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Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  
za rok 2006 

 
 
 
Zgodnie z art. 38b pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. roku o samorządzie powiatowym, składam 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2006. 

 

W roku 2006 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Strzeleckiego działała w składzie: 

1. Pan Józef Swaczyna       - Przewodniczący  

2. Pan Stefan Szłapa         - Członek Komisji delegowany przez Radę Powiatu 

3. Pan Stanisław Krawiec       - Członek Komisji delegowany przez Radę Powiatu 

4. Pan Mirosław Kutynia       -     Członek Komisji delegowany przez Komendanta  

      Powiatowego Policji  

5. Pan Krzysztof Jędryszczak    -    Członek Komisji delegowany przez Komendanta  

Powiatowego Policji 

6. Pan Roman Więcek        -   Członek Komisji wskazany przez Starostę 

7. Pan Ryszard Golly          - Członek Komisji wskazany przez Starostę 

8. Pan Norbert Koston    -  Członek Komisji wskazany przez Starostę 

 

W pracach Komisji uczestniczyła takŜe Pani Renata Trochim, która została wskazana przez 

Prokuratora Okręgowego w Opolu. 

 

W roku 2006 Komisja odbyła 3 posiedzenia. 

Pierwsze posiedzenie Komisji w 2006 roku odbyło się 13 stycznia. Na posiedzeniu wypełniono 

m.in. ustawowy obowiązek polegający na sporządzeniu i przyjęciu sprawozdania z działalności 

Komisji w 2005 roku, które to sprawozdanie zostało później przedstawione Radzie Powiatu 

Strzeleckiego oraz opublikowane w dzienniku urzędowym województwa opolskiego. Przyjęto takŜe 

harmonogram pracy Komisji na rok 2006.  

Z uwagi na zajęcie się przez Komisję tematyką drogową na posiedzenie zaproszono przedstawicieli 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

oddział w Opolu. W posiedzeniu Komisji udział wzięli takŜe Burmistrz Strzelec Opolskich oraz 

Burmistrz Leśnicy.  

Z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu omówiono sprawy związane z lepszym 

oznakowaniem przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w pobliŜu szkół na terenie powiatu. 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich przedstawił szczegółową 
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analizę zwracając uwagę na najbardziej zagroŜone przejścia wokół szkół na drogach wojewódzkich.   

Z analizy wynika, Ŝe takie przejścia są na ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich. Dziennie 

pokonują je dzieci w drodze do Szkoły Podstawowej nr 7. Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego 

Dróg w Opolu zobowiązali się do zainstalowania dodatkowych duŜych pionowych znaków na            

ul. Gogolińskiej ostrzegających o obecności dzieci na przejściach. Znaki te zostały juŜ 

zainstalowane. 

Ponadto odbyła się dyskusja nad stanem dróg wojewódzkich na terenie powiatu, podczas której 

wskazywano na najpilniejsze prace jakie powinny zostać przeprowadzone w najbliŜszym czasie.  

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył:  

• zimowego utrzymania odcinka autostrady przebiegającego przez teren powiatu strzeleckiego 

ze szczególnym uwzględnieniem odcinka w okolicy Góry Św. Anny; 

• reagowania słuŜb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zdarzenia drogowe na 

autostradzie i pomoc słuŜbom ratowniczym. 

Uczestnicy wskazali na nieszczęśliwy przebieg odcinka autostrady przez najwyŜsze wzniesienie           

w województwie tj. Górę Św. Anny. Powoduje to problemy dla kierujących szczególnie w okresie 

zimowym, co przekłada się na większą ilość zdarzeń drogowych na tym odcinku. Policja 

zobowiązała się do dyscyplinowania kierowców poruszających się autostradą, a Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do szczególnego dbania w okresie zimowym o odcinek 

autostrady przebiegający przez Górę Św. Anny.  

W późniejszej dyskusji członkowie pytali o plany inwestycyjne Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad oddział w Opolu na terenie powiatu strzeleckiego.  

Po posiedzeniu przesłano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Opolu 

protokół z posiedzenia Komisji oraz wystąpiono z prośbą o rozwaŜenie moŜliwości zainstalowania 

na okres zimowy na odcinku autostrady w rejonie Góry Św. Anny znaków drogowych 

nakładających obowiązek zakładania łańcuchów na na opony przez kierowców samochodów 

cięŜarowych. Niestety propozycja ta nie spotkała się z aprobatą Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

 

Kolejne posiedzenie Komisji miało miejsce 23 czerwca 2006 roku. Tematem przewodnim 

posiedzenia była analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 

strzeleckiego – ocena pracy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. Zastępca 

Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich przedstawił analizę stanu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz informację dotyczącą realizacji przez policję 

strzelecką zadań wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. Członkowie Komisji zaproponowali 
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przedstawicielom Policji wykorzystanie gazety samorządowej „Powiat Strzelecki” do 

opublikowania w niej wizerunków dzielnicowych. Wskazano przy tym na konieczność zapoznania 

społeczeństwa ze swoimi dzielnicowymi.  

