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237 
UCHWAŁA Nr X/96/03 

Rady Gminy w Iłowie-Osadzie 

z dnia 15 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzeda Ŝy lokali mieszkalnych stanowi ących własno ść Gminy Iłowo-

Osada, przyznawania pierwsze ństwa w ich nabywaniu oraz udzielania bonifikat. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz 
art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543. z 
2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 
25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, 
poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, 
poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 
80, poz. 717, Nr 80, poz. 720. Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 
874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy w 
Iłowie-Osadzie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. § 2 uchwały Nr XW164/2000 Rady Gminy w 

Iłowie-Osadzie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zasad 
sprzedaŜy lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy Iłowo-Osada, przyznawania pierwszeństwa w ich 
nabywaniu oraz udzielania bonifikat, zmienionej uchwałą 
Rady Gminy w Iłowie-Osadzie Nr XXI/195/01 z dnia 30 
października 2001 r. oraz uchwałą Rady Gminy w Iłowie-
Osadzie Nr XXV/217/02 z dnia 18 marca 2002 r., 
otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. 1. SprzedaŜ lokali mieszkalnych na rzecz osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabywaniu 
następuje w trybie bezprzetargowym w przypadku 
złoŜenia, w terminie określonym przez Wójta Gminy i nie 
krótszym niŜ 21 dni od dnia otrzymania przez 
uprawnionego informacji o przeznaczeniu do sprzedaŜy, 
wniosku o nabycie lokalu oraz oświadczenia o wyraŜeniu 
zgody na cenę określoną przez rzeczoznawcę 
majątkowego (łącznie z naleŜnym podatkiem VAT, jeŜeli 
tak stanowi ustawa). 
2. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w 
trybie opisanym w ust. 1 lokal moŜe być sprzedany w 
trybie przetargowym." 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Iłowo-Osada. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jan Sikorski 
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UCHWAŁA Nr XIV/98/03 

Rady Powiatu w K ętrzynie 

z dnia 17 grudnia 2003 r. 

 

o zmianie Uchwały Nr XVII/73/99 Rady Powiatu w K ętrzynie z dnia 26 pa ździernika 1999 r. w sprawie uchwalenia 

zasad gospodarowania nieruchomo ściami wchodz ącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomo ści. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a", art. 40 ust. 1 i ust. 2 
pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1421, poz. 1592, z 2002 
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806), art. 37 ust. 3, art. 68 
ust. 1 i 2, art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r., 
Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, 
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 
1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 
2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720, 721) 
Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/73/99 Rady 

Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 października 1999 r. w 
sprawie uchwalenia zasad gospodarowania 

nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego 
zasobu nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Nr 85, poz. 1517), zmienionej 
Uchwałą Nr XxiX/148/2000 Rady Powiatu w Kętrzynie z 
dnia 6 września 2000 r. (Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 72, poz. 900) 
oraz Uchwałą Nr XXXIII/165/2000 Rady Powiatu w 
Kętrzynie z dnia 20 grudnia 2000 r. Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2001 r. Nr 4, 
poz. 50) - wprowadza się następujące zmiany: 
 
  1) w § 2 ust. 1: 

pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) oddania w najem lub dzierŜawę." 

 
  2) skreśla się § 5, 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 15   Poz.   
 

- 576 -

  3) skreśla się § 7, 
 
  4) w § 15 wprowadza się następujące zmiany: 
 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Nieruchomości stanowiące własność powiatu 
mogą być uŜyczane na krótki okres na cele 
związane z organizacją imprez kulturalnych oraz 
budowę urządzeń infrastruktury technicznej". 

 
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„ 3. Nieruchomości stanowiące własność powiatu 
mogą być równieŜ uŜyczane na inne cele związane 
z realizacją przez powiat zadań publicznych oraz 
związane z realizacją zadań przez podmioty 
funkcjonujące w sferze działalności objętej ustawą 

o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie." 

 
§ 2. Uchwałę wykona Zarząd Powiatu w Kętrzynie. 
 
