Załącznik do uchwały nr XXXV/419/2006
Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 lutego 2006 roku

Sprawozdanie
z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za rok 2005.
Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego
zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Leszna i Starostę
Leszczyńskiego w roku 2005 obradowała na trzech spotkaniach.
I. Skład Komisji:
1. Przewodniczący (współprzewodniczący)
a/ Tomasz Malepszy – Prezydent Miasta Leszna,
b/ Zbigniew Haupt – Starosta Leszczyński.
2. Członkowie:
a/ Maciej Wiśniewski – Radny Rady Miejskiej,
b/ Andrzej Jaszczak – Radny Rady Powiatu Leszczyńskiego,
c/ mł. insp. Tadeusz Pauli – Komendant Miejski Policji,
d/ mł. insp. Andrzej Kuciak – Z-ca Komendanta Miejskiego Policji,
e/ Mirosław Frątczak – wyznaczony przez Prezydenta,
f/ Helena Strzałkowska – wyznaczona przez Prezydenta,
g/ Jerzy Szynczewski – wyznaczony przez Starostę.
3. Uczestniczy:
a/ Jerzy Maćkowiak – Prokurator Rejonowy.
II. Tematy omawiane na spotkaniach:
1. Ocena projektów budŜetu Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego na 2005 rok
w części dotyczącej nakładów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę
przeciwpoŜarową.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektu „Planu Pracy Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego na 2005 rok”.
3. Przedstawienie sprawozdania za 2004 r. z działalności „Komisji…”
4. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego
za 2004 r.
5. Patologie wśród młodzieŜy.
6. Stan przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie
wypoczynku letniego.
7. Problem przejazdu po drogach powiatowych i gminnych samochodów o znacznym
tonaŜu.
8. Zaopiniowanie projektów budŜetu Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego na 2006
rok w części dot. nakładów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpoŜarową.
9. Stopień przygotowań do zimowego utrzymania dróg i ulic sezon 2005/2006.
10. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2006 rok oraz przedstawienie sprawozdania
z działalności Komisji za rok 2005.
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III. Finansowanie przedsięwzięć:
Zarówno w budŜecie Miasta Leszna jak i budŜecie Powiatu Leszczyńskiego zabezpieczono
środki finansowe na wiele przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem
a mianowicie: monitoring, promocję zdrowia, patologie wśród młodzieŜy w szczególności
na działalność Centrum MłodzieŜowego „Alternatywa” oraz ośrodka „MONAR”, oświetlenie
w tym takŜe współfinansowanie oświetlenia stadionu im. A. Smoczka, modernizację oraz
budowę dróg i ciągów rowerowych, działalność noclegowni, wsparcie finansowe Policji
oraz Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, finansowanie działań związanych z Zarządzaniem
Kryzysowym i Obroną Cywilną. Natomiast na realizację zadań ujętych w „Programie
zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata
2004-2006” na rok 2005 i 2006 przeznaczono kwotę 31.500 zł., która zabezpiecza realizacje
przedsięwzięć w następujących obszarach:
- zatrzymanie wzrostu przestępczości przeciwko mieniu,
- zapewnienie wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania,
- zminimalizowanie negatywnego wpływu otoczenia na młode pokolenie,
- prowadzenie szerokiej edukacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- prowadzenie szerokiej i intensywnej działalności profilaktycznej w zakresie ochrony
przeciwpoŜarowej i ochrony środowiska naturalnego.
Środki finansowe przyznane na realizację przedsięwzięć zawartych w „Programie zapobiegania
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2004-2006”
zostały wydatkowane na zakup: lampek diodowych, opasek odblaskowych, materiałów
poglądowych, maskotek Komisarz Pyrek „Leszno” i itp.
Zakupiony sprzęt został rozdany przez Policjantów podczas organizowanych spotkań
z uczniami. Opaski odblaskowe oraz lampki diodowe w duŜym stopniu przyczynią się
do podniesienia bezpieczeństwa dzieci w czasie pokonywania drogi do i ze szkoły.
W czasie grudniowego posiedzenia Komisji zaopiniowano i przyjęto projekt budŜetu na 2006
rok w zakresie realizacji zadań ujętych w „Programie…”, który został utrzymany na poziomie
roku 2005.
