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SPRAWOZDANIE NR 1/2022 

STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO I PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA 

z dnia 8 grudnia 2022 r. 

z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu 
Nowosądeckiego za 2022 rok. 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) Prezydent  Miasta  Nowego Sącza i Starosta Nowosądecki składają 
sprawozdanie z działalności  Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza 
i Powiatu Nowosądeckiego. Do zadań komisji, zgodnie z art. 38 a ust. 2 ww. ustawy należało, m. in.: 

1) Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Miasta Nowego Sącza 
i Powiatu Nowosądeckiego. 

2) Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek 
organizacyjnych wykonujących na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego 
zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

3) Częściowe rozliczanie zainteresowanych jednostek z realizacji postanowień wynikających z treści 
„Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli 
i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021-2024.” 

4) Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, 
inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie Miasta Nowego Sącza 
i Powiatu Nowosądeckiego zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

5) Opiniowanie projektu budżetu Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego w zakresie, 
o którym mowa w pkt. 1. 

6) Przyjmowanie planów pracy i tematyki posiedzeń Wspólnej Komisji. 

7) Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 
z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4. 

8) Opiniowanie zleconych przez Starostę Nowosądeckiego lub Prezydenta Miasta Nowego Sącza 
innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4 -6 zagadnień dotyczących porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli. 
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W 2022 roku skład Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza 
i Powiatu Nowosądeckiego przedstawiał się następująco:  

WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY KOMISJI: 

- Ludomir HANDZEL – Prezydent Miasta Nowego Sącza, 

- Marek KWIATKOWSKI – Starosta Nowosądecki. 
 
CZŁONKOWIE WSPÓLNEJ KOMISJI: 
 
Radni delegowani przez Radę Miasta Nowego Sącza: 

- Iwona MULARCZYK – Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza - zmiana funkcji  
od 4 maja br., Radna Miasta Nowego Sącza, 

- Michał KĄDZIOŁKA – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza - zmiana funkcji  
od 4 maja br., Radny Miasta Nowego Sącza, 
 
Radni delegowani przez Radę Powiatu Nowosądeckiego: 

- Ryszard PORADOWSKI – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego, 

- Edward CIĄGŁO – Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. 
 
Osoby powołane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz przez Starostę Nowosądeckiego: 

- insp. Krzysztof DYMURA – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, 

- st. bryg. Waldemar KUŹMA – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej  w Nowym Sączu 
do września 2022 r., 

- st. bryg. Paweł MOTYKA - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej  w Nowym Sączu  
od września 2022 r., 

- bryg. Marian MARSZAŁEK – Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, 

- Adam CZERWIŃSKI – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, 

- Ryszard WASILUK –Komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu do czerwca 2022 r., 

- Wojciech TYRKIEL - p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Nowym Sączu od września 2022 r., 

- Ryszard WĄSOWICZ – Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

- Krzysztof SETLAK – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Nowego 
Sącza, 

- insp. Mateusz MIGACZ – Wydział Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. 
 
Przedstawiciel Policji delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu: 

- nadkom. Waldemar GÓROWSKI – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji  
w Nowym Sączu. 

  Prokurator Rejonowy w Nowym Sączu Jarosław Łukacz wskazany przez Prokuratora Okręgowego 
w Nowym Sączu z głosem doradczym do prac Komisji. 
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Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego 
w 2022 roku odbyła 3 posiedzenia.  

I.   Przedmiotem I posiedzenia Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza 
i Powiatu Nowosądeckiego w dniu 23 czerwca 2022 roku było w szczególności: 

1. Wręczenie aktów powołania dla członków Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta 
Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. 

2. Wytyczenie głównych zadań i działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
oraz na ścieżkach rowerowych na terenie Miasta Nowego Sącz oraz Powiatu Nowosądeckiego do roku 
2024, poprzez podjęcie zgodnie z właściwością jednostki niżej wymienionych zadań wynikających 
z „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego na lata 2021 – 2024”: 

– monitorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie przewozu drogowego osób 
i rzeczy; 

– weryfikacja oznakowania dróg, jako środka poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

– poprawa infrastruktury drogowej, poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych; 

– nauka właściwych zachowań w ruchu drogowym – podniesienie poziomu szkolenia rowerzystów, 
motorowerzystów oraz kandydatów na kierowców pojazdów silnikowych; 

– organizowanie szkoleniowych warsztatów dla instruktorów i wykładowców oraz kandydatów  
na kierowców pojazdów silnikowych; 

– prowadzenie kursów doszkalających dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów 
ubiegających się o wydawanie karty rowerowej; 

– współpraca przy sprawowaniu nadzoru i pomocy merytorycznej ośrodków szkolenia kandydatów  
na kierowców pojazdów silnikowych; 

– prowadzenie działań prewencyjnych dotyczących obowiązkowego używania odblasków  
przez pieszych i rowerzystów; 

– zintensyfikowanie działań prewencyjnych w zakresie badania stanu trzeźwości kierowców; 

– inne działania, które mogą poprawić bezpieczeństwo w omawianym zakresie. 