§ 3. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały 

sprawy wszczęte i nie zakończone przed dniem wejścia w 
Ŝycie niniejszej uchwały, prowadzi się na podstawie jej 
przepisów. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Jerzy Bogusław Szypulski 
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UCHWAŁA Nr X-92/03 

Rady Gminy Purda 

z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Purda. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ Rada Gminy Purda 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W Statucie Gminy Purda stanowiącym załącznik 

do uchwały Nr XV-113/2000 Rady Gminy Purda z dnia 24 
lutego 2000 r. /Dz. Urzęd. Woj. Warm.-Maz. Nr 17, poz. 
266, zmiany: z 2001 r. Nr 105, poz. 1496, z 2002 r. Nr 
104, poz. 1577, z 2003 r. Nr 17, poz. 279/ wprowadza się 
następujące zmiany;  
załącznik nr 2 do Statutu Gminy Purda otrzymuje 
brzmienie: 
„WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY 
PURDA. 

 
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie. 
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie. 

3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Purdzie. 
4. Gimnazjum w Purdzie. 
5. Szkoła Podstawowa w Purdzie. 
6. Szkoła Podstawowa w Szczęsnem. 
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach. 
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim. 
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi. 
10. Przedszkole w Purdzie. 
11. Przedszkole w Klewkach". 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Purda. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz Piotr Drozdowski 
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UCHWAŁA Nr IX/45/03 

Rady Gminy Wieliczki 

z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół w Wi eliczkach. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 40 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568) oraz art. 5 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 7 
września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., 
Nr 67, poz. 329, zm.: Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, 
poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, 
Nr 48, poz. 550, Nr 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 
1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 
2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 141, poz. 1185, Nr 113, poz. 
984, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, 
poz. 1176, Nr 137, poz. 1304) Rada Gminy Wieliczki 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Uchwala się Statut Biura Obsługi Szkół w 

Wieliczkach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr VII/41/99 Rady Gminy w 

Wieliczkach z dnia 22 czerwca 1999 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół w Wieliczkach. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Józef Leśniewski  

 

 
 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr IX/45/03 
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 
STATUT 

BIURA OBSŁUGI  SZKÓŁ 
W WIELICZKACH 

 
Rozdział I. 

Postanowienia ogólne. 
 

§ 1. 1. Biuro Obsługi Szkól w Wieliczkach, zwane dalej 
BOS, zostało utworzone na mocy Uchwały Nr IV/25/99 
Rady Gminy w Wieliczkach z dnia 26 lutego 1999 roku. 

 
2. BOS działa na podstawie: 

 
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 1996 r . Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), 
 
- niniejszego Statutu. 

 
§ 2. 1. Siedzibą BOS są wydzielone pomieszczenia w 

budynku Szkoły Podstawowej w Wieliczkach. 
 
2. BOS jest jednostką organizacyjną gminy Wieliczki, 

realizującą zadania w zakresie prowadzenia szkół i 
przedszkola. 

 
3. BOS obejmuje swoją działalnością: 

 
- Gimnazjum w Wieliczkach, 
 
- Szkołę Podstawową w Wieliczkach, 
 
- Szkołę Podstawową w Cimochach, 
 
- Przedszkole Samorządowe w Wieliczkach. 

 
 

Rozdział II 
Cel i przedmiot działania. 

 
§ 3. 1. Podstawą działania Biura jest roczny plan 

finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy. 
 
