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Sprawozdanie  
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za rok 2008 
 

 

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

składam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008. 

 

Początek roku 2008 był okresem, w którym kończyła się dotychczasowa kadencja Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. W związku z tym 16 stycznia odbyło się ostatnie posiedzenie 

Komisji w poniższym składzie:  

1. Pan Józef Swaczyna       -   Przewodniczący 

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

3. Pan Jan Bogusz        -   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 

9. Pani Renata Trochim,   -   wskazana do prac w Komisji przez Prokuratora  

          Okręgowego w Opolu. 

Na posiedzeniu 16 stycznia wypełniono ustawowy obowiązek polegający na przyjęciu 

sprawozdania z działalności Komisji w 2007 roku, które to sprawozdanie zostało później 

przedstawione Radzie Powiatu Strzeleckiego oraz opublikowane w dzienniku urzędowym 

województwa opolskiego. Przyjęto także harmonogram pracy Komisji na rok 2008, który 

przewidywał: 

I kwartał: 

I posiedzenie: 

1) Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007.  

2) Przyjęcie harmonogramu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2008. 
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II posiedzenie: 

1. Funkcjonowanie powiadamiania ratunkowego na terenie powiatu strzeleckiego. 

2. Skutki wejścia w życie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. 

II kwartał: 

1. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu strzeleckiego – 

ocena pracy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. 

2. Ocena programów w zakresie edukacji oraz walki z uzależnieniami wśród młodzieży  

i dorosłych. 

III kwartał: 

1. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego, weterynaryjnego i budowlanego na terenie 

powiatu. Referują kierownicy jednostek. 

2. Ocena realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” i jego aktualizacja. 

IV kwartał: 

1. Ocena stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych powiatu. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego                                

i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. 

W wolnych wnioskach zwrócono uwagę na liczne wakaty występujące w Komendzie 

Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Pan Mirosław Kutynia – Zastępca Komendanta 

Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich, poinformował, że na bieżąco prowadzone są 

działania na rzecz likwidacji wakatów i zachęcania młodych ludzi do wstąpienia w szeregi 

Policji. Współpraca w tej sprawie odbywa się także z samorządami np. w zakresie 

poszukiwania mieszkań dla przyszłych funkcjonariuszy. Przyczyny występowania wakatów 

upatruje się w wyjazdach zarobkowych młodych ludzi za granicę oraz wymagających 

postępowaniach kwalifikacyjnych, które nie każdy z kandydatów na Policjanta przechodzi.  

Podjęte działania pozwoliły na zmniejszenie ilość wakatów w tutejszej Komendzie 

Powiatowej Policji na koniec 2008 roku.  

Członkowie Komisji pytali także o problem konwojowania, który doskwierał w ostatnich 

latach Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Zastępca Komendanta 

Powiatowego Policji poinformował, że zadania te wraz z etatami przekazane zostały 

Komendzie Wojewódzkiej Policji.  
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Kolejne posiedzenie Komisji miało miejsce 21 lutego. Było to pierwsze posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku nowej kadencji, której skład przedstawia się następująco: 

1. Pan Józef Swaczyna  -   Przewodniczący 

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

3. Pan Jan Bogusz   -   Członek Komisji delegowany przez Radę Powiatu 

4. Pan Mirosław Kutynia  -   Członek Komisji delegowany przez Komendanta 

     Powiatowego Policji 

5. Pan Sławomir Nowak  -   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 Franciszek Klimas  -   Członek Komisji wskazany przez Starostę 

9. Pan Janusz Szampera  -   Członek Komisji wskazany przez Starostę 

10. Pani Renata Trochim   -   wskazana do prac w Komisji przez Prokuratora  

          Okręgowego w Opolu. 

Podczas posiedzenia Komisji w dniu 21 lutego poruszone zostały głownie poniższe tematy: 

1) Omówienie skutków wejścia w życie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu 

kryzysowym. 

2) Funkcjonowanie powiadamiania ratunkowego na terenie powiatu strzeleckiego. 