3. Dyskusja w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz na ścieżkach rowerowych 
na terenie Miasta Nowego Sącz oraz Powiatu Nowosądeckiego do roku 2024. 

4. Wytyczenie głównych zadań i działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
w miejscach publicznych oraz miejscach wypoczynku na terenie Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu 
Nowosądeckiego do roku 2024, poprzez podjęcie zgodnie z właściwością jednostki niżej wymienionych 
zadań wynikających z „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021 – 2024”: 

– informowanie mieszkańców miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego o zagrożeniach 
porządku i bezpieczeństwa w miejscach publicznych; 

– utrzymanie wysokiej efektywności służby patrolowej w celu poprawy skuteczności zwalczania 
przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu (kradzież mienia, kradzież samochodów, kradzież 
z włamaniem, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, uszkodzenia mienia, uszkodzenie ciała); 

– podniesienie poziomu wiedzy rodziców, opiekunów i nauczycieli w zakresie zasad bezpieczeństwa 
podopiecznych oraz wspieranie inicjatyw innych organizacji służących poprawie poziomu 
bezpieczeństwa; 

– dyslokowanie służb patrolowych w rejony zagrożone w oparciu o analizy stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego; 

– wprowadzanie w coraz większym zakresie monitoringu wizyjnego jako nowoczesnego elementu 
prewencyjnego; 

– inne działania, które mogą poprawić bezpieczeństwo w omawianym zakresie. 
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5. Dyskusja w zakresie poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz w miejscach 
wypoczynku. 

6. Wytyczenie głównych zadań i działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
w miejscach publicznych oraz miejscach wypoczynku na terenie Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu 
Nowosądeckiego do roku 2024, poprzez podjęcie zgodnie z właściwością jednostki niżej wymienionych 
zadań wynikających z „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021 – 2024”: 

– informowanie mieszkańców miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego 
o zagrożeniach porządku i bezpieczeństwa w miejscach publicznych; 

– utrzymanie wysokiej efektywności służby patrolowej w celu poprawy skuteczności zwalczania 
przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu (kradzież mienia, kradzież samochodów, kradzież 
z włamaniem, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, uszkodzenia mienia, uszkodzenie ciała); 

– podniesienie poziomu wiedzy rodziców, opiekunów i nauczycieli 
w zakresie zasad bezpieczeństwa podopiecznych oraz wspieranie inicjatyw innych organizacji 
służących poprawie poziomu bezpieczeństwa; 

– dyslokowanie służb patrolowych w rejony zagrożone w oparciu o analizy stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego; 

– wprowadzanie w coraz większym zakresie monitoringu wizyjnego jako nowoczesnego elementu 
prewencyjnego; 

– inne działania, które mogą poprawić bezpieczeństwo w omawianym zakresie. 

7. Dyskusja w zakresie poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz w miejscach 
wypoczynku. 

8. Wytyczenie głównych zadań i działań w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii 
i alkoholizmowi wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych na terenie Miasta Nowego Sącz oraz Powiatu 
Nowosądeckiego do roku 2024, poprzez podjęcie zgodnie z właściwością jednostki niżej wymienionych 
zadań wynikających z „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021 – 2024”: 

- przeprowadzenie analizy zagrożenia narkomanią i alkoholizmem wśród młodzieży poprzez 
przeprowadzenie ankiety w placówkach oświatowych w tym zakresie; 

- realizacja programów profilaktyki uzależnień; 

- identyfikowanie zjawisk uzależnień młodzieży od narkotyków i alkoholu oraz współpraca 
z instytucjami zewnętrznymi w celu ograniczenia tego zjawiska; 

- zapewnienie specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym narkomanią i alkoholizmem oraz członkom 
ich rodzin poprzez pracę terapeutyczną w określonych programach specjalistycznych; 

- wspieranie działalności Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

- realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych; 

- inne działania, które mogą poprawić bezpieczeństwo w omawianym zakresie. 