2. BOS powołane jest do obsługi ekonomiczno - 

administracyjnej, finansowo - księgowej i gospodarczej 
gimnazjum, szkół podstawowych, przedszkola oraz 
organizacji dowozu uczniów do szkół, a w szczególności: 
 
  a) obsługa finansowo - księgowa placówek, 

organizowanie wypłat wynagrodzeń, 
ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach 
z osobowego funduszu płac, 

 
  b) planowanie i statystyka oraz sporządzanie 

wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań 
rzeczowych poszczególnych placówek oświatowych, 
zatrudnienia, osobowego funduszu płac, zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych, itp., 

 
  c) opracowywanie projektów planów dochodów i 

wydatków budŜetowych dla obsługiwanych placówek 
we współpracy z tymi placówkami, 

 
  d) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny 

finansowo-budŜetowej przez jednostki objęte 
zakresem działania, 
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  e) organizacja remontów, ogrzewania i zaopatrzenie w 
opał podległych placówek, przeprowadzanie 
przetargów, 

 
  f) przygotowywanie nauczycielom aktów mianowania, 

prowadzenie ewidencji wydanych aktów, 
 
  g) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki 

przez dzieci i młodzieŜ w wieku do 18 lat. 
 

Rozdział III 
Zarządzanie i organizacja. 

 
§ 4. Biuro Obsługi Szkół jest jednostką budŜetową. 

Rozlicza się z przychodów i rozchodów z budŜetu gminy. 
 
§ 5. Szczegółową strukturę organizacyjną BOS 

określa regulamin organizacyjny nadawany przez 
Dyrektora. 

 
§ 6. Biurem kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany 

przez Wójta Gminy. 
 
§ 7. 1. Do podstawowych uprawnień i obowiązków 

dyrektora naleŜy: 
 
  a) samodzielne podejmowanie decyzji zgodni z prawem i 

Statutem, 
 
  b) ponoszenie odpowiedzialności za opracowanie na 

bazie posiadanych środków projektów planów 
finansowo – rzeczowych obsługiwanych jednostek, 

 
  c) ustalanie wewnętrznej organizacji Biura, 
 
  d) opiniowanie arkuszy i aneksów do projektów 

organizacyjnych szkół i przedszkola, 
 
  e) uczestniczenie w planowaniu i opiniowanie zmian w 

obwodach szkół, 
 

  f) koordynowanie zatrudnienia nauczycieli i pracowników 
obsługi we wszystkich placówkach oświatowych w 
gminie Wieliczki, 

 
  g) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura, 
 
  h) podejmowanie decyzji w zakresie planowania i 

organizacji remontów w placówkach oświatowych z 
terenu gminy oraz nadzór nad ich przebiegiem. 

 
2. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu 

Pracy w stosunku do pracowników Biura. 
 

Rozdział IV 
Gospodarka finansowa. 

 
§ 8. 1. Biuro prowadzi gospodarkę finansową na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 
r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r., Nr 15, poz. 
148 z późn. zm.). 

 
2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan 

finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy. 
 
3. W planie mogą być dokonywane zmiany w ciągu 

roku zgodnie z obowiązującymi przepisami budŜetowymi. 
 

Rozdział V. 
Postanowienia ko ńcowe. 

 
§ 9. 1. Biuro uŜywa pieczęci podłuŜnej o treści: „Biuro 

Obsługi Szkół w Wieliczkach”. 
 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym 

Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące. 

 
3. Dokonywanie wszelkich zmian w Statucie odbywa 

się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 

 
 

241 

INFORMACJA 

Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki  

dotycz ąca decyzji z dnia 29 stycznia 2004 r. Nr OGD–4210-2 (4)/2004/4363/I/A/KK 

o umorzeniu post ępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, sporz ądzonej przez „BIO - ENERGIA” Sp. z o.o. 

z siedzib ą w Tolkmicku.  

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, iŜ na podstawie art. 105 § 2 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966), na wniosek „BIO - 
ENERGIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Tolkmicku, w dniu 29 stycznia 2004 r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w 
sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez ww. przedsiębiorstwo energetyczne.  
 

Z upowaŜnienia 
Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 

Północnego Oddziału Terenowego 
      Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Gdańsku 
      Mirosława Szatybełko -Połom 
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INFORMACJA 

o decyzjach Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki 

Nr WCC/653C/2667/W/OGD/2004/DJ oraz PCC/687C/2667/W/ OGD/2004/DJ 

z dnia 30 stycznia 2004 r. 