IV. Ocena bezpieczeństwa publicznego:
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Leszna i Powiatu ocenić
naleŜy jako zadawalający. Ocena przestępczości wskazuje na spadek w ogólnej ilości
przestępstw stwierdzonych w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Komenda Miejska Policji w ramach Programu Zapobiegania Przestępczości i Bezpieczeństwa
Obywateli na lata 2004-2006 realizowała cztery programy prewencyjne:
- „Wielkopolski, Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości” - informowanie
mieszkańców o właściwym zabezpieczaniu mieszkań, piwnic i mienia ruchomego,
- „Bezpieczna Wieś” - organizowanie spotkań z mieszkańcami na temat zabezpieczenia mienia
i zakresu współpracy z Policją,
- „Uwaga zagroŜenie” - edukacja społeczeństwa w celu uwraŜliwienia na wczesne oznaki
zagroŜenia uzaleŜnieniom od środków odurzających,
- „Bezpieczna Szkoła” przedsięwzięcie ukierunkowane na zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa wśród społeczności uczniowskiej pod nazwą „patrol szkolny”.
Ponadto Policja realizowała wiele innych programów prewencyjnych mających na celu
przeciwdziałanie przede wszystkim kradzieŜom oraz innym przestępstwom.
Były to takie akcje jak np.: „Piwnica”, „Rower”, „Uwaga kieszonkowcy”, „Radio”, „DziałkaOgród”, „Pieszy”, „Domek Letniskowy” itp.
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2004 r. pozwala prognozować, Ŝe
poziom zagroŜenia przestępczością na terenie działania KM Policji w roku 2005 utrzyma
się na poziomie analizowanego roku.
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V. Patologie wśród młodzieŜy:
Wśród nieletnich dominowały głównie czyny typu kradzieŜe z włamaniem, bójki, pobicia
oraz uszkodzenia rzeczy. Występki młodzieŜy były zwykle nacechowane agresywnym oraz
bezwzględnym zachowaniem, które w większości przypadków miały miejsce w szkołach
o profilu gimnazjalnym i podstawowym. Zespół prewencji kryminalnej nieletnich wspólnie
z dzielnicowymi i pozostałymi sekcjami przeprowadził wśród młodzieŜy i dzieci prelekcje
realizując program „Bezpieczna szkoła”. Zostały teŜ przeprowadzone akcje prewencyjne
m. in. bezpieczne zimowisko 2005, dzień wagarowicza, działania: „kaptur”, „piwnica”,
„Góral”, patrol szkolny.
Kierownik Poradni „Monar” w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na niepokojący wzrost
młodzieŜy uzaleŜnionych od narkotyków zamieszkałych na terenie gmin powiatu, gdyŜ do tej
pory problem narkomanii w większym stopniu dotyczył młodych ludzi z Miasta Leszna.
Poradnia „Monar” podejmuje jednak róŜne działania takŜe przy współpracy z Policja,
aby skutecznie przeciwdziałać tym patologiom.
RównieŜ róŜnego rodzaju działania podejmowane i realizowane przez MłodzieŜowe Centrum
Profilaktyki „Alternatywa” pozwalają skutecznie przeciwdziałać zjawiskom patologii wśród
młodzieŜy. Realizowany jest między innymi program „Profilaktyczno-Terapeutyczny
adresowany zarówno do osób indywidualnych jak równieŜ dla grup. Dzięki takim grupom
osoby uczą się współdziałania w społeczeństwie, aktywowania do samodzielnego działania
oraz zapominania o problemach. Na dzień dzisiejszy działają następujące grupy: gitarowa,
wspinaczkowa, dziennikarska, festiwalowa oraz survivalowa.
VI. Bezpieczeństwo w okresie letnim:
Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w okresie wypoczynku letniego to przede
wszystkim takie działania jak:
• udział Policji w zabezpieczeniu imprez masowych /głównie mecze ŜuŜlowe/,
• od 1 lipca w Boszkowie otwarcie Posterunku Policji – Placówki Sezonowej
w obsadzie ośmiu policjantów oraz jeden radiowóz oznakowany,
• uruchomienie punktu przyjęć interesantów - czynny kilka godzin dziennie na terenie
miejscowości Brenno - Ostrów przez kierownika Rewiru Dzielnicowych w Wijewie,
• uruchomienie słuŜby na wodzie i terenach przywodnych z uŜyciem środków
pływających nad Jeziorem Dominickim – rejon działania Posterunku Policji we
Włoszakowicach i Jeziorem Białym Miałkie połączone kanałem z Jeziorem Breńskim
– rejon działania Rewiru Dzielnicowych w Wijewie,
• wytypowanie dróg i ciągów komunikacyjnych o nasilonym ruchu w sezonie letnimi
oraz objęcie ich szczególnym nadzorem,
• zorganizowanie spotkań słuŜb: Policji, Państwowej StraŜy PoŜarnej i Państwowego
Powiatowego Inspektoratu Sanitarno – Epidemiologicznego, na których ustalono plan
kontroli obozów, kolonii i ośrodków wczasowych na terenie Miasta Leszna i Powiatu
Leszczyńskiego. Głównym celem kontrolujących było ujawnienie ewentualnych
nieprawidłowości w funkcjonowaniu tych placówek, a takŜe prowadzenie działań
profilaktycznych tj. szkolenia, pogadanki czy pokazy,
• włączenie się Policji do działań z przedstawicielami StraŜy Rybackiej, SłuŜby Leśnej
oraz Państwowej StraŜy Łowieckiej w celu ujawnienia i zwalczania kłusownictwa
leśnego i wodnego.
