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Sprawozdanie  
z działalności Komisji Bezpieczeostwa i Porządku  

za rok 2009 
 

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

składam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeostwa i Porządku za rok 2009. 

 

W roku 2009 Komisja Bezpieczeostwa i Porządku pracowała 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 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. 

Na posiedzeniu 12 stycznia wypełniono ustawowy obowiązek polegający na przyjęciu 

sprawozdania z działalności Komisji w 2008 roku, które to sprawozdanie zostało później 

przedstawione Radzie Powiatu Strzeleckiego oraz opublikowane w dzienniku urzędowym 

województwa opolskiego. Przyjęto także harmonogram pracy Komisji na rok 2009, który 

przewidywał: 

I kwartał. Tematy:  

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeostwa i Porządku za rok 2008.  

2. Przyjęcie harmonogramu pracy Komisji Bezpieczeostwa i Porządku na rok 2009. 

II kwartał. Tematy: 

1. Analiza stanu bezpieczeostwa i porządku publicznego na terenie powiatu strzeleckiego  

– ocena pracy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. 
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2. Aktualizacja „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeostwa obywateli i porządku publicznego”. 

III kwartał. Tematy: 

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

powiatu. Referują kierownicy jednostek. 

2. Przygotowanie i skuteczne reagowanie na sytuacje kryzysowe powstałe na wskutek 

wystąpienia anomalii pogodowych.  

Analiza przejścia trąby powietrznej w sierpniu 2008 roku oraz wypracowanie wspólnych 

ustaleo ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeostwo i jednostkami samorządu 

terytorialnego z terenu powiatu. 

IV kwartał. Tematy:  

1. Ocena stanu bezpieczeostwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeo pożarowych powiatu. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego                               

i bezpieczeostwa obywateli na terenie powiatu. 

 

Mając na uwadze niedawne doświadczenia związane z przejściem przez powiat strzelecki 

trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 roku, członkowie Komisji zaproponowali, aby w III 

kwartale zająd się tematyką skutecznego reagowania na sytuacje nadzwyczajne na odrębnym 

posiedzeniu Komisji. 

W dalszej części posiedzenia omawiano bieżące remonty dróg na terenie powiatu                    

i utrudnienia z tym związane. Szczególną uwagę zwrócono na remont odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 426 w Szczepanku, gdzie wielu kierowców samochodów ciężarowych nie 

przestrzegało oznakowao dotyczących objazdu, niszcząc lokalne drogi nieprzystosowane do 

tak dużego tonażu. Komisja zobligowała Policję do działao, które skutecznie 

wyeliminowałyby te praktyki.  

Poruszono także sprawę dotyczącą zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci podczas 

ferii zimowych. W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2009” zobowiązano służby powiatowe,             

a w szczególności Straż Pożarną i Policję do podejmowania działao polegających m.in. na 

monitorowaniu zamarzniętych zbiorników wodnych oraz rzek, zapewnieniu bezpiecznego 

przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku. Za pośrednictwem członków Komisji 

reprezentujących poszczególne gminy powiatu zwrócono się o zorganizowanie czynnego 

wypoczynku dzieciom pozostającym w miejscu zamieszkania.  
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Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się 15 października. Z uwagi na poruszoną tematykę 

dotyczącą skutecznego reagowanie na sytuacje kryzysowe powstałe na wskutek wystąpienia 

anomalii pogodowych, na posiedzenie Komisji zaproszono Burmistrzów i Wójtów Powiatu 

Strzeleckiego. Sprawę omawiano ze szczególnym uwzględnieniem niedawnych doświadczeo 

związanych z przejściem trąby powietrznej przez terenem powiatu strzeleckiego w dniu            

15 sierpnia 2008 roku. Akcja niesienia pomocy poszkodowanym i usuwania skutków 

kataklizmu została oceniona dobrze zarówno przez mieszkaoców, jak i administrację 

rządową. Członkowie Komisji wyrazili swoje uznanie i podziękowania dla służb bezpośrednio 

zaangażowanym w niesienie pomocy i usuwanie skutków huraganu. Wskazano jednak na 

kilka niedociągnięd w sferze przygotowania na sytuacje kryzysowe. Uwagi dotyczyły głównie 

niewystarczającego wyposażenia magazynów jednostek samorządu terytorialnego w sprzęt 

tzw. „pierwszej potrzeby”, braku alternatywnych dróg dojazdu do miejscowości, braku 

systemu przekazywania ostrzeżeo pogodowych do szerokiej skali odbiorców, szczególnie         

w dniach wolnych od pracy. W znacznej części wnioski te zostały pozytywnie zrealizowane. 