 

W dniu 30 stycznia 2004 r., na wniosek przedsiębiorcy - Lubawska Spółka Komunalna Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Lubawie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmieni ć przedmiot i zakres 
działalności Koncesjonariusza, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła oraz w koncesji na przesyłanie i dystrybucję 
ciepła. 
 

Uzasadnienie: 
 

Decyzjami z dnia 26 listopada 1998 r. Nr WCC/653/2667/U/OT-7/98/MK oraz Nr PCC/687/2667/U/OT-7/98/MK udzielono 
przedsiębiorcy: Lubawska Spółka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubawie, koncesji na 
wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do dnia 15 grudnia 2008 r., określając 
jednocześnie w punkcie nr 1 decyzji na stronie 2 „Przedmiot i zakres działalności”. 

 
Pismem z dnia 7 stycznia 2004 r., uzupełnionym pismem z dnia 23 stycznia 2004 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło do 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę wydanej koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i 
dystrybucję ciepła, w związku ze zmianą liczby eksploatowanych źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych.  

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 

153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić 
decyzjami z dnia 30 stycznia 2004 r. Nr WCC/653C/2667/W/OGD/2004/DJ oraz PCC/687C/2667/W/OGD/2004/DJ swoje 
wcześniejsze decyzje z dnia 26 listopada 1998 r. Nr WCC/653/2667/U/OT-7/98/MK oraz Nr PCC/687/2667/U/OT-7/98/MK. 
 

Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z upowaŜnienia 
 

DYREKTOR 
Północnego Oddziału Terenowego 
      Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Gdańsku 
      Mirosława Szatybełko -Połom 

Gdańsk, dnia 30 stycznia 2004 r. 
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SPRAWOZDANIE 

Starosty Braniewskiego 

z działalno ści Komisji Bezpiecze ństwa i Porz ądku Powiatu Braniewskiego za 2003 rok. 

 

W roku 2003 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego zajmowała się następującymi sprawami: 
 

1. Sporządzono i przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji za 2002 rok; 
2. Przyjęto informację Komendanta Powiatowego Policji oraz Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej o 

stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Braniewskiego oraz wciągnięto z niej wnikające wnioski do 
realizacji przez odpowiednie słuŜby, straŜe, jednostki i instytucje. 
 

W informacji omówiono następujące zagadnienia: 
 

• stan bezpieczeństwa i porządku publicznego wynikający z przestępczości pospolitej i kryminalnej, 
 

• podejmowane działania prewencyjne mające na celu ograniczenie przestępczości oraz poprawę stanu porządku 
publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców, 

 
• stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podejmowane działania prewencyjne, 
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• prewencję realizowaną w ramach akcji "POMIAR", "GIMBUS" i programów "BEZPIECZNE MIASTO", "BEZPIECZNY 
OGRÓD", "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY", "PROFILAKTYKA NARKOTYKOWA", "NIEBIESKA KARTA" 
(przemoc domowa), "BEZPIECZNA WODA" oraz pogadanek i imprez organizowanych w szkołach a takŜe 
instruktaŜu mieszkańców w zakresie samoobrony, znajomości prawa karnego, prewencji kryminalnej i podstaw 
psychologii, 

 
• plan działania na 2003 rok Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, 

 
• stan bezpieczeństwa poŜarowego oraz podejmowane działania prewencyjne i ratownicze, 

 
• plan działania na 2003 rok Komendy Powiatowej PSP w Braniewie. 

 
Po dyskusji nad informacjami Komisja stwierdziła, Ŝe dla skoordynowania i skuteczności działań ratowniczych oraz 

reagowania na zdarzenia wynikające z działalności człowieka lub wywołane siłami natury niezbędne jest utworzenie 
Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Reagowania Kryzysowego. 

 
3. Przyjęto plan pracy Komisji na 2003 rok. 
 
 
4. Powołano zespół do opracowania Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu Braniewskiego. 
 
5. Wystąpiono do burmistrzów i wójtów o sporządzenie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 

zagroŜeń w tym zakresie na administrowanym terenie. 
 
