
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA I STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO 

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 
DLA MIASTA KOSZALINA I POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 

ZA 2019 ROK 
 
 
 
I. PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA 

KOSZALINA I POWIATU KOSZALIŃSKIEGO (w dalszej części zwanej Komisją) odbyło się 
5 marca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Koszaliński – Marian Hermanowicz. 

W posiedzeniu, uczestniczyło 9 członków spośród 10 uprawnionych do głosowania,  
4 członków z głosem doradczym oraz 7 zaproszonych gości. 
 
Na posiedzeniu: 

1. Przewodniczący Komisji stwierdził kworum a przedstawiony porządek posiedzenia 
przyjęto bez uwag. 

 
2. Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Koszalinie przedstawił 

„Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina 
i Powiatu Koszalińskiego za 2018 r”. 
Sprawozdanie Komisja przyjęła jednogłośnie. 
 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie przedstawił „Informację 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu koszalińskiego i miasta Koszalina w 2018 r”. 
Główne aspekty informacji dotyczyły: 

a) sytuacji epidemiologicznej z zakresu chorób zakaźnych: 
 realizacji szczepień ochronnych, 
 stanu sanitarno-technicznego podmiotów działalności leczniczej, 

b) stanu sanitarno-porządkowego: 
 infrastruktury zaopatrzenia ludności w wodę, 
 obiektów użyteczności publicznej, 
 środków transportu publicznego, 
 gospodarki odpadami, 

c) bezpieczeństwa żywności i żywienia, 
d) środowiska pracy i chorób zawodowych, 
e) zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, 
f) higieny dzieci i młodzieży, 
g) oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. 

Informacja została przyjęta bez zastrzeżeń. 
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4. Komendant Miejski Policji w Koszalinie przedstawił „Sprawozdanie z działalności 
Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie wraz z informacją o stanie porządku 
i bezpieczeństwa publicznego na terenie Koszalina i powiatu koszalińskiego w 2018 
roku”. 

Spośród zadań realizowanych przez Policję w 2018 r. do priorytetów należało: 
– zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze 

społeczeństwem, 
– podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych 

współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości, 
– wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej 

uciążliwej społecznie, 
– działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
– optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez 

masowych, 
– podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne 

podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji, 
– doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji 

poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy. 
Sprawozdanie wraz z informacją zostało przez Komisję przyjęte. 
 
 

5. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie zaprezentował „Informację 
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie o stanie 
bezpieczeństwa powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej w 2018 roku”. 

W ramach informacji przedstawiono: 
– charakterystykę zagrożeń występujących na obszarze miasta Koszalina i powiatu 

koszalińskiego, 
– działalność kontrolno-rozpoznawczą, profilaktykę i edukację przeciwpożarowa, 
– prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta Koszalina i powiatu 

koszalińskiego, 
– przygotowanie Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie i jednostek ochrony 

przeciwpożarowej do prowadzenia działań ratowniczych na terenie miasta 
Koszalina i powiatu koszalińskiego. 

Informacja została przyjęta przez Komisję bez zastrzeżeń. 
 

6. Przedstawiciel Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu przedstawił 
„Informację z działalności Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu na terenie 
powiatu koszalińskiego i miasta Koszalina w 2018 roku”. 

Poza zadaniami w zakresie ochrony granic RP głównymi zadaniami realizowanymi 
przez funkcjonariuszy Placówki SG w 2018 r. były: 
– prowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy, prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz powierzania pracy do wykonania cudzoziemcom, 
– opiniowanie cudzoziemców przed wydaniem zezwolenia na pobyt na terenie RP, 
– zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku 

publicznego w strefie nadgranicznej, 
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– kontrola przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz 
krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego pojazdami, 

– zasady pobytu i procedury działania w sprawach uchodźców. 
Informacja przez komisję została przyjęta bez zastrzeżeń. 
 

7. Komendant Straży Miejskiej w Koszalinie przedstawił „Informację z działalności Straży 
Miejskiej w Koszalinie w 2018 roku”. 