Na stanie powiatowego magazynu oraz magazynów wielu samorządów gminnych pojawiły 

się folie, plandeki oraz gwoździe do betonu, które były tak potrzebne w pierwszych 

godzinach po przejściu trąby powietrznej. Systematycznie i w miarę posiadanych środków 

zasoby te będą powiększane o inne materiały. Samorządy gminne powiatu strzeleckiego 

włączyły się także  w inicjatywę Marszałka Województwa Opolskiego, która dotyczy 

współfinansowania zakupu „Domku Tymczasowego Zamieszkania”. Podobne domki 

znajdowałyby się w każdym powiecie województwa opolskiego i wspólnie tworzyły 

rozwiązanie systemowe, z którego można byłoby skorzystad w sytuacjach kryzysowych.              

W celu zapewnienia całodobowego przesyłania istotnych ostrzeżeo dla bezpieczeostwa 

mieszkaoców powiatu rozpoczęto prace nad uruchomieniem terminala DTG-53, za pomocą 

którego ostrzeżenia w formie wiadomości tekstowej SMS będą trafiały do zdefiniowanych 

odbiorców. Uruchomienie urządzenia zaplanowano na styczeo 2010 roku.  

Realizując następny punkt porządku posiedzenia Komisji w dniu 15 października Pan Mariusz 

Ambroży – Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich przedstawił informację        

w formie prezentacji multimedialnej dotyczącą bezpieczeostwa i porządku publicznego na 

terenie powiatu strzeleckiego. Z przedstawionej informacji wynika, że na tle województwa 

opolskiego powiat strzelecki prezentuje się korzystnie i uznawany jest za jeden                          

z najbezpieczniejszych. Podobnie jest z całym województwem opolskim, które w kraju 



 5 

uznawane jest za bezpieczne. Wykrywalnośd przestępstw w 2008 roku wyniosła 83,9%, a na 

dzieo przedstawiania informacji w 2009 roku wynosiła 85%. Na stałym poziomie względem 

lat ubiegłych kształtuje się ilośd przestępstw stwierdzonych. Zagrożenie przestępczością 

ogółem na 10 000 mieszkaoców w 2008 roku wynosiło 150,9 i było jednym z najniższych             

w województwie.   

Informację na temat bezpieczeostwa drogowego z opisem wypadków śmiertelnych 

przedstawił Pan Sławomir Nowak – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. W 2009 roku względem roku 2008 odnotowano 

wzrost liczby wypadków, kolizji i osób zabitych w wypadkach.  

Przy okazji omawiania bezpieczeostwa drogowego wskazano na małą ilośd ścieżek 

rowerowych, które podniosłyby bezpieczeostwo niechronionych użytkowników dróg. Sprawa 

ta będzie brana pod uwagę podczas planowania przyszłych inwestycji drogowych. 

Skoncentrowano się także na dwóch zagadnieniach, w których należy zintensyfikowad 

działania tj. przeciwdziałanie pladze pijaostwa, w tym wśród kierujących pojazdami oraz 

przestępstwom narkotykowym. W tej kwestii należy prowadzid stałą działalnośd edukacyjną  

i profilaktyczną, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W tym celu zintensyfikowane 

będą działania w placówkach oświatowych w porozumieniu ich dyrektorami. 

Członkowie Komisji Bezpieczeostwa i Porządku jednogłośnie pozytywnie ocenili pracę 

Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich 

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył aktualizacji „Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeostwa obywateli i porządku publicznego”. 