Problematykę oceny sanitarno-epidemiologicznej kąpielisk strzeŜonych w zakresie
dopuszczenia do eksploatacji przed rozpoczęciem sezonu przedstawił Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny.
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Nadzorem sanitarnym objętych jest 5 kąpielisk zorganizowanych na terenie Powiatu
Leszczyńskiego:
 plaŜa Główna oraz plaŜa Pudełkowo – Jezioro Dominickie – Boszkowo,
 plaŜa Główna – Jezioro Białe – Brenno,
 plaŜa Główna – Jezioro Krzyckie – Gołanice,
 plaŜa Główna – Jezioro Łoniewskie – Osieczna.
Na terenie Miasta Leszna funkcjonują trzy baseny kąpielowe, jeden odkryty oraz dwa kryte,
równieŜ te obiekty są pod stałą kontrolą Inspekcji Sanitarnej.
Ustalono, iŜ Inspektorat Sanitarny będąc w stałym kontakcie z mediami lokalnymi, zapewni
bieŜące informowanie społeczeństwa o stanie sanitarnym kąpielisk naszego terenu.
VII. Drogi Powiatowe i Gminne:
Stan dróg na przestrzeni kilku lat uległ znacznemu pogorszeniu w wyniku przejazdu
samochodów o znacznym tonaŜu. Analizując wpływ ruchu pojazdów o duŜym tonaŜu
Zarząd Dróg Powiatowych opracował dokumentację fotograficzną oraz mapę
z zaznaczeniem odcinków dróg o szczególnym zagroŜeniu. Wynika z niej, Ŝe kierowcy tych
pojazdów jadący tranzytem dokonują skrótów przemieszczając się drogami powiatowymi,
unikając równocześnie ewentualnego waŜenia na drogach wojewódzkich i krajowych.
Następnym problemem są bazy transportowe oraz kopalnie Ŝwiru.
Problemem występującym sezonowo, a uciąŜliwym jest przewoŜenie buraków do okolicznych
cukrowni po drogach powiatu. Dotyczy on równieŜ dróg gminnych.
Cukrownie zrezygnowały z korzystania z utwardzonych placów składowych zlokalizowanych
przewaŜnie przy drogach wojewódzkich i krajowych. Buraki wywozi się bezpośrednio z pól
rolników, a środki transportowe uŜyte w tym celu są o coraz większym tonaŜu.
Omówiono sposoby rozwiązania problemu dewastacji dróg poprzez wprowadzenie oznakowań
ograniczających dopuszczalną masę całkowitą pojazdów /jako łatwą do sprawdzenia/ oraz
docelowe przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków szczególnie
zagroŜonych. Przedstawiciele samorządów gminnych poparli działania w tym zakresie,
bowiem na dzień dzisiejszy tylko takie rozwiązanie moŜe powstrzymać dalszą dewastację dróg.
Natomiast w czasie grudniowego posiedzenia Komisji omówiono problematykę stanu
przygotowań do zimowego utrzymania dróg.
Zarząd Dróg Powiatowych opracował „Informator zimowego utrzymania dróg powiatowych
w sezonie 2005/2006”. Ustalając zasady zimowego utrzymania dróg kierowano się
moŜliwościami finansowymi oraz przyjętymi w latach ubiegłych standardami zimowego
utrzymania dróg wg Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.
Zabezpieczona ilość mieszaniny oraz sprzętu do utrzymania dróg powinna gwarantować ich
przejezdność. W razie wystąpienia znacznego załamania się warunków pogodowych Zarządy
Dróg wspólnie z Urzędami Miast i Gmin oraz Gmin podejmą działania polegające na
zapewnieniu przynajmniej jednego dojazdu do kaŜdej miejscowości.
Podczas spotkań Komisja Bezpieczeństwa i Porządku omawiała równieŜ bieŜące sprawy
i problemy zgłaszane przez członków oraz przedstawicieli powiatowych słuŜb, inspekcji
i straŜy. W posiedzeniach Komisji uczestniczyli takŜe:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii.
3. Kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii „MONAR” w Lesznie.
4. Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
5. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych.
6. Przedstawiciele KM PSP w Lesznie.
7. Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin, Gmin Powiatu Leszczyńskiego.

