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SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Węgorzewskiego w 2019 roku

Węgorzewo, styczeń 2020 r.

Działając w oparciu o art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2018, poz. 5995), w celu realizacji zadań Starosty
Węgorzewskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami
i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli, w Powiecie Węgorzewskim działała Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku (zwana dalej „Komisją”), do zadań której należy:
1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;
2) 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;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb,
inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach
związanych z wykonywaniem w/w zadań oraz opiniowanie – zleconych przez Starostę –
innych zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W roku 2019 skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim
ulegał zmianie . W lutym 2019 roku na wniosek Wójta Gminy Pozezdrze do składu Komisji
została powołana:
 przedstawicielka Gminy Pozezdrze – Pani Anna Maria Markowska;
W związku ze zmianami na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w sierpniu 2019
roku został powołany do składu Komisji:
 Komendant Powiatowy Policji Pan nadkomisarz Marcin Karmowski;
Aktualny skład Komisji:
1. Starosta Węgorzewski – Marzenna Supranowicz;
2. przedstawiciel Rady Powiatu – Eugeniusz Pieczul;
3. przedstawiciel Rady Powiatu – Zenon, Jan Pomian;
4. przedstawiciel Gminy Węgorzewo – Pan Edward Ożga;
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5. przedstawiciel Gminy Pozezdrze – Pani Anna Maria Markowska;
6. przedstawiciel Gminy Budry – Pan Jan Królik;
7. przedstawiciel

Komendy

Powiatowej

Policji

–

nadkomisarz

Marcin

Karmowski;
8. przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji – nadkomisarz Marta Umbras.
Delegowany przez Prokuratora Okręgowego - z-ca Prokuratora Rejonowego
w Giżycku – Pan Maciej Prokop
Poza stałymi członkami Komisji, w posiedzeniach jej uczestniczyli również
przedstawiciele służb, straży, inspekcji, instytucji, które realizują zadania na rzecz szeroko
pojętego bezpieczeństwa oraz przedstawiciele miejscowych samorządów gminnych
w tym:
- Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, Urzędu Gminy w Budrach i Pozezdrzu i ich
jednostek podległych;
Do udziału w posiedzeniach zapraszano między innymi:
 Panią Senator Małgorzatę Kopiczko;
 Pana Posła Wojciecha Kossakowskiego;
 Pana Prezesa Zarządu Okręgowego PIS w Olsztynie Jerzego Szmita;
 Burmistrza Węgorzewa Pan Krzysztofa Kołaszewskiego;
 Wójta Gminy Budry Pana Józefa Markiewicza;
 Wójta Gminy Pozezdrze Pana Bohdana Mohyłę;
oraz przedstawicieli:
 Jednostek organizacyjnych Powiatu (ZDP, MCZ, PCPR, PUP);
 Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie;
 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie;
 Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Węgorzewie;
 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgorzewie;
 Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku;
 Przedsiębiorstwa Wody Polskie;
 Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Giżycku;
 Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie;
 11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie;
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 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku;


Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Rejon w Giżycku;

 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie;
 Straży Miejskiej w Węgorzewie.
Realizując swoje zadania Komisja podejmowała tematykę zgodną z planem
posiedzeń, zatwierdzonym na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2019 roku oraz wynikającą ze
spraw bieżących.
Tematyka posiedzeń była następująca:
Podczas 1-go posiedzenia w miesiącu lutym:

 Wręczenie nominacji do składu KB – Eugeniusz Pieczul, Zenon Jan Pomian, Anna Maria Markowska.
 Podsumowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście
Węgorzewskim w 2018 r.
 Informacja o realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018”.
 Zatwierdzenie „Planu posiedzeń KB w 2019 roku”.
 Powołanie Komisji do opracowania „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2022”.
Podczas 2-go posiedzenia w miesiącu kwietniu:
„Możliwości przywrócenia linii kolejowej nr 259 Kętrzyn-Węgorzewo, a w dalszej kolejności skomunikowaniu jej
z Olsztynem i przywrócenia możliwości realizacji transportów wojskowych przez stacjonujący w Węgorzewie
11 Mazurski Pułk Artylerii”.
Podczas 3-go posiedzenia w miesiącu czerwcu wspólne z PZZK:
 Przygotowanie administracji i służb powiatu węgorzewskiego do działań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa wypoczynku w okresie zbliżających się wakacji.
 Dodatkowy – wystąpienie do Wód Polskich w sprawie udrożnienia rzeki Sapiny w obrębie mostu
w miejscowości Ogonki.
Podczas 4-go posiedzenia w miesiącu październiku:
 Wręczenie nominacji do składu KB – nadkomisarz Marcin Karmowski.
 Ocena stanu bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym na terenie powiatu węgorzewskiego .
 Zapoznanie z projektem „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019 – 2022 . Przyjęcie programu.
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Podczas 5-go posiedzenia w miesiącu grudniu:
 Zapoznanie członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z projektem budżetu na rok 2020
na realizację zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami
oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywatel opiniowanie projektu budżetu.
 Zapoznanie członków KB z projektem „Planu posiedzeń KB w 2020 roku”.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim na bieżąco
monitorowała sytuację dotyczącą bezpieczeństwa w różnych obszarach.
Mając na uwadze działania podjęte podczas 2-go posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa
powołano Zespół do prowadzenia działań związanych z reaktywacją linii kolejowej nr 259
Kętrzyn-Węgorzewo pod przewodnictwem Pani Starosty.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

……………………………………………………………
Marzenna Supranowicz

Węgorzewo, 3 stycznia 2020 r.
Opracował – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
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