Zwrócono się takŜe do przedstawicieli Policji o przeprowadzenie w szkołach przy okazji lekcji 

wychowawczych akcji skierowanej do młodzieŜy uświadamiającej skutki prawne wybryków 

uwaŜanych często przez młodych ludzi jako Ŝarty.  

Następnie Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich przedstawił główne kierunki 

działania w najbliŜszym okresie: 

• ścisłe nawiązanie kontaktów z instytucjami, z którymi Komenda współpracuje; 

• zdobycie zaufania wśród mieszkańców, tak aby zwracali się do Policji nawet z najmniejszymi 

swoimi problemami; 

• zlikwidowanie występujących w Komendzie wakatów poprzez nabór policjantów, przede 

wszystkim zamieszkałych na terenie powiatu; 

• nawiązanie ścisłej współpracy z samorządami w celu dofinansowania dodatkowej słuŜby 

patrolowej; 

• eliminacja mankamentów w codziennej działalności Komendy przy jednoczesnym, wspólnym 

podjęciu działań na rzecz budowy dobrego wizerunku Policji;  

• dotarcie do mieszkańców szczególnie młodszych poprzez stronę internetową Komendy; 

• bieŜące publikowanie w lokalnej prasie wizerunków dzielnicowych; 

• odpowiednia organizacja pracy Komendy i optymalne wykorzystanie potencjału ludzkiego; 

• stałe podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków pracy funkcjonariuszy.  

Komisja pozytywnie oceniła pracę oraz główne załoŜenia przyszłej działalności Komendanta 

Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich.  

 

Na posiedzeniu w dniu 25 września Komisja oceniała stan bezpieczeństwa weterynaryjnego, 

budowlanego i sanitarnego na terenie powiatu strzeleckiego.  

Informację nt. stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii  

w Strzelcach Opolskich. W dyskusji członkowie Komisji poruszali sprawy związane m.in.                   

z wirusem ptasiej grypy, humanitarnym transportem zwierząt hodowlanych, a takŜe dostosowaniem 

gospodarstw z terenu powiatu do wymogów unijnych. 

Komisja po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii               

w Strzelcach Opolskich oraz dyskusji, pozytywnie oceniła stan bezpieczeństwa weterynaryjnego na 

terenie powiatu strzeleckiego. 

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył bezpieczeństwa budowlanego. Informację na ten temat 

przedstawił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich. Członkowie 
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Komisji po wysłuchaniu informacji poprosili o wykaz zaniedbanych budowli – groŜących 

zawaleniu i stwarzających realne zagroŜenie. W dyskusji członkowie pytali takŜe o konkretne 

budynki, które stwarzają zagroŜenie oraz jakie działania planuje Powiatowy Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, aby te zagroŜenia wyeliminować.  

Komisja pozytywnie oceniła stan bezpieczeństwa budowlanego na terenie powiatu strzeleckiego.  

Następnie wysłuchano informacji na temat bezpieczeństwa sanitarnego, którą przedstawił Zastępca  

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich. Po dyskusji Komisja 

pozytywnie oceniła stan bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu strzeleckiego.  

Członkowie Komisji zwrócili takŜe uwagę na nieeksploatowane juŜ wyrobisko po Cementowni 

przy ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich. Zdaniem Komisji nie jest ono dostatecznie 

zabezpieczone przed rabusiami oraz przypadkowymi osobami, które mogą ucierpieć na 

niebezpiecznym terenie. 

Po raz kolejny zajmowano się „piratami drogowymi”. Notorycznie łamane są ograniczenia 

prędkości w terenach zabudowanych, na co skarŜą się mieszkańcy przede wszystkim mniejszych 

miejscowości. Społeczeństwo oczekuje działań ze strony Policji, które ograniczałyby te zjawiska. 

Przedstawiciele Policji wyjaśniali, Ŝe w chwili obecnej kontrole radarowe mogą być 

przeprowadzane tylko w wyznaczonych miejscach na terenie powiatu. Jest to podyktowane 

obowiązywaniem nowych przepisów. Wskazano na inne metody walki z „piratami drogowymi”,      

a mianowicie moŜliwość wykorzystania fotoradarów i wideoradarów.  

 

Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2006 roku ujęte są w protokołach                    

z posiedzeń Komisji, które są do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Strzelcach Opolskich. 

 

 

             STAROSTA 

        /-/ Józef Swaczyna 