Najistotniejszymi elementami działania Straży Miejskiej w Koszalinie były: 
– realizacja uchwał porządkowych Rady Miejskiej w Koszalinie, w tym ilość 

otrzymanych zgłoszeń i podjętych interwencji, 
– realizacja programu „Bezpieczne miasto” oraz podprogramów prewencyjnych: 

„Bezpieczna Szkoła”, „Bezpieczny Pies”, „Bezdomni”, 
– udział w realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 
– utrzymanie i poszerzanie współpracy z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo i porządek publiczny, 
– prowadzenie działalności prewencyjno-edukacyjnej z młodzieżą szkolną 

i przedszkolną, 
– kontrola spalanych w piecach materiałów i odpadów oraz nadzorowanie  

i likwidacji tzw. „dzikich wysypisk śmieci”. 
Informacja przez Komisję została przyjęta bez zastrzeżeń. 
 

8. Główny specjalista Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Koszalinie 
przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej „Program Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na 
lata 2015 – 2018 pt. „BEZPIECZNY KOSZALIN ” w 2018 roku. 
a) W trakcie prezentacji zostały omówione zagadnienia i działania realizowane 

w następujących obszarach Programu „Bezpieczny Koszalin”: 
a) bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, 
b) przemoc w rodzinie, 
c) bezpieczeństwo w szkole, 
d) bezpieczeństwo w ruchu drogowym i środkach komunikacji, 
e) ochrona dziedzictwa narodowego, zdrowia i przeciwpożarowa. 

b) Przedstawiono wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na poprawę 
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Koszalinie oraz innych zagadnień 
mających wpływ na tę poprawę – ogólna kwota to około 5,2 miliona złotych. 

Sprawozdanie zostało przez Komisję przyjęte. 
 

9. Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 
przedstawił informację z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na 
lata 2017 – 2021” w 2018 roku. 

W informacji przedstawiono między innymi programy realizowane przez miejskie 
i miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej w sferze przemocy domowej. 

Omówiono warunki współpracy i funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
posiadającego bazę sezonową w Zegrzu Pomorskim. 
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Określono, że stan bezpieczeństwa w odniesieniu do posiadanych środków 
finansowych utrzymywany jest na wysokim poziomie. 

Informacja została przez Komisję przyjęta. 
 

10. Przedstawiono projekt kolejnej edycji „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019 – 2023 
pn. „BEZPIECZNY KOSZALIN”. 
W projekcie zawarto podstawowe informacje o mieście Koszalinie, określono założenia 
i cele wskazując jednocześnie podmioty realizujące zadania w ramach programu. 
Przy prezentacji projektu wskazano na nowy podział obszarów działania i zmniejszenie ich 
ilości do 5. (dotychczas było ich 9). Ponadto w projekcie określono warunki 
funkcjonowania, finansowania oraz monitowania i oceny programu,  
Szczegółowe zadania zostały zawarte w załączniku „Harmonogram realizacji zadań 
Programu” stanowiącego jego integralną część. 
Projekt został przez Komisję przyjęty i jednocześnie skierowany do dalszego procedowania 
przez Radę Miejską w Koszalinie. 
 
 

11. Odczytano informację Powiatowego Lekarz Weterynarii w Koszalinie zawierającą główne 
zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia 
zwierzęcego, realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną w celu zapewnienia ochrony 
zdrowia publicznego. 
W informacji wymieniono zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się wirusów ASF 
i wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI, jednocześnie wskazując na brak występowania 
zachorowań na te choroby na terenie miasta i powiatu. 

 
 
12. Przedstawiono informacje z realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w okresie ferii zimowych w Koszalinie i na terenie powiatu koszalińskiego 
„BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2019”. Omówione zostały działania Policji mające 
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo publiczne z szczególnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto przedstawiono różne formy wypoczynku 
zorganizowane w celu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 
korzystających z wypoczynku zorganizowanego oraz indywidualnego. 
Do zajęć, w których najliczniejsze brano udział należały: darmowe seanse filmowe, wejścia 
na basen oraz lodowisko. 
 

13. W ramach wniosków i informacji bieżących: 
a) przedstawiono informację na temat współdziałania służb biorących udział w akcji 

ratowniczej w trakcie tragicznego zdarzenia w koszalińskim „Escape roomie”. 
Poinformowano zebranych, że dochodzenie w tej sprawie prowadzi aktualnie 
Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. 

b) wniesiono wniosek o pielęgnacyjną wycinkę krzewów przy ul. Zwycięstwa 130  
w Koszalinie 

 
Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone. 
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II. DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI odbyło się w dniu 13 czerwca 2019 r. w Urzędzie 
Miejskim w Koszalinie. 
Posiedzeniu przewodniczył Prezydent Miasta Koszalina – Piotr Jedliński. 