Z uwagi na podejmowaną problematykę w posiedzeniu wziął udział Pan Henryk Ferster – 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, który przedstawił informację w sprawie powyższych tematów. 

Nowa ustawa o zarządzaniu kryzysowym zakłada utworzenie Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, które ma służyć Staroście i zapewnić sprawny przepływ informacji. 

Aby zapewnić całodobowe funkcjonowanie Centrum istnieje potrzeba zatrudnienia 5 osób. 

Należy także ustanowić Kierownika Centrum. Na dzień posiedzenia Komisji na terenie 

województwa opolskiego nie było ani jednego Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka: brak funduszy na organizację Centrum, 

brak środków na wynagrodzenia dla dodatkowych pracowników i problemy z lokalizacją 

Centrum. 
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Wojewódzkie Centrum ma zapewniony kontakt ze Starostwami w godzinach pracy, a poza 

nimi informacje trafiają do Komend Powiatowych PSP. Uruchomiony został także niedawno 

system powiadamiania Starostów o zagrożeniach poprzez SMS. 

 

W sprawie funkcjonowania powiadamiania ratunkowego na terenie powiatu strzeleckiego 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW wskazał, że 

najważniejszy jest obieg informacji o zdarzeniu oraz dysponowanie karetkami pogotowia. 

Nie tak dawno na terenie województwa opolskiego wyznaczono 6 CPR-ów, które 

funkcjonowały w wybranych miastach powiatowych. Każde z Centrów swoim zasięgiem 

obejmowały dwa powiaty. Przykładowo CPR Strzelce Opolskie obsługiwał teren powiatu 

strzeleckiego i krapkowickiego. W 2007 roku doszło do zmiany ustawy i zadania realizowane 

przez powiaty przejął Wojewoda. Oznaczało to utworzenie w przyszłości jednego 

Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i pozbawienie powiatów środków            

z budżetu Wojewody na funkcjonowanie dotychczasowych CPR-ów. Dyrektor Ferster 

zaznaczył, że nikomu nie zależy na tym aby dotychczasowe Centra przestały funkcjonować. 

Będą one stanowiły w dalszym ciągu bardzo ważną rolę, ponieważ będą to punkty 

dyspozytorskie i to one będą dysponowały siły i środki na miejsce zdarzenia. Pozostaje 

nierozwiązana kwestia pieniędzy i finansowania tych punktów. Wystąpiono już                            

o uruchomienie rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na powiatowe punkty 

dyspozytorskie. 

Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że mimo niekorzystnych zmian w prawie współpraca 

pomiędzy powiatem a Urzędem Wojewódzkim w zakresie powiadamiania ratunkowego 

powinna w dalszym ciągu się rozwijać. Zauważono, że dotychczasowa działalność Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego sprawdza się i należy utrzymać ten stan. 

W wolnych wnioskach pytano Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich                   

o sprawę zakupu podnośnika hydraulicznego, który ostatecznie nie doszedł do skutku.  

Komendant Powiatowy PSP poinformował, że decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP 

dofinansowany został zakup podnośnika dla Grodkowa. Zebrane przez Komendę Powiatową 

PSP środki z instytucji i firm zostały zwrócone. Jednocześnie Komendant Powiatowy PSP 

poinformował o zapewnieniach, które pozwolą na zakup podnośnika w niedalekiej 

przyszłości. 
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W dniu 27 czerwca podczas posiedzenia Komisji przewodnim zagadnieniem 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 – Pan Mirosław Kutynia 

przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Wynika z niej m.in., że w pierwszych 5 miesiącach 2008 roku wykrywalność wszystkich 

przestępstw w powiecie jest na poziomie 89,8 % i na tle innych powiatów należy do jednej             

z najwyższych w województwie opolskim. Odnotowano znaczny spadek ilości stwierdzonych 

przestępstw o charakterze kryminalnym przy wykrywalności 82,2%. Zadowalające wyniki 

odnotowano także w kategoriach przestępstw, które mają największy wpływ na poczucie 

bezpieczeństwa wśród mieszkańców – ograniczono dynamikę przy wzroście wykrywalności. 

