
        

            OMISJA  BEZPIECZEŃSTWA 

           I PORZADKU 

Powiat wykonuje określone ustawami  zadania publiczne o 

charakterze ponadgminnym, między innymi  w zakresie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli (art.4 pkt 15 ustawy o 

samorządzie powiatowym) 

Zadania te starosta wykonuję m. innymi przy pomocy Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad 

powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań 

określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli starosta kolneński powołał komisję, o 

której mowa wyżej. 

Do zadań komisji, zgodnie z art. 38a ustawy o samorządzie 

powiatowym, należy: 

1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli na terenie powiatu 

 

2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, 

inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

 

3. przygotowywanie projektu powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli 

 

4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania 

Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz 

jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie 

powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli 

http://gmina.wieszjak.pl/powiat
http://gmina.wieszjak.pl/powiat
http://powiat.wieszjak.pl/
http://prawo-karne.wieszjak.pl/policja


 

5. opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie,  

którym mowa w p-cie 1 

 

6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych 

dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem 

zadań o których mowa w p-cie 1,2 i 4 

 

7. opiniowanie zleconych przez starostę, innych niż 

wymienione w p-cie 2 i p-cie 4-6 zagadnień dotyczących 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli  

 

 

PODSTAWA PRAWNA  

POWOŁANIA KOMISJI I JEJ SKŁAD 

NA PODSTAWIE ART. 38A USTAWY Z DNIA 5 CZERWCA 1998 R. O 

SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (T.J. DZ.U. Z  2016R.  POZ. 814 ) STAROSTA 

KOLNEŃSKI ZARZĄDZENIEM NR 19/2014 POWOŁAŁ KOMISJĘ 

BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU NA OKRES 3 –LETNIEJ KADENCJI   

 

W  skład komisji wchodzą: 

1. Starosta jako przewodniczący komisji. 

2. Dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu. 

3. Trzy osoby powołane przez starostę.  

4. Dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego 

Policji. 

5. W pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez 

właściwego prokuratora okręgowego. 

6. Z głosem doradczym w pracach komisji uczestniczą takze: 

a) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie; 

b) Komendant Straży Miejskiej w Kolnie 

 