6. Przyjęto i przekazano do uchwalenia przez Radę Powiatu Braniewskiego projekt Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu Braniewaskiego - uchwała Nr XV/78/03 
Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 14 listopada 2003 roku. 

 
Celem i załoŜeniem Programu jest poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu poprzez 

realizację przedsięwzięć w nim zawartych, która dałaby efekt: 
 

• ograniczenia przestępczości kryminalnej i pospolitej, 
 

• poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
 

• ograniczenia patologii społecznej, 
 

• ograniczenia przemocy w rodzinie, 
 

• właściwego reagowania na zagroŜenia wywołane siłami natury, 
 

• ograniczenia zagroŜeń wynikających z działalności człowieka, 
 

a więc znacznej poprawy poczucia porządku publicznego i bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu. 
 
Ze względu na duŜy zakres przedsięwzięć zawartych w Programie oraz ich długofalowość, jego realizacja będzie 

zadaniem ciągłym, rozłoŜonym na kolejne lata. 
 

7. Na wniosek komisji uchwałą Nr XV/79/03 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 14 listopada 2003 roku utworzono Zespół 
do spraw realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu 
Braniewskiego. 

 
Zespół składa się z: 

 
  1) Rady Programowej - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego, 
 
  2) komisji problemowych: 
 

• ds. mediów i popularyzacji Programu, 
 

• ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
 

• ds. bezpieczeństwa w szkole, 
 

• ds. bezpieczeństwa w miejscach publicznych, 
 

• ds. przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej, 
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• ds. bezpieczeństwa urbanistyczno-architektonicznego, 
 

• ds. bezpieczeństwa medyczno-sanitarnego. 
 
  3) grup roboczych komisji. 
 

Zadaniem Zespołu będzie realizacja Programu, tj. zadań w nim zawartych. 
 
8. Przyjęto informację śuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu Oddział w Braniewie o stanie 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wciągnięto z niej wnikające wnioski do realizacji przez odpowiednie słuŜby, 
straŜe, jednostki i instytucje. W informacji przedstawiono wyniki jesiennego przeglądu obiektów hydrotechnicznych i urządzeń 
osłony przeciwpowodziowej. 

 
Reasumując naleŜy stwierdzić, Ŝe zadania zawarte w planie pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Braniewskiego na 2003 rok zostały wykonane. 
 

Przewodniczący Komisji 
STAROSTA 
Włodzimierz Kunc 

Braniewo, styczeń 2004 r. 
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SPRAWOZDANIE 

Starosty Ełckiego 

z działalno ści Komisji Bezpiecze ństwa i Porz ądku Powiatu Ełckiego za 2003 rok. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła w 2003 roku trzy posiedzenia. 
 
Pierwsze posiedzenie zorganizowano w dniu 7 kwietnia 2003 r., na którym: 
 
1. Starosta przedłoŜył sprawozdanie z działalności Komisji za 2002 r. 
 
2. Dokonano prezentacji działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w wersji audiowizualnej w celu przedstawienia: 

 
  1) systemu realizującego zadania i obowiązki ustawowe, 
 
  2) funkcjonowania zintegrowanej obsługi zgłoszeń alarmowych, 
 
  3) koordynowania działań słuŜb, 
 
  4) zaprezentowania centrum jako spójnej i wiodącej jednostki reagowania w sytuacjach kryzysowych dla wszystkich gmin w 

powiecie, 
 
  5) niŜszych kosztów eksploatacji systemu poprzez centralne zarządzanie zasobami. 
 

3. Omówiono zasady współdziałania gmin i powiatu w ramach Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w 
postaci budowy wspólnego systemu teleinformatycznego. 

 
4. Podczas posiedzenia odbył się pokaz video funkcjonowania punktu obsługi interesantów na przykładzie Komendy 

Miejskiej Policji w Elblągu. Pomysł ten zamierza wdroŜyć Komenda Powiatowa Policji w Ełku przy wsparciu finansowym 
samorządów lokalnych z naszego powiatu. 

