SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOSCI KOMISJI BEZPIECZE STWA
I PORZADKU PUBLICZNEGO DLA POWIATU KŁOBUCKIEGO
ZA ROK 2004.
Uchwał Nr 125/XIII/2004 Rada Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lutego 2004 r. przyj ła
sprawozdanie z działalno ci Komisji Bezpiecze stwa i Porz dku Publicznego za rok 2003.
Skład Komisji Bezpiecze stwa i Porz dku Publicznego dla Powiatu Kłobuckiego.
1. Przewodnicz cy : Dariusz Desperak - Starosta Kłobucki
2. Członkowie :
- Marek Sroka
przedstawiciel Rady Powiatu
- Wiesław Drynda
przedstawiciel Rady Powiatu
- Jacek Rudzki
przedstawiciel Zespołu Szkół
- Jacek Krakowian Wiceburmistrz Kłobucka
- Krystian Kotynia Burmistrz Krzepicki
- Wiesław Pilecki
przedstawicel Policji
- Maciej Szyszka
Sekretarz Komisji
W 2004 r. Komisji Bezpiecze stwa i Porz dku Publicznego odbyła trzy posiedzenia
Pierwsze posiedzenie odbyto w dniu 13 lutego 2004 r.
Tematy omawiane na posiedzeniu :
1. Stan bezpiecze stwa w powiecie kłobuckim za 2003 r. – sprawozdanie Komendanta
Powiatowego Policji
2. Stan bezpiecze stwa po arowego w powiecie
Ad.1 Komendant Powiatowy Policji Andrzej Solnica przedstawił obszerne sprawozdanie
ze stanu bezpiecze stwa w powiecie kłobuckim za rok 2003.
Ze sprawozdania wynika , e powiat kłobucki jest najbezpieczniejszym w województwie
l skim . Ilo zdarze jest porównywalna z rokiem poprzednim.
Ad.2 Nast pnie Komendant Powiatowy Pa stwowej Stra y Po arnej – Paweł Stasiak
zło ył sprawozdanie ze stanu bezpiecze stwa po arowego na terenie powiatu za rok
2003. Ilo zdarze w porównaniu do roku 2002 zwi kszyła si o ok. 30%.
Drugie posiedzenie odbyło si w dniu 8 czerwca 2004 r.
Tematy omawiane na posiedzeniu :
1. Zapewnienie bezpiecze stwa ruchu pielgrzymkowego, w sezonie pielgrzymkowym
2004r.
2. Okre lenie
sposobu rozpropagowania procedur post powania w przypadkach
zagro e terrorystycznych.

Przebieg posiedzenia
Ad.1
a) Informacje o planowanych pielgrzymkach pieszych, które przejd przez teren Powiatu
Kłobuckiego w 2004r. zło ył ks. Kanonik Kazimierz Troczy ski
Przez teren powiatu planowane jest przej cie ok. 40 pielgrzymek i w zwi zku z tym na
terenie powiatu b dzie przebywało i nocowało kilkana cie tysi cy pielgrzymów.
b) Informacje o warunkach drogowych w okresie przemarszu pielgrzymek przedstawił
Tadeusz Pułka - Dyrektor Powiatowego Zarz du Dróg.
c) Informacje o sposobie zapewnienia bezpiecze stwa pielgrzymek podczas przemarszu
po drogach publicznych oraz miejsca postoju pielgrzymek przedstawił
Andrzej Solnica - Komendant Powiatowy Policji.
d) Informacje o przedsi wzi ciach zapewniaj cych bezpiecze stwo sanitarne
pielgrzymów przedstawiła p. Irena Mazygli ska Słowik – Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno Epidemiologicznej w Kłobucku.
Ad.2
a) Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarz dzania Kryzysowego –
Grzegorz Lubowicki przedstawił projekty broszur informacyjnych na temat zagro e
terrorystycznych. Ustalono, e broszury nale y rozesła do wszystkich szkół i parafii
,zakładów pracy i instytucji na terenie powiatu.
Trzecie posiedzenie Komisji odbyło si w dniu 20 grudnia 2004 r.
Temat omawiany na posiedzeniu :
1. Przedstawienie informacji o stanie bezpiecze stwa i porz dku publicznego na terenie
Powiatu Kłobuckiego za okres od 1 stycznia 2004 do dnia 30 listopada 2004.
Informacje przedstawił Andrzej Solnica – Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku.
Z informacji wynika, e w okresie 11 miesi cy zaistniało na terenie powiatu 559 przest pstw
w kategoriach maj cych wpływ na bezpiecze stwo obywateli.
Ogółem w porównaniu do tego samego okresu roku 2003 stwierdzono o 107 przest pstw
wi cej.
Odnotowano znacz cy wzrost kradzie y i kolizji drogowych.
Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpiecze stwa i porz dku publicznego
na terenie Powiatu stanowi zał cznik Nr 1 do sprawozdania .
W okresie pomi dzy posiedzeniami:
Pomi dzy posiedzeniami Komisji ,w trzecim kwartale 2004 opracowano broszury „ Zasady
post powania w przypadku gró b lub podło enia ładunków wybuchowych „ oraz broszur
„ Procedura post powania z podejrzanymi przesyłkami”.
Broszury w ilo ci 520 kompletów rozesłano do : gmin, szkół ,parafii ,banków, placówek
pocztowych ,wi kszych zakładów pracy i instytucji na terenie powiatu kłobuckiego.