Zgodnie z wcześniejszymi wnioskami członków Komisji Bezpieczeostwa i Porządku Wydział 

Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich podjął prace nad 

zaktualizowaniem „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeostwa obywateli i porządku publicznego”. Wystąpiono do realizatorów programu 

oraz samorządów gminnych o weryfikację zadao w nim ujętych i propozycje zamieszczenia 

nowych. Po uzyskaniu informacji w przedmiotowym temacie opracowano projekt  

„Programu ..”, którym został przyjęty przez Komisję Bezpieczeostwa i Porządku. Do projektu 

„Programu…” zgłoszono jednak uwagi na posiedzeniu jednej z komisji problemowych Rady 

Powiatu i do prac nad projektem Komisja Bezpieczeostwa i Porządku wróci w pierwszym 

kwartale 2010 roku. 
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Na posiedzeniu w dniu 30 listopada zajmowano się poniższymi zagadnieniami:  

1. Omówienie aktualnej sytuacji związanej ze zwiększeniem liczby zachorowao na grypę na 

terenie powiatu strzeleckiego. 

2. Ocena stanu bezpieczeostwa sanitarnego, weterynaryjnego i budowlanego na terenie 

powiatu. 

Ze względu na zwiększającą się liczbę zachorowao na grypę, Komisja poprosiła Panią 

Katarzynę Kanozę – Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach 

Opolskich o przedstawienie informacji na temat bieżącej sytuacji w tym zakresie.                   

Pani Kanoza poinformowała, że w dalszym ciągu odnotowuje się wzrost zachorowao.            

W jednej ze szkół w Kolonowskiem, ze względu na dużą absencję podjęto decyzję                     

o czasowym zamknięciu placówki. Na terenie powiatu nie potwierdzono przypadku 

zachorowania na nowy typ grypy A H1N1. Nie odnotowano także ciężkich przypadków 

zachorowania na grypę. Od września 2009 roku do dnia 30 listopada odnotowano 1030 

zachorowao. Sytuacja w powiecie monitorowana była poprzez codzienne składanie raportów 

przez POZ-ty i placówki oświatowe.  

Realizując porządek posiedzenia Komisja wysłuchała informacji na temat bezpieczeostwa 

sanitarnego, weterynaryjnego i budowlanego, przedstawianych kolejno przez Paostwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Lekarza Weterynarii i Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

W zakresie bezpieczeostwa sanitarnego członkowie Komisji wnosili o: 

- wywarcie wpływu na jednostki samorządu terytorialnego w celu zapewnienia ciepłej 

wody w łazienkach szkolnych, gdzie do tej pory występuje ten problem, 

- podjęcie działao w celu zapewnienia czystości i odpowiednich warunków sanitarnych 

oraz higienicznych w miejscach publicznych, które są wizytówką na zewnątrz, 

- prowadzenie działao w celu poprawy jakości wody pitnej, w szczególności w ujęciach            

w Błotnicy Strzeleckiej i Otmicach, 

Realizując jeden z wniosków Paostwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wystąpił na piśmie 

wspólnie ze Starostą do samorządów gminnych o podjęcie działao zmierzających do 

zapewnienia ciepłej wody w placówkach oświatowych, gdzie do tej pory istnieje problem 

związany z jej brakiem. Paostwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zobowiązał się do 

dalszego kontrolowania stanu sanitarnego obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem 

obiektów użyteczności publicznej. Inspektor zapewniła także, że poprawa jakości wody pitnej 
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powinna nastąpid w najbliższym czasie, przede wszystkim w Błotnicy Strzeleckiej, która         

w przyszłości będzie korzystała z ujęcia wody w Strzelcach Opolskich. 

Komisja przyjęła informację przedstawioną przez Paostwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego i pozytywnie oceniła jego działania. 

W swojej informacji Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich podkreślił kilka 

istotnych faktów tj.: 

1) nie odnotowano chorób zwalczanych z urzędu (wścieklizny, gruźlicy bydła, brucelozy 

bydła, białaczki bydła); 

2) w 2009 roku nie stwierdzono stad niosek zakażonych niektórymi serotypami Salmonelli; 

3) sprawnie realizowany jest program zwalczania choroby Aujeszkyego u świo. Z 12 stad 

zakażonych pozostało 6 stad do uwolnienia; 

4) na podstawie obserwacji światowych aktualnie istnieje zagrożenie wystąpienia ognisk 

pandemicznej grypy A/H1N1 w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.  

Komisja przyjęła informację przedstawioną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii                    

i pozytywnie oceniła jego działania. 

Z informacji przedstawionej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynika, 

że w roku 2009 jednym z głównych kierunków działania było wyeliminowanie 

niebezpieczeostwa związanego z istnieniem ruin i budynków w złym stanie technicznym. 