 
5. Przyjęto plan pracy komisji na 2003 rok. 

 
Dnia 25 czerwca 2003 r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji, na którym: 

 
1. Omówiono i przyjęto projekt Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, przyjęty do realizacji uchwałą Nr XIX/110/03 Rady Powiatu na Sesji w dniu 30 
grudnia 2003 roku; 
 
     2. Zapoznano się ze stanem przygotowania słuŜb z terenu powiatu do sezonu letniego; 
 

3. Zaopiniowano plan pracy Policji w  zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 
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4. Kontynuowano dyskusję z poprzedniego posiedzenia w sprawie systemu teleinformatycznego dla gmin i powiatu w 
ramach Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego; 
 

5. Komendant Powiatowy Policji złoŜył informację o stanie realizacji prac budowy recepcji do obsługi interesantów w 
Komendzie Powiatowej w Ełku. 
 

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji zapoznał członków Komisji z projektem nowej ustawy o StraŜy 
Obywatelskiej. 

 
Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się dnia 15 września 2003 r., na którym: 

 
1. Podsumowano i oceniono pozytywnie pracę Policji w okresie sezonu turystycznego; 

 
2. Policja zaprezentowała efekty wykorzystania fotoradaru skutecznie oddziaływującego na kierowców naruszających 

przepisy w zakresie prędkości poruszania się po drogach publicznych; 
 

3. Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem zdalnego monitoringu miejskiego i jego przydatnością w pracy Policji. 
 
 
            W/z Starosty 

Jarosław Franczuk 
Ełk, dnia 7 stycznia 2004 r.         Wicestarosta 
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SPRAWOZDANIE 

Starosty Gołdapskiego 

z działalno ści w 2003 roku Komisji Bezpiecze ństwa i Porz ądku. 

 

Na podstawie art. 38a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 
1592) oraz uchwały Nr III/22/02 Rady Powiatu Gołdap z dnia 22 grudnia 2002 r. Starosta Gołdapski z dniem 22 stycznia  
2003 r. powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. 

 
Tworzenie Komisji przebiegało w następujący sposób: 

 
- 30.12.2002 r. Przewodniczący Zarządu Jarosław Podziewski w wykonaniu postanowienia Uchwały Nr III/22/02 Rady 

Powiatu wystosował pisma do samorządów miasta i gmin powiatu gołdapskiego, Komendantów Powiatowych 
Państwowej StraŜy PoŜarnej i Policji o wytypowanie swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji; 

- do 5.01.2003 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęły pisma z propozycjami osób do udziału w pracach komisji; 
- 22.01.2003 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie komisji, w skład której weszli: 

 
1. Jarosław Podziewski - Starosta Gołdapski - przewodniczący Komisji; 
 
2. Władysław Stecki i Stanisław Świerzbin - członkowie Komisji delegowani przez Radę Powiatu w Gołdapi; 
 
3. Arkadiusz Andrukiewicz i Andrzej śyliński - członkowie Komisji delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji w 

Gołdapi; 
 
4. Piotr Mościński - członek Komisji delegowany przez Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gołdapi; 
 
5. Beata Grudnik, Władysław Frydrych i Paweł Werchowicz - członkowie Komisji powołani przez Starostę Gołdapskiego 

spośród osób wyróŜniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród 
miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym; 

 
6.Ewa Dąbrowska, ElŜbieta Kalinowska i Stanisław Karkosiński - jako uczestnicy w pracach komisji z głosem doradczym. 
 
W ubiegłym roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła 7 posiedzeń. 