Sprawy związane z bezpieczeństwem drogowym na terenie powiatu zreferował Pan 

Sławomir Nowak – Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji               

w Strzelcach Opolskich. Poinformował, że powiat strzelecki jest jednym                                      

z najbezpieczniejszych pod względem bezpieczeństwa drogowego. Odnotowano spadek 

ogólnej ilości wypadków drogowych, a także mniejszą liczbę ofiar śmiertelnych oraz osób 

rannych w wypadkach. Wzrosła natomiast liczba kolizji drogowych. Przyczyny wypadków od 

lat się nie zmieniają i są nimi nadmierna prędkość, prowadzenie w stanie nietrzeźwości, 

wymuszenia pierwszeństwa, a także z udziałem pieszych. Najwięcej zdarzeń odnotowuje się 

w dni targowe, wtedy jest największe wzmożenie ruchu drogowego. Największą ilość 

wypadków zanotowano w Gminie Strzelce Opolskie, co spowodowane jest wielkością Gminy, 

obecnością największej liczby użytkowników pojazdów oraz licznych dróg, w tym krajowej. 

Ilość zdarzeń drogowych jest także największa w Strzelcach Opolskich, a następnie                       

w Gminach Leśnica i Ujazd, co spowodowane jest znajdowaniem się autostrady na ich 

terenie.  

Starosta wyraził zadowolenie z efektów pracy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach 

Opolskich. Pozytywnie ocenił ograniczenie ilości kradzionych samochodów, ponieważ  

zawsze był to duży problem na terenie powiatu.  

Pani Renata Trochim oceniła swoją współpracę z Policją pod kątem przygotowania 

poszczególnych postępowań. Zauważyła, że w ostatnim czasie przyjęto do służby wielu 

nowych Policjantów, którzy muszą się jeszcze nauczyć dobrego przygotowania dokumentacji 

w celu sprawnego załatwiania spraw. Kolejna sprawa na której się skoncentrowano to 
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dyskoteki i handel narkotykami. Zwrócono się do przedstawicieli Policji o wzmożenie 

kontroli, szczególnie pod kątem posiadania i handlu narkotykami. W odpowiedzi Zastępca 

Komendanta Powiatowego Policji poinformował, że działania w tym zakresie zostaną 

wzmożone. Nowością na stanie Komendy są narkotesty, które będą wykorzystywane             

w działaniach Policji. 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podkreślił dobrą współpracę z samorządami, 

które przekazują środki na finansowanie służb ponadnormatywnych, co bezpośrednio 

przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. 

Pan Jan Bogusz zwrócił uwagę na bardzo niebezpieczną w skutkach działalność tzw. 

„złomiarzy”, którzy kradną pokrywy kanalizacyjne, hydranty, znaki drogowe. Poprzez swoje 

działanie stwarzają bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Zastępca Komendanta 

Powiatowego Policji zauważył, że przestępstwa dokonywane przez tzw. „złomiarzy” znacznie 

się ograniczyły. Obszar, na którym mogą dokonywać przestępstw jest bardzo duży zatem 

trudno zatrzymać kogoś na gorącym uczynku. 

Członkowie Ryszard Golly i Roman Więcek zgłosili uwagi dotyczące ruchu drogowego                    

i istniejącego oznakowania w miejscowości Zalesie Śląskie i Ujazd. Naczelnik Sekcji Ruchu 

Drogowego KPP w Strzelcach Opolskich zobowiązał się do sprawdzenia zgłoszonych uwag              

i ewentualnego wnioskowania o dodatkowe oznakowanie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji i dyskusji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

pozytywnie oceniła pracę Komendanta Powiatowego w Strzelcach Opolskich. 

