
 
Uchwała Nr  97/XV/2008 

Rady Powiatu w Kłobucku 
z dnia 4 lutego 2008 roku 

 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 
                                                   Bezpieczeństwa i Porządku 
 
 
 
Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 
2001 r Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. )  
 

 
uchwala się, co następuje : 

 
 

§ 1. 
Przyjmuje się sprawozdanie Starosty Kłobuckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego, stanowiące załącznik do uchwały. 
 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. 
 
 

§ 3. 
Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S P R A W O Z D A N I E 
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU  

POWIATU KŁOBUCKIEGO ZA ROK 2007. 
 
 
 
 W roku 2007 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego odbyła dwa 
posiedzenia, na których omawiano realizację zadań poprawiających stan bezpieczeństwa w powiecie. 
 
Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 12 lipca 2007r. 
 
Tematy omawiane na posiedzeniu :   
 
1. Przygotowanie służb i inspekcji do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego. 
2. Zapewnienie bezpieczeństwa na zbiornikach wodnych. 
 
Ad. 1  
 
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w 
Kłobucku, przedstawił informację nt. przygotowania służb i inspekcji do wzmożonego ruchu 
pielgrzymkowego i turystycznego.  
Corocznie przez teren powiatu kłobuckiego w miesiącach lipcu i sierpniu przechodzi ok. 40 
pielgrzymek, w których bierze udział ok. 15 tys. pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę.   
Bezpieczeństwo ruchu pielgrzymkowego w dużym stopniu zależy od skoordynowanej współpracy 
pomiędzy instytucjami. Corocznie trasy pielgrzymek są zgłaszane przez organizatora pielgrzymki do 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział w Częstochowie, który rozsyła zawiadomienia o przebiegu 
tras pielgrzymek do poszczególnych gmin powiatu kłobuckiego, przez które będą przechodzić 
pielgrzymi. O trasie pielgrzymki zawiadamia się Powiatowy Zarząd Dróg, Komendę Powiatową Policji, 
KP Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Inspektorat Sanitarny.  
Wszystkie te służby posiadają informację na temat danej pielgrzymki, która przechodzi przez teren 
Powiatu Kłobuckiego. 
Obiekty, które są udostępniane przez władze lokalne na nocleg dla pielgrzymów posiadają 
odpowiednie normy i standardy bezpieczeństwa. 
 
Ad. 2 
 
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w 
Kłobucku, przedstawił informację nt. zapewnienia bezpieczeństwa na zbiornikach wodnych. 
- kąpieliska zorganizowane – na terenie powiatu są zlokalizowane 2 kąpieliska zorganizowane. 
Pierwsze kąpielisko na zbiorniku wodnym w Zakrzewie oraz drugie „Borówka” w Kamyku. Obydwa 
kąpieliska są strzeżone, są zatrudnieni ratownicy, istnieje także możliwość wypożyczenia sprzętu do 
pływania w postaci łódek, kajaków i rowerów wodnych. 
Badanie PSSE w Kłobucku wykazało, że są spełnione wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 16 października 2002r w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda w kąpieliskach i 
nadaje się do kąpieli i rekreacji. 
 
- kąpieliska niezorganizowane (zwyczajowo wykorzystywane) – są to kąpieliska niestrzeżone, bez 
nadzoru ratowników. Należą tu zbiorniki wodne oraz odcinki rzek zwyczajowo wykorzystywane do 
kąpieli : zbiornik retencyjny w Ostrowach, zbiorniki wodne w Krzepicach, zbiornik wodny w Pankach, 
rzeka Warta na Kulach, rzeka Liswarta w Zawadach.   
Miejsca przeznaczone do kąpieli przez cały sezon letni były pod nadzorem PSSE w Kłobucku. W 
stosunku do obiektów, w których nastąpiła zmiana jakości wody były na bieżąco podejmowane 
decyzje o dopuszczeniu do kąpieli lub jej zakazie. 
 
- baseny sezonowe – był czynny 1 basen sezonowy przy Zespole Szkół w Węglowicach. Pozostałe 2 
baseny tj. basen OSiR w Kłobucku i basen sezonowy przy Ośrodku Wczasowym „Sosenka” w sezonie 
2007 były nieczynne.  
 
