrym. 
Odnotowano 64 wypadki drogowe (w tym czasie w 2010 – 93, w 2009 – 94), w których liczba ofiar śmiertelnych 
wyniosła aż 10 osób (w 2010 – 3, w 2009 – 2), a 89 osób doznało obrażeń ciała. Nastąpił więc spadek wypadków 
drogowych,  ale  znacznie  wzrosła  liczba  ofiar  śmiertelnych. 
W  tym  samym  czasie  odnotowano  477  kolizji  drogowych  (2010  –  592,  2009  –  482). 
Najwięcej  wypadków  miało  miejsce  w gminach  Sędziszów Młp.  i Ropczyce.  Najniebezpieczniejszymi  drogami 
były  droga  krajowa K4 oraz  droga wojewódzka W986. Głównymi  przyczynami wypadków były  nieudzielanie 
pierwszeństwa  przejazdu  oraz  niedostosowanie  prędkości  do  warunków  panujących  na  drodze. 
Nietrzeźwi  spowodowali  6 wypadków  drogowych,  co  stanowi  9,4%  ogółu  tych  zdarzeń. 
Pomimo drastycznego wzrostu ofiar śmiertelnych (o 7 osób) stan bezpieczeństwa na drogach poprawił się. Liczba 
wypadków  spadła  o 31,1%,  a liczba  kolizji  drogowych  zmalała  o 41%. 
W  omawianym  okresie  policjanci  KPP  w Ropczycach  zatrzymali  352  nietrzeźwych  kierowców  oraz  63  osoby 
w stanie  po  użyciu  alkoholu. 
W zakresie przestępczości osób nieletnich, ujawniono 42 sprawców czynów karalnych i przekazano materiały do 
Sądu  Rejonowego  w Ropczycach.  W ramach  współpracy  z Sądem  Rodzinnym  i Nieletnich  przesłano  do  Sądu 
ogólnie  26  informacji  o nieletnich  wskazujących  objawy  demoralizacji  oraz  49  informacji  o małoletnich 
zagrożonych  demoralizacją. 
Wykrywalność  przestępstw  wyniosła  85,2%  (w  2010  –  82,3%).  KPP  w Ropczycach  zajęła  4 miejsce 
w województwie  podkarpackim.  Przestępstwa  przeciwko  osobie  –  wykrywalność  72,5%  (2010  –  66,6%), 
przestępstwa  gospodarcze  90%  (94%). 
W  omawianym  okresie  nie  stwierdzono  zabójstw.  Odnotowano  rozboje  w ilości  7 (100%  wykrywalności). 
Odnotowano  43  przypadki  przestępstw  związanych  z narkotykami. 
Komendant  Komisariatu  Policji  w Sędziszowie  Młp.  uzupełnił  przedstawione  dane  o informację,  że  w gminie 
Sędziszów Młp.  rozbito  grupę dealerów narkotyków z Rzeszowa  i Sędziszowa Młp. Skazano 5 dealerów,  którzy 
dokonali  łącznie  21  czynów. 
Z  „Analizy  o stanie  bezpieczeństwa  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  o zagrożeniach  powiatu  ropczycko – 
sędziszowskiego w pierwszych trzech kwartałach 2011 r.” Komendy Powiatowej PSP w Ropczycach wynika, że na 
terenie powiatu funkcjonowało w tym czasie 50 jednostek OSP, w tym 10 wchodzących w skład KSRG. Strażacy 
ochotnicy  uczestniczyli  w cyklu  szkoleń  i kursów. 
Rok 2011 był znacznie spokojniejszy od dwóch lat wcześniejszych (lat wielkich powodzi). W omawianym okresie 
PSP  i OSP  podejmowało  działania  przy  likwidacji  690  zdarzeń,  z czego  pożary  stanowiły  127,  a miejscowe 
zagrożenia – 547 zdarzeń. Straty ogólne w czasie  tych zdarzeń wyniosły ponad 3 mln zł,  a wartość uratowanego 
mienia  przekroczyła  12  mln  zł. 
Strażacy  uczestniczyli  w ćwiczeniach:  w Klasztorze  Braci  Mniejszych  Kapucynów  w Sędziszowie  Młp., 
w ćwiczeniach w ruchu lądowym z dużą ilością osób poszkodowanych oraz w ćwiczeniach zgrywających działania 
w ramach  sił  i środków włączonych  do KSRG.  Ponadto  uczestniczyli  w ćwiczeniach  podczas  ewakuacji  Szkoły 
Podstawowej  w Ostrowie,  Biura  Powiatowego  ARiMR  w Ropczycach  oraz  podczas  powiatowych  ćwiczeń 
„Wrzesień  2011”. 
Zabezpieczenie  straży  w sprzęt  specjalistyczny  jest  dobre.  Jak  do  tej  pory  zużyto  bardzo  dużo  sorbentów  i to 
głownie  na  drogach  gminnych. 
Komisja  dokonała  oceny  przygotowań  do  Akcji  Zima  2011/2012  służb  powiatowych,  na  podstawie  informacji 
przedstawionych  przez  Dyrektor  Wydziału  Dróg  Powiatowych,  Powiatową  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego 
i Dyrektor  PCPR  w Ropczycach.  Przygotowania  wszystkich  służb  oceniono  pozytywnie. 
Członkowie  Komisji  jednogłośnie  zadecydowali  o wystąpieniu  przez  Przewodniczącego  Komisji  z oficjalnym 
pismem  do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad w Warszawie w sprawie  zaprojektowania  łącznika 
drogi  E40  z autostradą  A4  na  bazie  obecnej  drogi  serwisowej,  zamiast  zaplanowanego  połączenia  drogą 
powiatową  prowadzącą  przez  miasto  Sędziszów  Młp. 
Umową z dnia 01 lipca 2011 r. z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie Powiat Ropczycko – Sędziszowski 
przekazał  12000  zł  na  opracowanie  dokumentacji  technicznej  modernizacji  bramy  wjazdowej  oraz  zakupu 
kserokopiarki  dla  Komendy  Powiatowej  Policji  w Ropczycach. 
Powiat Ropczycko – Sędziszowski w partnerstwie z gminami Ropczyce i Sędziszów Młp. w dniu 15 grudnia 2011 
r.  złożył  w Podkarpackiej  Komendzie  Wojewódzkiej  Policji  w Rzeszowie  wniosek  o dofinansowanie  projektu 
realizowanego w ramach Rządowego  Programu Ograniczania  Przestępczości  i Aspołecznych  Zachowań  „Razem 
Bezpieczniej”  pod  tytułem  „Bezpieczne  miasta  powiatu  ropczycko  –  sędziszowskiego.  Monitoring  wizyjny 
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Ropczyc i Sędziszowa Młp”. Całkowita wartość projektu ma wynieść 139000 zł, a wartość wnioskowanej dotacji 
to 100000 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszych miesiącach roku 2012. 