 

Dnia 14 listopada porządek posiedzenia przewidywał m.in.: 

1) ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego, weterynaryjnego i budowlanego na terenie 

powiatu. 

2) ocenę realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” i jego aktualizację. 

Realizując pierwszy punkt posiedzenia informację przedstawili:  

- Pani Katarzyna Kanoza – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – w zakresie stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego, 

- Pan Waldemar Włodara – Powiatowy Lekarz Weterynarii – w zakresie stanu 

bezpieczeństwa weterynaryjnego, 
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- Pan Piotr Hamryszak – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – w zakresie stanu 

bezpieczeństwa budowlanego. 

W zakresie bezpieczeństwa sanitarnego członkowie Komisji zwrócili uwagę m.in. na 

konieczność poprawy jakości wody we wskazanych ujęciach, a także poprawę warunków 

sanitarnych na terenie dworca PKP w Strzelcach Opolskich. 

W zakresie bezpieczeństwa budowlanego omawiano skutki przejścia trąby powietrznej przez 

powiat strzelecki w sierpniu 2008 roku. Zwrócono się również do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego o stałe prowadzenie działań na rzecz eliminacji starych i szpecących 

budynków, którym często grozi samoistne zawalenie. Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego poinformował, że liczba takich budynków sukcesywnie się zmniejsza, jednak 

jest to proces długotrwały z uwagi na konieczność ustalenia właścicieli i przejścia 

skomplikowanych procedur.  

Po dyskusji członkowie Komisji pozytywnie ocenili stan bezpieczeństwa sanitarnego, 

weterynaryjnego oraz budowlanego na terenie powiatu. 

Podczas posiedzenia w dniu 14 listopada dokonano również oceny realizacji „Powiatowego 

programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego”. Pomimo bieżącej realizacji wielu zadań Programu, istnieje potrzeba jego 

zaktualizowania. Zadecydowano, że realizatorzy Programu zaktualizują go w swoim obszarze 

działania. Po zebraniu niezbędnych informacji aktualizację Programu będzie można 

przeprowadzić w pierwszym kwartale roku 2009. 

 

W dniu 19 grudnia odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku             

w roku 2008. Na posiedzeniu Pan Stefan Szłapa – Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej w Strzelcach Opolskich przedstawił informację na temat stanu ochrony 

przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych powiatu. Poinformował, że ilość zdarzeń od lat 

utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi około 800. W swoim wystąpieniu zauważył, że 

zmienia się charakter pracy Państwowej Straży Pożarnej i staję się ona bardziej służbą 

ratowniczą. Zwrócił uwagę także na fakt, iż Komenda Powiatowa PSP będzie w 2009 roku 

dysponować zwiększona pulą środków na inwestycje. Dzięki temu realnym stanie się zakup 

podnośnika hydraulicznego i prawdopodobnie samochodu pożarniczego. Zakupy te powinny                   

w znacznym stopniu wpłynąć jeszcze na poprawę stanu bezpieczeństwa. 
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W kontekście zakupu nowego samochodu pożarniczego Pan Janusz Szampera pytał                   

o możliwości zagospodarowania starego samochodu gaśniczego z przeznaczeniem                

do wybranej Gminy. Zauważył, że nawet tak „wiekowy” samochód byłby przydatny 

jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej i stanowił duże wsparcie. Komendant Powiatowy 

PSP w odpowiedzi poinformował, że w takich przypadkach pierwszeństwo mają inne 

jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Jeżeli nie byłoby zapotrzebowania z ich strony, 

samochód zostanie w powiecie. Zaznaczył jednak, że szczegółowe omawianie tej sprawy jest 

jeszcze przedwczesne. 

Realizując kolejny punkt porządku posiedzenia członkowie Komisji po wysłuchaniu wyjaśnień 

pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego                                  

i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu na rok 2009. 

 

Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku ujęte są w protokołach                    

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

Powiatowego w Strzelcach Opolskich. 

 

 

      S T A R O S T A 
 
               /-/ Józef Swaczyna  

 