- baseny całoroczne – na terenie powiatu kłobuckiego występują 2 baseny całoroczne. Są to baseny 
strzeżone : Kryta Pływalnia w Kłobucku, Basen przy Ośrodku Wczasowym ODK SW w Kulach. Stan 



sanitarno-techniczny obiektów jest dobry, węzły sanitarne i szatnie w dobrym stanie. Przeprowadzone 
badania wody nie wykazały przekroczeń wskaźników fizykochemicznych i bakteriologicznych.  
 
Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 18 grudnia 2007r. 
 
Tematy omawiane na posiedzeniu : 
 
1. Akcja zima 2007-2008, przygotowanie służb (PZD Kłobuck). 
2. Przedstawienie projektu Powiatowego Harmonogramu Realizacji Programu „Razem  
    Bezpieczniej”.     
3. Projekt planu pracy Komisji na 2008r. 
 
Ad. 1. 
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, omówił przygotowanie jego służb do sezonu 
zimowego. Jak co roku opracowano plany zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich. W 
ramach w/w planów zabezpieczono odpowiednie ilości soli i piasku do zwalczania śliskości zimowej. 
Zabezpieczono odpowiednie ilości sprzętu prowadzenia zimowego utrzymania dróg. Zabezpieczono i 
zorganizowano system łączności niezbędnej do prawidłowego kierowania akcją zimową oraz 
opracowano procedury reagowania w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej związanej z 
intensywnymi opadami śniegu. Drogi utrzymywane są w standardzie II, III, IV, V i VI. Sprzęt 
wykorzystywany do akcji zima to między innymi : 

• pługo- piaskarki 
• pługi klinowe 
• pługi lemieszowe 
• pługi ciągnikowe 
• koparko-ładowarki 
• samochód z kombajnem śniegowym 
• równiarki 
 

Od 1 listopada są całodobowe dyżury na terenach dróg, mające na celu zapobieganie pogorszeniu się 
warunków na drogach. Służby drogowe reagują na  sygnały podawane przez Policję i Straż Pożarną o 
nieprzejezdności na drogach i w jak najkrótszym czasie likwidują zaistniałą sytuację. 
 
Ad. 2 
 
Naczelnik Wydziału SOiZK, omówił projekt Powiatowego Harmonogramu Realizacji Programu „Razem 
Bezpieczniej”. Celem programu jest obiektywna poprawa stanu  bezpieczeństwa.  Do osiągnięcia tak 
określonego celu konieczna jest realizacja niżej wymienionych zagadnień : 

• wzrost realnego bezpieczeństwa w powiecie kłobuckim 
• zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom niektórych grup społecznych – 

edukacja dla bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży 
• zaktywizowanie i zdynamizowanie działań służb porządkowych na rzecz współpracy ze 

społecznością lokalną 
• poprawa wzrostu zaufania społeczeństwa lokalnego do służb działających na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa publicznego   
• ustalanie i analizowanie przyczyn powstawania postaw aspołecznych wśród obywateli, 

możliwości przeciwdziałania tym postawom poprzez wyznaczanie zadań by zabezpieczyć 
bądź eliminować zagrożenia.   

 
Pogram składa się z 4 modułów, są to :  
 

1. Bezpieczeństwo w miejscu publicznym i w miejscu zamieszkania. 
2. Bezpieczeństwo w szkole. 
3. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
4. Ochrona dziedzictwa narodowego. 

 
Program „Razem bezpieczniej” ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny 
sprzeciw i poczucie zagrożenia.   
 



Ad. 3 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawił plan pracy Komisji na 2008r.  
W planie pracy na 2008r uwzględniono następujące tematy : 
 

• ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kłobuckiego 
• zatwierdzenie Powiatowego Harmonogramu Realizacji Programu „Razem Bezpieczniej” 
• przygotowanie do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego 
• bezpieczeństwo na zbiornikach wodnych 
• bezpieczne wakacje 2008 
• przygotowanie służb do akcji zima 2008-2009 
• realizacja zadań Powiatowego Harmonogramu Realizacji Programu „Razem Bezpieczniej” 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 