 
Główne tematy posiedze ń komisji: 

 
1. Posiedzenie Komisji w sprawie powołania zespołów problemowych do opracowania powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego - 22.01.2003 r.; 
 
  a) uroczyste wręczenie członkom Komisji aktów powołania, przedstawienie aktów prawnych funkcjonowania Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku; 
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  b) określenie nazwy programu i jego elementów składowych: 
 

- zespół postanowił nazwać program ,, Bezpieczny Powiat Gołdapski ”; 
 
- program ma zawierać następujące elementy składowe: 

• charakterystykę powiatu; 
• załoŜenia wyjściowe; 
• strukturę organizacyjną programu; 
• cele i zadania programu; 
• konfigurację programu; 
• warunki realizacji programu; 
• finansowanie programu; 
• załączniki – harmonogramy realizacji zadań poszczególnych zespołów. 

 
  c) podział Komisji na zespoły problemowe do opracowania programu pn. ,, Bezpieczny Powiat Gołdapski ”: 
 

- zespół programowy bloku prewencyjno-wychowawczego; 
 
- zespół programowy bloku komunikacyjnego; 
 
- zespół programowy bloku porządku i ochrony środowiska; 
 
- zespół programowy bloku zagroŜeń kryzysowych; 
 
- zespół programowy bloku bezpieczeństwa i przeciwdziałania przestępczości. 

 
Na przewodniczącego zespołu ds. przygotowania projektu programu Starosta Gołdapski - przewodniczący Komisji 

wyznaczył wicestaroste Jana Raźniaka. 
 
2. Posiedzenie Komisji w sprawie oceny wdroŜenia i funkcjonowania programu pn.,, Bezpieczny Powiat Gołdapski ” - 

21.04.2003 r. 
 
Na posiedzeniu przedstawiono opracowany w całości w/w program. Przedstawiciele poszczególnych bloków 

programowych przedstawili cele nadrzędne, cele ogólne, cele szczegółowe, zadania oraz harmonogramy realizacji zadań 
wynikające z programu. 

Przewodniczący Komisji stwierdził, iŜ na dzień dzisiejszy nie wyszliśmy poza fazę programową i po dzisiejszym 
posiedzeniu naleŜy przejść z fazy programowej do fazy realizacji zadań. 

 
3. Posiedzenie Komisji poświęcone ocenie zagroŜenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie 

powiatu za okres od 1.01.2003 r. do 30.04.2003 r. - 20.05.2003 r. 
 

3a) ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi - 
Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji nadkom. A. Garackiewicza.Tezy wystąpienia: 
 

• zagroŜenia przestępczością oraz uzyskane wyniki pracy  wykrywczej; 
• sprawy poszukiwawcze i poszukiwawczo-identyfikacyjne; 
• praca prewencyjna; 
• ruch drogowy. 

 
Analizując powyŜszą ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku za omawiany okres naleŜy: 

 
  a) zwiększyć skuteczność poszukiwań; 
 
  b) skierować prace z zakresu PG na właściwe tory i wykorzystać bliskość granicy jako atut przy ujawnianiu obrotami bez 

polskiej akcyzy skarbowej; 
 
  c) ukierunkować prace dzielnicowych w kierunku społeczeństwa tj. odzwierciedlenia w rozpoznawaniu tzw. ,, ciemnej liczby ” 

przemocy w rodzinach; 
 
  d) w większym stopniu dąŜyć do eliminowania zjawiska obrotu środkami psychotropowymi 
 
  e) w zakresie ruchu drogowego dąŜyć do ujawniania jak największej liczby osób kierujących pojazdami pod wpływem 

alkoholu. 
 

3b) analiza wybranych parametrów działań ratowniczych prowadzonych podczas zdarzeń zaistniałych na terenie powiatu 
gołdapskiego - wystąpienie Komendanta PPSP kpt. A. Giedrojcia.  

 
Tezy wystąpienia: 
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• ilość poŜarów, straty oraz wartość uratowanego mienia; 
• struktura wielkości poŜarów oraz przyczyny ich powstawania; 
• uzyskiwane wskaźniki operacyjne. 

 
Analizując wybrane parametry działań ratowniczych naleŜy: 

  a) wzmóc akcję informacyjną związaną z wypalaniem suchych traw (146 poŜarów co stanowi 75,6 % całości); 
  b) słuŜby dyŜurne PSK oraz dowodzący działaniami winni zwrócić baczniejszą uwagę na zakres dysponowania jednostek 

OSP (zauwaŜalny spadek ilościowy ich udziału). 
 

