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SPRAWOZDANIE Nr 1/2013
STAROSTY MOGILEŃSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2013 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2012.
Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., nr 142,
poz. 1539 z późn. zm.) powołana została w dniu 28 marca 2011 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy
Staroście Mogileńskim IV kadencji. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim działa na
podstawie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego na lata 2011-2013, przyjętego uchwałą nr V/22/2011 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia
28 stycznia 2011 r. Program przygotowany został we współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo publiczne na terenie powiatu tj. z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej, Komendantami Straży Miejskich, Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatową Stacją
Sanitarno - Epidemiologiczną. W roku 2012 Komisja odbyła pięć posiedzeń. Przedmiotem prac Komisji była
m.in.: ocena stanu bezpieczeństwa publicznego ze szczególnym uwzględnieniem zadań Komendy Powiatowej
Policji w Mogilnie w związku z planowaną likwidacją Posterunków Policji w Dąbrowie i Jeziorach Wielkich.
Komisja zainicjowała spotkanie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji z sołtysami i radnymi osiedli,
aby ostrzec mieszkańców przed nowym sposobem wyłudzeń pieniędzy na tzw. wnuczka poszkodowanego
w wypadku poza granicami kraju, itp. We współpracy z Komendą Powiatową Policji Komisja opracowała
i wydała sfinansowane ze środków Powiatu Mogileńskiego ulotki ostrzegające, które zostały rozdane
mieszkańcom. Komisja również zajmowała się sprawą reorganizacji sieci sądów rejonowych w Polsce, która
dotyczyła także Sądu Rejonowego w Mogilnie. Ponadto Komisja oceniła stan zabezpieczenia
przeciwpożarowego w Powiecie Mogileńskim, a także omawiała przebieg ćwiczeń zgrywających
przeprowadzanych na obiektach użyteczności publicznej, szkołach, przedszkolach, kościołach, obiektach
przemysłowych, terenach zalesionych, zdarzeniach drogowych z udziałem ościennych jednostek powiatowych
PSP, OSP i innych służb. Szczególną uwagę Komisja poświęciła bezpieczeństwu i poprawie stanu
technicznego dróg na terenie Powiatu Mogileńskiego w oparciu o zrealizowane inwestycje drogowe m.in.
przebudowa drogi powiatowej 2426C Mogilno-Strzelce w kierunku Dąbrówki na odcinku ul. Niezłomnych drugi etap, przebudowa przepustu w miejscowości Strzelno Klasztorne w ciągu drogi powiatowej 2449C,
remontów chodników w miejscowości Rzadkwin i Jeziora Wielkie (na odcinku centrum miejscowości droga
krajowa 25). Komisja zwróciła uwagę na problem wzrostu drobnych przestępstw, takich jak kradzieże, rozboje,
czy włamania oraz zwiększoną ilość przestępstw m.in. narkotykowych. Omawiała również działania Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie akcji informacyjno-prewencyjnej dotyczącej zwiększonego
zagrożenia w okresie grzewczym tlenkiem węgla. Ponadto Komisja uznała, że zwiększyło się bezpieczeństwo
pożarowe mieszkańców powiatu, dzięki finansowemu wsparciu Komendy Głównej, Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu i Rady Powiatu w Mogilnie oraz firmy INVESTGAS S.A., Komenda
PSP w Mogilnie wzbogaciła się o nowy samochód do przewozu osób marki Volkswagen T5 Kombi 2,0 TDI
i Nissan Navara D40 DCSE przeznaczony do zadań operacyjnych z uwzględnieniem lokalnych zagrożeń oraz
ciężki zestaw tnąco - rozpierający. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim
zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu powiatu na 2013 r. w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli zgodnie z art. 38a ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
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powiatowym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1539 z późn. zm.). Ponadto na swych posiedzeniach każdorazowo
omawiała sprawy bieżące w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Przewodniczący Komisji
Starosta
Tomasz Barczak

