Gryfice, dnia 30.01.2017 r.

SPRAWOZDANIE
STAROSTY POWIATU GRYFICKIEGO
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
za rok 2016
Zgodnie z art. 38b pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 814 t.j.), składam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za
rok 2016.
W roku 2016 odbyło się jedno posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
(11.04.2016 r.). Poza członkami Komisji w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: z-ca Burmistrza
Gryfic, przedstawiciel Burmistrza Trzebiatowa, z-ca Burmistrza Płot, Wójt Gminy Brojce, Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach, Komendant Powiatowy Policji w Gryficach oraz
Sekretarz Powiatu.
W trakcie posiedzenia podjęty został temat związany z emigrantami.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komendanta Powiatowego Policji wynika, iż w chwili
obecnej na terenie Powiatu Gryfickiego nie ma emigrantów, jednakże każda informacja przekazana
policji w tym temacie jest potrzebna. W przypadku otrzymania zgłoszenia najbliższa jednostka
podejmie działania mające na celu wylegitymowanie danej osoby i sprawdzenie, czy przebywa ona
legalnie na terenie naszego kraju. Komendant zadeklarował, że Komenda Powiatowa Policji
w Gryficach jest gotowa do przyjmowania takich sygnałów.
Przedstawiciele Gmin Powiatu Gryfickiego zwrócili uwagę, że do gmin kierowane były zapytania od
Wojewody Zachodniopomorskiego, czy samorządy są w stanie przyjąć uchodźców z Ukrainy
i Syrii, czy na swoim terenie posiadają odpowiednie lokale, ośrodki, w których mogliby oni zamieszkać.
Ustalono, że jeżeli zajdzie taka potrzeba wówczas Gminy wspólnie z Powiatem podejmą rozmowy,
ponieważ Gminy nie są w stanie same takiej pomocy udzielić.
W dalszej części posiedzenia dyskutowano nad materiałami dotyczącymi opracowywanego
przez Komisję „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego w Powiecie Gryfickim”.
Na wniosek przedstawicieli Policji zwrócono uwagę na potrzebę montażu dodatkowego
oświetlenia ulicznego na przejściach dla pieszych, w których często dochodzi do zdarzeń
z udziałem pieszych. Przewodniczący Komisji poinformował, że w imieniu Komisji wystąpi z wnioskiem
do Burmistrza Gryfic o uwzględnienie w planach dodatkowego oświetlenia w sugerowanych miejscach.
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Wspomniano również o problemie związanym z zatrzymywaniem samochodów dostawczych na
wskazanych ulicach, co zwłaszcza w godzinach szczytu stwarza zagrożenie zarówno dla kierowców jak
i dla pieszych. Przedstawiciel Policji zadeklarował, że wystąpi do zarządcy drogi z wnioskiem o zmianę
oznakowania.
Przewodniczący Komisji poinformował, że odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem
Województwa Zachodniopomorskiego, który zapewnił, że zapadły już decyzje w kwestii budowy
obwodnicy Gryfic. Budowa m.in. nowego mostu przyczyni się niewątpliwie do zwiększenia
bezpieczeństwa na terenie miasta.
Zastępca Burmistrza Płot poinformował, iż przebudowa drogi S6 jest na etapie projektowania. Prace
będą wykonywane na dwóch odcinkach:
- Nowogard – Płoty, projektem i budową tego odcinka zajmie się firma Mosty-Łódź.
- Płoty – Kiełpino, projektem i budową tego odcinka zajmie się firma BUDIMEX.
Prace projektowe zw. z budową obwodnicy mają się zakończyć do jesieni 2016 r. Prace budowlane
prawdopodobnie rozpoczną się wiosną 2017 roku.
Kolejnym tematem jaki poruszono w trakcie posiedzenia Komisji był Plan transportowy. Prace
nad tym dokumentem koordynuje dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych. Plan będzie
opracowywany we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi gminami powiatu.
W dalszej części posiedzenia głos zabrali przedstawiciele służb mundurowych:
 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że obecnie prowadzona jest
inwestycja polegająca na budowie nowych obiektów Straży Pożarnej w Gryficach przy
ul. Piłsudskiego 35 w Gryficach.
 Komendant Powiatowy Policji przekazał informacje o przygotowaniach do zabezpieczenia sezonu
letniego. Na wybrzeże Rewalskie skierowane zostaną dodatkowe siły policjantów.
 Zarówno Komendant Policji jak i Dowódca Jednostki Wojskowej w Mrzeżynie zwrócili uwagę, że w
połowie miesiąca lipca 2016 r. większość sił zostanie skierowana do Krakowa, gdzie będą się
odbywały Światowe Dni Młodych oraz do Warszawy, w zw. ze szczytem NATO.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku Publicznego
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