W posiedzeniu, na 10 uprawnionych do głosowania, uczestniczyło 8 członków,  
6 członków z głosem doradczym oraz 6 zaproszonych gości. 

 
Na posiedzeniu: 

 
1. Na wstępie posiedzenia Przewodniczący wręczył akt powołania wchodzącemu do składu 

Komisji panu Marcinowi Waszkiewiczowi − Radnemu Rady Miejskiej w Koszalinie. 
 
2. Przewodniczący po stwierdzeniu kworum zapoznał Komisję z programem posiedzenia. 

Wniosków do porządku obrad nie wniesiono, wobec powyższego po przegłosowaniu 
program posiedzenia został przyjęty. 

 
3. Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Koszalinie – 

poinformował zebranych o wyjątkowych trudnościach, jakie związane były 
z uruchomieniem w tym roku sezonowej Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.  
Po interwencjach Starosty Koszalińskiego udało się ją uruchomić na okres od 1 czerwca do 
5 września 2019 r. Utworzenie bazy stałej w dalszym ciągu jest niemożliwe do zrealizowania 
z powodu braku środków finansowych. 

 
4. Zaprezentowano zasadnicze zamierzenia miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego 

w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2019”. 
Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Koszalinie – 
przedstawił zasadnicze zamierzenia w działaniach realizujących program „Bezpieczne 
wakacje – 2019”.  
W gminach powiatu koszalińskiego w zakresie przygotowań do działań w ramach 
programu bezpieczne wakacje realizowane są i będą następujące przedsięwzięcia: 
 spotkania w zakresie profilaktyki oraz akcji dotyczących bezpiecznego spędzania 

wakacji przez dzieci i młodzież szkolną (straż gminna/miejska, policja), 
 przygotowanie i nadzór nad organizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci 

i młodzieży w świetlicach, zajęciami rekreacyjno-wypoczynkowych (półkolonie) 
wycieczki, w gm. Sianów przygotowano 3 tyg. wczasy dla ponad 40 dzieci z rodzin 
najuboższych, 

 przeglądy wszystkich istniejących placów zabaw pod kątem stanu technicznego 
i bezpiecznego korzystania, 

 doraźne kontrole miejsc przeznaczonych do kąpieli (1 nad jeziorem Porost - strzeżone) 
i miejsc wypoczynku nad akwenami wodnymi - kontrola tzw. dzikich kąpielisk, 

 funkcjonowanie plaż strzeżonych na odcinkach od miejscowości Łazy dalej Mielno-
Unieście do Sarbinowa. 

 
Pełnomocnik ds. Uzależnień Prezydenta Miasta Koszalina – przygotował zestawienie 
tabelaryczne zawierające przedsięwzięcia jakie będą podejmować w okresie wakacyjnym 
fundacje, stowarzyszenia, miejskie jednostki kultury oraz podmioty komercyjne 
funkcjonujące na terenie gminy – miasto Koszalin dla zabezpieczenia czasu wolnego dzieci 
i młodzieży. 



Strona 6 z 12 

Przygotowano wiele atrakcyjnych ofert np.: kręgielnia, park linowy, park trampolin, 
wejścia do kina i na basen. Nowość w tym roku stanowić będą imprezy przygotowane przez 
Kampanię Rycerską: zajęcia w Gildzie Rycerskiej przy ulicy Jana z Kolna oraz Park Robin 
Hooda przy ul. Racławickiej. Informacje o wakacyjnych zamierzeniach w formie plakatu 
przygotowało Centrum Kultury 105 – który zostanie rozplakatowany w na przystankach 
autobusowych oraz opublikowany w prasie i intrenecie. Organizowane będą również 
„wakacyjne piątki”, które obędą się w różnych miejscach. Przewidziane są również seanse 
filmowe w kinie „Kryterium”, zajęcia w filiach bibliotecznych i Muzeum Koszalińskim, 
warsztaty w Pałacu Młodzieży oraz warsztaty teatralne organizowane przez BTD. Ogółem 
przygotowanych jest ok. 25 tys. jednostkowych wejść na różne imprezy organizowane w 
czasie wakacji. 

