/
ORUKNRJ" 1

Pmjekt

Uchwala Nr
Rady Powiatu w Slawnie
z dnia —.—

w sprawie przyj^cia sprawozdania Starosty Slawienskiego z dzialalnosci Komisji Bezpieczenstwa
i Porzajiku za 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku
o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), w zwiajzku z § 17 ust. 2 Statutu Powiatu Slawienskiego
stanowia^cego zala_cznik do uchwaiy Nr IV/10/98 Rady Powiatu w Slawnie z dnia 29 grudnia 1998 r.
w sprawie ustalenia Statutu Powiatu Slawienskiego (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego
z 1999 r. Nr 6, poz. 65, z 2001 r. Nr 30, poz. 674, z 2002 r. Nr 43, poz. 912, z 2003 r. Nr 37,
poz. 577, z 2007 r. Nr 46, poz. 683, z 2009 r. Nr 63 , poz. 1711 i 1712, z 2010 r. Nr 121, poz. 2322)
Rada Powiatu w Slawnie uchwala, co nast^puje:
§ 1. Przyjmuje si$ sprawozdanie Starosty Slawienskiego z dzialalnosci Komisji Bezpieczenstwa
i Porzajiku za 2012 rok w brzmieniu stanowiajcym zalajsznik do uchwa-Ey.

§ 2. Wykonanie uchwaiy powierza si? Staroscie Slawieriskiemu.
§ 3. Sprawozdanie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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2) Omowiono stan przygotowania do ferii ziraowych w kontekscie wytycznych ,,Wojewody
Zachodniopomorskiego - Bezpieczne Ferie Zimowe 2012".
3) Przyjejo sprawozdania z dzialainosci i oceny zagrozeri porzajdku publicznego
i bezpieczeristwa mieszkancow Powiatu Slawieriskiego w 2011 roku na podstawie
informacji:
Komendy Powiatowej Policji w Slawnie,
Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Slawnie,
Komendy Placowki Strazy Granicznej w Darlowie,
Panstwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Slawnie,
Panstwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego w Slawnie,
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Slawnie,
Dyrektora Szpitala Powiatowego w Stawnie,
Burmistrzow Miast i Wqjtow Gmin Powiatu Slawieriskiego.
Na posiedzeniu w dniu 20 wrzesnia 2012 r.:
1) Przyjeto do realizacji zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotycz^ce opracowania,
promowania i realizacji programu bezpieczeristwa imprez sportowych odbywaja^cych
si$ na terenie Powiatu Slawieriskiego. Wskazano, by uzgadniac tryb opiniowania
i konsultacji dokumentow regulujXcych organizacj^ imprez sportowych i warunki
bezpieczeristwa z organami klubow sportowych (pilkarskich) dzialaja^cych na terenie
powiatu. Wyznaczony zespol bejdzie organizowal spotkania, na ktorych omawiany b^dzie
aktualny stan bezpieczenstwa podczas imprez sportowych - meczow pilki noznej, ustalane
b?da^ dzialania planowane do realizacji na nast^pny okres. Zespol b^dzie okreslal i wdrazal
system nadzoru nad realizacj^ warunkow okreslonych w zezwoleniu i spelniania
ustawowych wymogow bezpieczeristwa podczas przebiegu meczu pilki noznej. Ponadto
przekazywane b?da^ informacje o stanie bezpieczeristwa i porzadku publicznego podczas
rozgrywanych meczow, stanie technicznym obiektow sportowych oraz informacje
o

podejmowanych

dzialaniach

poprawiaja^cych

bezpieczenstwo

na

stadionach

oraz zapewniajq.cych kulturalne kibicowanie.
2) Przyjeto informacje o dzialalnosci i ocen? zagrozeri porza^dku publicznego i bezpieczeristwa
mieszkaricow Powiatu Slawieriskiego w I polroczu 2012 roku na podstawie informacji:
- Komendanta Powiatowego Policji w Slawnie,
- Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozamej w Slawnie,
- Komendanta Placowki Strazy Granicznej w Darlowie,
- Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Slawnie,

2) Omowiono stan przygotowania do ferii zimowych w kontekscie wytycznych ,,Wojewody
Zachodniopomorskiego - Bezpieczne Ferie Zimowe 2012".
3) Przyjeto sprawozdania z dziaialnosci i oceny zagrozen porzadku publicznego
i bezpieczenstwa mieszkancow Powiatu Slawienskiego w 2011 roku na podstawie
informacji:
Komendy Powiatowej Policji w Slawnie,
Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Slawnie,
Komendy Placowki Strazy Granicznej w Darlowie,
Panstwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Slawnie,
Panstwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego w Slawnie,
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Slawnie,
Dyrektora Szpitala Powiatowego w Slawnie,
Burmistrzow Miast i Wojtow Gmin Powiatu Slawienskiego.
Na posiedzeniu w dniu 20 wrzesnia 2012 r.:
1) Przyjeto do realizacji zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotycza_ce opracowania,
promowania i realizacji programu bezpieczenstwa imprez sportowych odbywaja^cych
si$ na terenie Powiatu Slawienskiego. Wskazano, by uzgadniac tryb opiniowania
i konsultacji dokumentow reguluja^cych organizacj^ imprez sportowych i warunki
bezpieczenstwa z organami klubow sportowych (piikarskich) dzialaja^cych na terenie
powiatu. Wyznaczony zespol b^dzie organizowal spotkania, na ktorych omawiany b^dzie
aktualny stan bezpieczenstwa podczas imprez sportowych - meczow pilki noznej, ustalane
b?da^ dzialania planowane do realizacji na nast^pny okres. Zespol b^dzie okreslal i wdrazal
system nadzoru nad rearizacja_ warunkow okreslonych w zezwoleniu i spemiania
ustawowych wymogow bezpieczenstwa podczas przebiegu meczu pilki noznej. Ponadto
przekazywane b^dq. informacje o stanie bezpieczenstwa i porzajdku publicznego podczas
rozgrywanych meczow, stanie technicznym obiektow sportowych oraz informacje
o

podejmowanych

dzialaniach

poprawiajq.cych

bezpieczenstwo

na

stadionach

oraz zapewniaja^cych kulturalne kibicowanie.
2) Przyj^to informacje o dziaialnosci i ocen? zagrozen porzajdku publicznego i bezpieczenstwa
mieszkancow Powiatu Slawienskiego w I polroczu 2012 roku na podstawie informacji:
- Komendanta Powiatowego Policji w Slawnie,
- Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Slawnie,

- Komendanta Placowki Strazy Granicznej w Darlowie,
- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Slawnie,

- Powiatowego Inspektora Weterynarii w Slawnie,

- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w SJawnie,
- Dyrektora Szpitala Powiatowego w SJawnie,
- Wojtow Gmin i Burmistrzow Miast w Powiecie Slawienskim.
Czfonkowie Komisji wysoko ocenili poziom bezpieczeristwa mieszkancow powiatu
slawiefiskiego, ktory jest efektem duzego zaangazowania i skutecznego dzialania powiatowych
shizb, inspekcji i strazy.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzajdzie powiatowym
nie pozniej niz do konca stycznia nastejtnego roku kalendarzowego starosta sklada radzie powiatu
sprawozdanie z dzialalnosci komisji za rok ubiegly. Sprawozdanie starosty oglasza si$
w wojewodzkim dzienniku urz^dowym.
Starosta Slawienski ziozyl sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Bezpieczenstwa
i Porzajdku za 2012 r. o tresci stanowiacej zala^cznik do uchwaly.