4. Poszerzone posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z udziałem dyrektorów szkół średnich, gimnazjalnych i 
podstawowych powiatu gołdapskiego poświęcone zagroŜeniom występującym wśród młodzieŜy szkolnej oraz określenie 
zadań Komisji na okres letni - 5.06.2003 r. 

 
W posiedzeniu wzięło udział 27 osób. Omówiono następujące problemy: 

 
  a) zjawiska patologiczne występujące w szkołach ponad gimnazjalnych (program ,,Po lekcjach” ,,Promocja zdrowego stylu 

Ŝycia”); 
 
  b) organizacja spotkań młodzieŜy z prawdziwymi narkomanami i alkoholikami. Stwierdzono brak programów 

profilaktycznych, które są bardzo kosztowne; 
 
  c) realizacja programu ,,niebieska karta”, ,,uwaga obcy ”, ,,bezpieczna droga do domu”; 
 
  d) udział młodzieŜy w realizacji programu ,,pomniki przyrody”; 
 
  e) zapoznanie z apelem pn. ,,Memoriał o bezpieczeństwo w środowisku wodnym”; 
 
  f) utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej; 
 
  g) zagroŜenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w okresie letnim. 
 

Postawiono następujące zadania: 
• dyrektorzy szkół nawiązać bliŜszą współpracę z rodzinami patologicznymi; 
• w miarę moŜliwości reaktywować kluby osiedlowe; 
• pozyskiwać i wdraŜać programy profilaktyczne; 
• jak najszybciej utworzyć ośrodek interwencji kryzysowej; 
• zbudować przejście dla pieszych z barierami ochronnymi i sygnalizacją świetlną na wysokości Domu Dziecka oraz 

ograniczyć prędkość do 40 km/h; 
• zakupić  telefon z  identyfikacją  rozmówcy celem uniknięcia fałszywych wezwań; 
• poczynić starania w kierunku pozyskania karetki ,,R” . 

 
5. Posiedzenie komisji poświęcone zaopiniowaniu pracy Policji, StraŜy PoŜarnej i innych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa obywateli za I półrocze 2003 r. - 28.08.2003 r. 
 
Oceny pracy w/w jednostek organizacyjnych dokonano na podstawie materiałów opracowanych przez poszczególne 

słuŜby. 
 
6. Posiedzenie Komisji poświęcone opracowaniu wytycznych do działania Komisji na okres jesienno - zimowy - 

13.10.2003 r.; 
  a) w zakresie przeciwpoŜarowym - doraźny przegląd instalacji kominowych w budynkach stwarzających największe 

zagroŜenie; 
  b) przygotowanie JRG do sprawnego i szybkiego udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach 

samochodowych (śliskie jezdnie); 
  c) wprowadzanie słuŜb operacyjnych w skład patroli ( nasilenie zdarzeń przestępczych - okres sylwestra i karnawału); 
  d) zaostrzenie wymagalności w zakresie kontroli ruchu drogowego (techniczna sprawność pojazdów - trudne warunki 

drogowe). 
 

7. Posiedzenie Komisji podsumowujące działalność za 2003r. Opracowanie sprawozdania z działalności - 22.01.2003 r. 
 
Rok 2003 był pierwszym rokiem funkcjonowania Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście. W okresie działania 

nie stwierdzono większych trudności w pracy Komisji. Biorąc pod uwagę doświadczenia minionego roku planuje się podjąć 
dodatkowe działania określające kierunek i styl przyszłej pracy. W związku z tym zamierza się w końcu miesiąca stycznia 
zwołać posiedzenie Komisji, na którym zostanie zweryfikowany plan dotychczasowy oraz wypracowany plan na 2004 r. 
 
          STAROSTA 
          Jarosław Podziewski 
Gołdap, 13 stycznia 2004 rok 
 