Szacunkowa łączna kwota wydatków przewidzianych przez samorząd koszaliński na 
urozmaicenie wakacji dla dzieci i młodzieży to 400 tys. zł. 
Oferta basen za złotówkę skierowana jest wyłącznie dla dzieci mieszkańców Koszalina. 
 

 
5. Przedstawiono stan przygotowania służb dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w okresie letnim w 2019 r. 
1) Komendant Miejski PSP określił stan przygotowania podległych mu jednostek do 

działania w okresie letnim jako bardzo dobry. 
a) W zakresie bezpieczeństwa biernego, na bieżąco prowadzone są czynności 

kontrolno-rozpoznawcze obiektów, które przeznaczone są do wypoczynku. 
Obiekty po uzyskaniu pozytywnej opinii są kwalifikowane do wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży przez kuratora oświaty. 

b) W zakresie ochrony czynnej polegającej na prowadzeniu działań operacyjnych 
skierowanych na ratowanie życia, zdrowia lub mienia utrzymywany jest stan stałej 
gotowości bojowej, technicznej oraz wyszkolenia. Skutki zaistniałych negatywnych 
zdarzeń będą likwidowane na bieżąco. 
W Komendzie Miejskiej funkcjonują również 3 grupy specjalistyczne: grupa 

chemiczno-ekologiczna, wodno-nurkowa i techniczna, a oprócz tego Komenda 
posiada komponent bazy kontenerowej, szczególnie logistycznej. Na terenie działania 
będą funkcjonować 2 kąpieliska – jedno w powiecie drugie w mieście. 
Największym problem dla strażaków są sytuacje w pasie przybrzeżnym. Ratownictwo 
morskie to SAR. Mimo tego strażacy są wzywani do zdarzeń nadmorskich i udzielają 
pomocy, choć nie jest to ich obowiązkiem. 
 

2) Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie – przekazał, iż od 
miesiąca maja policja skupiała się na działaniach prewencyjnych dotyczących 
bezpiecznego wypoczynku. 

Będą prowadzone programy edukacyjne tj.: „Mamo, Tato zapnij pasy”, „Nie daj się 
ustrzelić złodziejowi”, oraz skierowane specjalnie dla osób wypoczywających przy 
akwenach wodnych: „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, „Alkohol wciąga na samo 
dno”. W sezonie letnim funkcjonariusze będą rozdawać dzieciom opaski na rękę, które 
w przypadku zagubienia się dziecka, ułatwiają jego identyfikację i nawiązanie kontaktu 
z opiekunami. 

Prowadzona będzie na szeroką skalę akcja bezpieczeństwo na drodze, która będzie 
obejmować wskazywanie tras alternatywnych do miejscowości nadmorskich 
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z wykorzystaniem mediów oraz internetu. Na bieżąco będą prowadzone kontrole 
ruchu drogowego, stanu technicznego pojazdów w szczególności autokarów 
skierowanych do przewozu dzieci i młodzieży. Sprawdzana będzie trzeźwość i stan 
psychofizyczny kierowców. Przewidziane jest wsparcie z innych komend w zakresie 
prewencyjnym. 
Planowane są w ramach współdziałania wspólne patrole różnych służb. 

 
 

3) Prezes WOPR w Koszalinie – teren działania WOPR obejmuje dawne województwo 
koszalińskie oraz powiat wałecki i darłowski. Prowadzone są odpowiednie szkolenia 
dla ratowników, sterników itp. W tegorocznym sezonie płaca ratownika waha się 
w granicach 3,5 – 4,0 tys. zł. Wojewoda, Marszałek Województwa - dbają o jednostki 
WOPR-u poprzez doposażenia bazy w używany ale działający sprzęt lub części 
zamienne. Problemem podobnie jak w latach ubiegłych jest brak funduszy na zakup 
paliwa do jednostek pływających. 
 