9. Dyskusja w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi wśród dzieci, młodzieży  
oraz dorosłych. 

10. Wytyczenie głównych zadań i działań w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
oraz podjęcia działań na rzecz pomocy osobom poszkodowanym na terenie Miasta Nowego Sącza  
oraz Powiatu Nowosądeckiego do roku 2024, poprzez podjęcie niżej wymienionych zadań: 

- prowadzenie rozpoznania w środowisku narażonym na wystąpienie problemu przemocy; 

- aktywizowanie lokalnej społeczności do natychmiastowego reagowania oraz informowania Policji 
o zaobserwowanych przypadkach przemocy w rodzinie; 
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- wypracowanie zasad współdziałania wszystkich instytucji mogących doraźnie udzielić pomocy ofiarom 
przemocy w rodzinie poprzez wymianę informacji; 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach (MOPS, PCPR, MOTU) i innych podmiotach zajmujących 
się profesjonalną pomocą specjalistyczną, niosących pomoc ofiarom przestępstw, szczególnie 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem przez skazanych; 

- pomoc osobom doświadczającym przemocy w postaci terapii indywidualnej; 

- podejmowanie czynności proceduralnych związanych z prawnymi konsekwencjami popełnianych 
przestępstw związanych z przemocą w rodzinie, w tym m.in. wdrażanie procedury Niebieskiej Karty; 

- uczestniczenie w pracach Zespołów  Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
i grupach roboczych; 

- współuczestniczenie w realizacji czynności od momentu zgłoszenia interwencji przez ofiary przemocy 
do chwili udzielenia jej konkretnej pomocy i wsparcia. Wskazanie innych podmiotów  i instytucji poza 
policyjnych, które mogą wesprzeć ofiary; 

- wymiana informacji dotyczących wszczęcia procedury Niebieskiej Karty pomiędzy MOPS, Policją,  
PCPR, NZOZ; 

- współorganizowanie szkoleń dla osób zajmujących się problematyką przemocy 
w rodzinie; 

- realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie; 

- inne działania, które mogą poprawić bezpieczeństwo w omawianym zakresie. 

11. Dyskusja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podjęcia działań na rzecz 
pomocy osobom poszkodowanym. 

12. Realizacja zadań przez Powiat Nowosądecki oraz Miasto Nowy Sącz w związku z zapewnieniem 
zakwaterowania dla uchodźców przybyłych z terenów objętych konfliktem zbrojnym w związku 
z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 roku. 

13. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 

II.  Przedmiotem II posiedzenia Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza 
i Powiatu Nowosądeckiego w dniu 22 września 2022 roku było w szczególności: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. 

2. Wręczenie aktów powołania dla pozostałych członków Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. 

3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. 

4. Dyskusja w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz na ścieżkach rowerowych 
na terenie Miasta Nowego Sącza i poszczególnych gmin wchodzących w skład Powiatu 
Nowosądeckiego. 

5. Dyskusja w zakresie poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz miejscach 
wypoczynku na terenie Miasta Nowego Sącza i poszczególnych gmin wchodzących w skład Powiatu 
Nowosądeckiego. 

6. Dyskusja w zakresie przeciwdziałania narkomanii alkoholizmowi wśród dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych na terenie Miasta Nowego Sącza i poszczególnych gmin wchodzących w skład Powiatu 
Nowosądeckiego. 
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7. Dyskusja w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz podjęcia działań na rzecz pomocy 
osobom poszkodowanym na terenie Miasta Nowego Sącza i poszczególnych gmin wchodzących 
w skład Powiatu Nowosądeckiego. 

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

III.  Przedmiotem III posiedzenia Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego 
Sącza i Powiatu Nowosądeckiego w dniu 8 grudnia 2022 roku było w szczególności: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. 

2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. 

3. Przedstawienie przez Skarbnika Miasta Nowego Sącza projektu budżetu Miasta na 2023 rok 
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz zaopiniowanie przez Komisję projektu tego 
budżetu. 

4. Przedstawienie przez Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego projektu budżetu Powiatu na 2023 rok 
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz zaopiniowanie przez Komisję projektu tego 
budżetu. 

5. Złożenie sprawozdania z pracy Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego 
Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2022 i jego przyjęcie przez Komisję w celu przedłożenia przez 
Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Radzie Miasta i przez Starostę Nowosądeckiego – Radzie Powiatu. 

6. Przedstawienie oraz przyjęcie Planu Pracy i terminów posiedzeń Wspólnej Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok - referuje 
Współprzewodniczący Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza 
i Powiatu Nowosądeckiego. 

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 Starosta Nowosądecki 
 
 

Marek Kwiatkowski 
 

 Prezydent Miasta Nowego Sącza 
 
 

Ludomir Handzel 
 