Według stworzonej ewidencji wynika, że istnieje około 127 obiektów kwalifikowanych jako 

ruiny. Bezpośrednie działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

doprowadziły do rozebrania 20 obiektów tego typu i zabezpieczenie kolejnych 24.                 

W eliminacji ruin swój duży udział mają Gminy, które dostarczają informacji na temat takich 

obiektów, często wraz z dokumentacją fotograficzną. Wyburzenia ruin utrudnia sytuacja,            

w której nie można ustalid właściciela. Niemniej akcja jest prowadzona na bieżąco,                  

a stworzony wykaz ruin i obiektów niebezpiecznych stale ulega zmniejszeniu. Komisja 

wnioskowała o kontynuację działał zmierzających do eliminacji obiektów stwarzających 

zagrożenie. 

Ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeostwa i Porządku w roku 2009 miało miejsce             

14 grudnia. Porządek przewidywał: 

1. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeo pożarowych powiatu. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego                          

i bezpieczeostwa obywateli na terenie powiatu na rok 2010. 
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3. Przedstawienie informacji przez Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na 

temat zachorowalności na grypę na terenie powiatu strzeleckiego. 

4. Wystąpienie Zastępcy Komendanta placówki Straży Granicznej w Opolu dotyczące 

współpracy z powiatem strzeleckim. 

Po przedstawieniu szczegółowej informacji na temat ochrony przeciwpożarowej Komendant 

Powiatowy Paostwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich podkreślił bardzo dobrą 

współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu. Samorządy 

uczestniczą w doposażeniu jednostek OSP, a także współfinansują zakupy sprzętu dla 

Komendy Powiatowej Paostwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Przykładem takiej 

dobrej współpracy może byd niedawny zakup specjalistycznego podnośnika hydraulicznego.  

Komisja pozytywnie oceniła informację przedstawioną przez Komendanta Powiatowego 

Paostwowej Straży Pożarnej na temat stanu bezpieczeostwa powiatu strzeleckiego                 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Realizując kolejny punkt porządku posiedzenia członkowie Komisji po wysłuchaniu wyjaśnieo 

pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego                                  

i bezpieczeostwa obywateli na terenie powiatu na rok 2010. 

W dalszej części posiedzenia Paostwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach 

Opolskich – Pani Katarzyna Kanoza, przedstawiła informację na temat bieżącej sytuacji 

dotyczącej zachorowalności na grypę. Poinformowała, że od początku grudnia zauważalny 

był znaczny spadek zachorowao. W Polsce w pierwszym tygodniu grudnia, odnotowano 20% 

spadek liczby zachorowao, względem ostatniego tygodnia listopada. Od 4 grudnia placówki 

oświatowe nie miały już obowiązku przesyłania codziennej informacji na temat absencji.         

Sytuacja w powiecie poprawiła się, ale w dalszym ciągu poddana jest stałemu 

monitoringowi.  

Realizując kolejny punkt posiedzenia głos zabrał Zastępca Komendanta placówki Straży 

Granicznej w Opolu - Pan Zbigniew Gajek. Wystąpienie dotyczyło nawiązania bliższej 

współpracy z powiatem strzeleckim. Pan Gajek poinformował członków Komisji, że                     

w ostatnim czasie zmieniła się struktura i model pracy Straży Granicznej. Z uwagi na 

zmniejszenie kontroli na granicach z Paostwami Unii Europejskiej, większośd działao Straży 

Granicznej ma miejsce się na terenie całego kraju. Pojawiły się także nowe obowiązki jak 

ochrona rynku pracy od nielegalnie pracujących cudzoziemców. Te czynniki powodują, że 

konieczne było nawiązanie współpracy z poszczególnymi jednostkami samorządu 
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terytorialnego oraz Komendami Powiatowymi Policji. Członkowie Komisji pozytywnie 

odnieśli się do propozycji współpracy. Sprawy, które wymagałyby wspólnego działania będą 

niezwłocznie omawiane i załatwiane podczas posiedzeo Komisji Bezpieczeostwa i Porządku. 

 

Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeostwa i Porządku w 2009 roku ujęte są w protokołach                    

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

Powiatowego w Strzelcach Opolskich. 

 

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

 

        

 