4) Komendant Straży Miejskiej w Koszalinie – przekazał, iż od maja prowadzone są zajęcia 
profilaktyczne w przedszkolach oraz szkołach podstawowych obejmujące 
problematykę „Bezpiecznych Wakacji". Kolejnym aspektem jest bezpieczeństwo na 
drogach oraz w komunikacji kolejowej i autobusowej, które będzie wykonywane 
w całym okresie wakacyjnym w trakcie codziennych służb patrolowych prowadzonych 
zgodnie z kompetencjami Straży Miejskiej. Szczególną kontrolą zostaną w czasie 
wakacji objęte miejsca masowego wypoczynku na terenie miasta Koszalin, takie jak: 
Wodna Dolina, Sportowa Dolina, Misiowa Dolina, rejony boisk, tzw. „ORLIKÓW" oraz 
pozostałe place zabaw i Parki Miejskie. Większa uwaga będzie zwracana na osoby 
nietrzeźwe tak, aby w okresie upałów nie doznały udarów mogących prowadzić do 
śmierci. Zwracana będzie uwaga na pozostawione bez opieki w samochodach dzieci 
oraz zwierzęta.  

Obecnie SM prowadzi procedurę związaną z zakupem „drona”. Na chwilę obecną 
wyłoniono wykonawcę, który jest w stanie przygotować sprzęt pod przedstawione 
wymagania oraz rozpocznie się proces szkolenia strażników obsługujący to urządzenie. 
Do drona będzie podwieszana stacja badawcza, posiadająca zdolność analizowania, 
jakie gazy trujące wydostają się z kominów. Dron będzie wyposażony również 
w termowizję za pomocą, której można wyszukać punkty termiczne  
w zakresie temperatur 35-42 stopni Celsjusza – co może być przydatne podczas akcji 
poszukiwawczych na terenach leśnych, trzcinowiskach. Zasięg działania drona to 
promień ~5 km, a udźwig do 6 kg., co umożliwi szybkie i sprawne podawanie 
niezbędnych rzeczy ratownikom czy poszkodowanym. Na dronie można również 
umieścić lapę oświetleniową, która może pracować przez 6 godzin bez ładowania. 
 

5) Prezes Zarządu Obiektów Sportowych w Koszalinie – przedstawiła informację 
o przygotowanych do sezonu letniego obiektach zarządzanych przez ZOS. Na Wodnej 
Dolinie w Koszalinie zlecono badanie wody, aby sprostać wymogom sanitarnym. 
Obiekt na obecną chwilę jest bezpieczny i będzie otwarty od 24 czerwca do 31 sierpnia. 
Natomiast koszaliński Park Wodny - funkcjonującego cały rok. 
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6) Powiatowy Lekarz Weterynarii – inspekcja weterynaryjna przeprowadza kontrole 
według planu, który został przyjęty na początku roku ze szczególnym uwzględnieniem 
okresów letnich. Jednocześnie prowadzony jest monitoring pozostałości chemicznych, 
mikrobiologicznych występujący w paszach i w żywności. W okresie letnim ze względu 
na zwiększenie zagrożenia epizootycznego prowadzone jest monitorowanie oraz 
przeprowadzanie zwiększonej liczby dochodzeń epizootycznych związanych  
z wścieklizną i innymi chorobami zakaźnymi. Zwiększona ilość turystów wymusza na 
inspekcji weterynaryjnej ścisłą współpracę z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie 
przekazywania informacji i każdy przypadek np. pokąsania przez psa, kota jest 
rozstrzygany indywidualnie.  

Od ponad 5 lat ASF jest tematem wiodącym, co prawda wirus nie jest 
niebezpieczny dla zdrowia człowieka, lecz jego zwalczanie jest kosztowne ma istotne 
znaczenie dla producentów trzody chlewnej i gospodarki narodowej. Zbliżający się 
okres wakacyjny to okres dużej migracji ludzi. Rezerwuarem wirusa są dziki lecz 
roznosicielem najczęściej jest człowiek. 
 

 
7) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – przekazał, iż inspekcja sanitarna będzie 

wykonywała zadania głównie w pasie nadmorskim. 
Szczegółowym kontrolom zostaną poddane punkty zbiorowego żywienia, 

(stołówki, restauracje bary i punkty otwartego żywienia kontrolowane są od połowy 
maja i będą przez cały sezon). Kontroli będą poddane wszystkie obiekty tymczasowe 
tj. lodziarnie, Kontrolowane będą również obiekty, w których odbywają się imprezy 
masowe i plenerowe. Oprócz obiektów budowlanych kontrolowane są również akweny 
wodne, pobierane są próbki wody, a by je móc dopuścić do bezpiecznego 
użytkowania. 

