
Sprawozdanie Nr 1/2018 

Starosty Stalowowolskiego 

z dnia 2 stycznia 2018 roku 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 

 

Zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1886)) oraz zarządzeniem nr 1/2017 Starosty 

Stalowowolskiego z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2017-2019 w skład Komisji wchodzą: 

Przedstawiciele Rady Powiatu Stalowowolskiego; 

1. Pani Grażyna Janik 

2. Pan Dariusz Bańka 

Przedstawiciele Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli: 

1. nadkom. Krzysztof Gawlas 

2. mł. insp. Jacek Iracki  

Osoby powołane przez Starostę Stalowowolskiego: 

1. mł. bryg. Jerzy Lipko 

2. Pani Katarzyna Rogala 

3. Pan Jan Kolasa 

4. Pan Mariusz Janeczko 

W pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku uczestniczył Pan Adam Cierpiatka - 

Prokurator Rejonowy w Stalowej Woli. 

Ponadto w pracach Komisji stosownie do omawianej tematyki brali również udział 

zaproszeni goście: 

1. insp. Lucjan Maczkowski - Komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli, 

2. mł. bryg. Robert Lebioda - Komendant Powiatowy PSP w Stalowej Woli, 

3. Pani Elżbieta Kulpa - Skarbnik Powiatu 

 

Komisja w 2017 roku na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2017 roku dokonała 

analizy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w ruchu drogowym, imprez 

masowych, oraz porządku publicznego na terenie powiatu stalowowolskiego. 

Komisja przyjęła informacje z oceny zagrożeń porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu przedstawione przez Komendanta 



Powiatowego Policji w Stalowej Woli, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Stalowej Woli. Przedstawiona również została informacja dotycząca 

działalności Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli w zakresie zwalczania 

przestępczości i jej zapobieganiu przez Prokuratora Rejonowego, oraz sprawozdanie 

z podjętych działań wynikających z „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” realizowanego przez gminy powiatu 

stalowowolskiego, szkoły ponadgimnazjalne i jednostki organizacyjne powiatu.  

Ponadto zostały szczegółowo omówione zagrożenia mogące mieć wpływ na 

bezpieczeństwo po zdarzeniu jakie miało miejsce w dniu 20 października br. na terenie 

galerii VIVO w Stalowej Woli dotyczące ataku nożownika w wyniku którego śmierć 

poniosła jedna osoba i kilka zostało ciężko rannych. Informację dot. udzielania pomocy 

psychologicznej dla ofiar zdarzenia, ich rodzin jak również pracowników galerii 

i świadków zdarzenia przedstawiła Dyrektor Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia 

i Interwencji Kryzysowej. 

Następnie omówiono bieżące sprawy w zakresie bezpieczeństwa publicznego na 

terenie powiatu oraz  zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 

samorządzie powiatowym, Komisja opiniowała projekt budżetu powiatu 

stalowowolskiego na rok 2018 w zakresie działu 754 bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa. 

W głosowaniu jednogłośnie wyrażono pozytywną opinię. 

 

 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