Sanepid monitorować będzie sprawę dopalaczy. W przypadku otrzymania sygnału 
o pojawieniu się środków odurzających podejmowane będą wspólnie z policją 
przeciwdziałania zmierzające do zamknięcia podmiotu prowadzącego działalność 
dystrybucyjną. 

Wspólnie z innymi służbami sanepid w ramach współpracy prowadzi na szeroką 
skalę akcje propagandową dotyczącą bezpieczeństwa sanitarnego w miejscach 
wypoczynku. 

 
 
6.  Wniosków i informacji bieżących nie wnoszono i nie przedstawiano. 

 
Prezydent Miasta Koszalina – Piotr Jedliński – podziękował zebranym za przybycie i za udział 
w posiedzeniu. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
  



Strona 9 z 12 

III. TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI odbyło się w dniu 26 listopada 2019 r. w Starostwie 
Powiatowym w Koszalinie. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Koszaliński – Marian Hermanowicz. 
W posiedzeniu na 10 uprawnionych do głosowania, uczestniczyło 9 członków, 4 członków 
z głosem doradczym oraz 13 zaproszonych gości. Posiedzenie Komisji połączone było 
z posiedzeniem Miejskiego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
 
Na posiedzeniu: 
 

1. Przewodniczący Komisji stwierdził kworum a przedstawiony porządek posiedzenia 
przyjęto bez uwag. 
 

2. Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 
przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania Sezonowej Bazy Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w okresie od 1 czerwca do 5 września 2019 r. Zespół HEMS w Zegrzu 
Pomorskim – zrealizował 137 wyloty (w 2018 r. – 144), 63 do wypadków (w 2018 r. – 80), 
44 do nagłych zachorowań (w 2018 r.– 47), 30 transportów medycznych (w 2018 r. – 17). 

Przekazano również informację, że Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza 
Środkowego w Koszalinie jest w stanie likwidacji. Istnieje zagrożenie, że sezonowa baza 
LPR w Zegrzu Pomorskim nie zostanie uruchomiona w przyszłym roku. Należy podjąć 
działania w celu utrzymania funkcjonowania bazy LPR. Jednym z nich może być przejęcie 
z powrotem przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie w ramach Skarbu Państwa terenu 
lotniska w Zegrzu Pomorskim. 

 
3. Przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu - przedstawił, informację 

z działalność Straży Granicznej na terenie miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego 
Aktywność SG skupiona jest głównie na cudzoziemcach. Na bieżąco przeprowadzane są 
kontrole, które dotyczą legalności pobytu i zatrudnienia: w mieście i powiecie Koszalińskim. 
Odnotowano 38 cudzoziemców którzy przebywali nielegalnie, natomiast 98 
cudzoziemców nielegalnie podjęło pracę. W mieście i powiecie koszalińskim dominuje 
ludność z Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Białorusi i Filipin. Obcokrajowcy pracują głównie 
w sferach życia związanych z: gastronomią, transportem, przetwórstwem, budownictwem. 
Placówka Straży Granicznej w sezonie zimowym stale współpracuje z Domem Miłosierdzia 
Bożego, które udziela pomocy obcokrajowcom. 
 

4. Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Koszalinie - przekazał 
informacje o aktualnych działaniach Komisji, a także i zapoznał zebranych z projektem 
Planu Pracy Komisji na rok 2020. W projekcie planu uwzględniono zadania realizowane 
w ramach Komisji oraz 3 posiedzenia. Przypomniał również, że w razie potrzeb Komisja 
może spotkać się więcej razy w zależności od potrzeb. 
Do projektu nie zgłoszono uwag i Plan Pracy Komisji w roku 2020 został w przedstawionej 
wersji jednogłośnie przyjęty przez Komisję, jako obowiązujący. 
 

5. Omówiony został stan przygotowań służb powiatowych i gminnych do realizacji zadań  
w warunkach zimowych. 
1) Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Koszalinie – 

poinformował zgromadzonych, iż jednostki działające na terenie powiatu 
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odpowiadający za drożność dróg są przygotowane do okresu zimowego 2019/2020. 
Samorządy gminne mają swoje jednostki komunalne, które odpowiadają za 
bezpieczeństwo na drogach gminnych. Dodatkowo mają podpisane umowy z firmami 
prywatnymi dysponującymi odpowiednim – specjalistycznym sprzętem. Sytuacja 
pogodowa jest monitorowana przez samorządy lokalne. W sytuacjach nadzwyczajnych 
zespoły zarządzania kryzysowego w gminach informować będą na bieżąco o zaistniałej 
sytuacji. Funkcjonują podpisane porozumienia o wzajemnej współpracy gmin oraz 
Starostwa Powiatowego – co powinno zabezpieczyć szybkość przepływu informacji 
oraz reakcję na konkretne zdarzenie.  
 

2) Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – przekazał 
informację, że w okresie zimowym, aby zminimalizować zagrożenie życia i zdrowia 
osób dotkniętych skutkami zimy, jednostki organizacyjne pomocy społecznej są 
w ciągłej współpracy na poziomie lokalnym z placówkami zdrowia, oświatą, policją, 
strażą pożarną. Ponadto jednostki pomocy społecznej szczebla gminnego 
współpracują ze Schroniskiem dla Osób Bezdomnych im. Św. Brata Alberta 
w Koszalinie, lub schroniskiem prowadzonym przez Stowarzyszenie „Pro Bono" Pomoc 
nieuleczalnie Chorym i Bezdomnym Centrum Socjopomocy w Linowie. Jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu Koszalińskiego, 
mają obowiązek przestrzegania niezwłocznego odśnieżania dachów obiektów 
wielkopowierzchniowych, a także przejezdności dróg kołowych prowadzących do 
placówek. Wszystkie domy pomocy społecznej posiadają oświetlenia awaryjno-
ewakuacyjne. 
 

3) Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie - poinformował o przygotowaniu 
do akcji zimowej. Powiatowy Zarząd Dróg ma w użytkowaniu 431,30 km dróg 
powiatowych w tym drogi utrzymywane w standardzie 4 - 17,64 km, w standardzie 5 - 
408,16 km, w standardzie 6 - 5,5 km. Przekazał informację, że w sezonie zimowym 
2019/2020 Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie wykonuje we własnym zakresie 
zadania dla sprzętu lekkiego i ciężkiego, ponadto zleca częściowo zadania dla sprzętu 
lekkiego oraz ciężkiego do wykonania przez firmy zewnętrzne. 
 

4) Przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich i Transportu, przekazał, że Zarząd jest 
przegotowany do okresu zimowego. W wyniku przetargu został wybrany wykonawca. 
Wykonawcą usługi polegającej na utrzymaniu przejezdności w okresie prowadzenia 
„Akcji Zimowej" jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. Numery 
alarmowe Spółki przeznaczone do alarmowania to (94) 348 44 60 oraz 502 526 707. 
Działania będą realizowane m.in. przy pomocy sprzętu ciężkiego: pługosolarek 12 szt., 
pługopiaskarek 7 szt., pługi odśnieżne skrętne z nośnikami 5 szt., ciągniki komunalne 
z pługami i rozsiewaczami piasku których ciężar całkowity nie przekracza 2,5 t. w ilości 
12 szt. Sprzęt w zasobach PGK wystarczy do usuwania skutków zimy łagodnej lub 
średniej. 

 
5) Przedstawiciel Miejskiej Energetyki Cieplnej poinformował o inwestycjach MEC, które 

czekają spółkę w przeciągu najbliższych 3 lat, na kwotę ponad 100 ml zł. Związane jest 
to z nowymi przepisami środowiskowymi. Zapewnił również, że MEC przygotowany 
jest do sezonu grzewczego. Na ten cel spółka zabezpieczyła 40 tysięcy ton opału. 
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6) Przedstawiciel Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, przekazał, że przygotowując się do 
akcji zimowej MWiK zabezpieczają pod tym względem głównie swoje obiekty.  
Główne działania to konserwacja kanalizacji oraz udrożnianie przepustów. Jako 
najbardziej newralgiczne miejsca pod względem utrzymania odpływów w Koszalinie 
to: Osiedle Zubrzyckiego, dworzec PKP i PKS, ul. Połtawska. 
 

7) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu  
w Koszalinie przekazała wspólną informację, iż nadzór budowlany na bieżąco 
monitoruje informacje na temat obiektów wielkopowierzchniowych. Inspektorat 
przypomina o obowiązku odśnieżania i usuwania zalegającego śniegu z dachów 
budynków i innych obiektów w komunikatach umieszczonych na swojej stronie 
internetowej.  
Kolejnym ważnym elementem w okresie zimowym jest utrzymanie drożności instalacji 
wentylacyjnych i kominowych, co może zapobiec zaczadzeniu, wybuchom i pożarom. 
Dodatkowo przypomniała, że oba inspektoraty przeprowadzają kontrole obiektów, 
w których będą prowadzone ferie dla dzieci i młodzieży. 
 

8) Komendant Straży Miejskiej w Koszalinie poruszył temat osób bezdomnych. Na terenie 
miasta jest ok 220 osób, które deklarują pozostawanie w statucie bezdomności. 
Zmienił się profil osoby bezdomnej. Na chwile obecną zazwyczaj są to osoby młode. 
Zdarza się, że mają nawet po 19 lat. Często zamieszkują w samochodach.  
Do korzystania z pomocy trzeba ich przekonywać. Komendant poinformował również 
o użyciu dronów do kontroli zanieczyszczenia powietrza, przez osoby spalające 
w piecach lub w ogniskach śmieci. 
 

9) Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych UM w Koszalinie - poinformowała, 
że pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w związku z nadchodzącą 
zimą szczególną uwagę przywiązują do zabezpieczenia potrzebujących w opał, odzież 
zimową i żywność oraz zapewnienie gorącego posiłku przynajmniej raz dziennie 
na stołówce. Osoby, które w 2019 roku zgłaszały się do pracowników socjalnych, 
uzyskały wsparcie w formie np. zasiłków celowych na częściowe pokrycie kosztów 
zakupu opału. Najbardziej zagrożone są osoby bezdomne. Monitorowane są miejsca, 
w których przebywają osoby bezdomne. Udziela się im wsparcia w przetrwaniu 
trudnych warunków zimowych. Kieruje się ich do ośrodków wsparcia i udziela się im 
pomocy finansowej. Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym zostało 
zlecone Towarzystwu im. Św. Brata Alberta w Koszalinie. Wiele osób bezdomnych 
przebywa w miejscach niemieszkalnych i z różnych względów nie chcą skorzystać ze 
schronienia w placówkach TŚBA. Od miesiąca grudnia ma rozpocząć się kolejna edycja 
świadczeń w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
 

10) Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie - przedstawił stan ilościowy pojazdów i sprzętu 
PSP i OSP działających w KSRG mogących zostać użytych do prowadzenia działań 
w warunkach sezonowego wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wszystkie 
siły i środki są w pełni sprawne i gotowe do natychmiastowego dysponowania w razie 
konieczności. W przypadku sezonowego wystąpienia ekstremalnych zjawisk 
pogodowych obsady zmian służbowych w Komendzie Miejskiej PSP mogą zostać 



Strona 12 z 12 

zwiększone do stanu zapewniającego skuteczne podjęcie zadań. Do niesienia pomocy 
mogą zostać zadysponowane jednostki OSP włączone do KSRG wyposażone w pojazdy 
i sprzęt niezbędne w działaniach. Komendant Miejskiej PSP w Koszalinie poinformował 
również, iż 12 listopada br. odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami miasta 
Koszalin i samorządów odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 
w powiecie. 
 

11) Przedstawiciel Komendanta KM Policji w Koszalinie - poinformował, że największy 
nacisk służb prewencyjnych będzie skierowany na osoby bezdomne, a także 
profilaktykę zapobiegania uzależnieniom. Działania będą podejmowanie w szkołach, 
półkoloniach oraz świetlicach osiedlowych oraz wiejskich, będą również 
przeprowadzone kontrole dot. sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Są to działania 
autorskie Komendy Miejskiej. Kolejnym obszarem szczególnego znaczenia będzie ruch 
drogowy, a w szczególności: stan trzeźwości kierowców, zapięte pasy bezpieczeństwa. 
Na szczególną uwagę zasługuje też w okresie zimowym, bezpieczeństwo osób na 
lodzie. Na koniec wspomniał również o dużej liczbie pijanych kierowców, dotyczy to 
głównie obywateli Ukrainy oraz Białorusi. 
 

6. W ramach wolnych wniosków i informacji bieżących: 
Starosta Koszaliński przypomniał o podjęciu dalszych działań związanych 

z utrzymaniem sezonowej bazy LPR w Zegrzu Pomorskim.  
  

Na koniec Starosta podziękował zebranym za udział w posiedzeniu. 
Na tym z posiedzenie Komisji zakończono. 


