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Sprawozdanie  
z działalności Komisji Bezpieczeostwa i Porządku  

za rok 2010 
 

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 2010. 

 

W roku 2010 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 15 stycznia wypełniono ustawowy obowiązek polegający na przyjęciu 

sprawozdania z działalności Komisji w 2009 roku, które to sprawozdanie zostało później 

przedstawione Radzie Powiatu Strzeleckiego oraz opublikowane w dzienniku urzędowym 

województwa opolskiego. Przyjęto także harmonogram pracy Komisji na rok 2010, który 

przewidywał: 

I kwartał 

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeostwa i Porządku za rok 2009.  

2. Przyjęcie harmonogramu pracy Komisji Bezpieczeostwa i Porządku na rok 2010. 

3. Aktualizacja „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeostwa obywateli i porządku publicznego”. 
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II kwartał 

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

ocena pracy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. 

2. Zapewnienie bezpieczeostwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drodze 

krajowej nr 94, ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów (rozważenie możliwości 

budowy ścieżek rowerowych wzdłuż drogi w Strzelcach Opolskich). 

3. Omówienie możliwości współpracy Powiatu Strzeleckiego ze Strażą Graniczną. 

III kwartał 

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

powiatu. Referują kierownicy jednostek. 

IV kwartał 

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. 

 

Przy ustalaniu harmonogramu prac Komisji zwrócono szczególną uwagę na potrzebę 

omówienia na odrębnym posiedzeniu Komisji tematu związanego z zapewnieniem 

bezpieczeostwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 94. 

Omówienie tego problemu zaplanowano wspólnie z przedstawicielami Oddziału Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.   

W dalszej części posiedzenia omawiano oznakowanie przejśd dla pieszych, w tym 

oznakowanie przejśd wokół placówek oświatowych. Z analizy prowadzonej przez Komendę 

Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich wynika, że wszelkie wymogi w tym zakresie są 

spełnione.  

W sprawach różnych omawiano sprawy organizacyjne dotyczące używania aplikatora do 

usypiania agresywnie zachowujących się zwierząt oraz innych usług weterynaryjnych na 

żywych zwierzętach świadczonych przez lekarza weterynarii. Pomimo wzrastających kosztów 

świadczenia tych usług, przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej oświadczyli, że jest to na 

chwilę obecną optymalne rozwiązanie, które sprawdza się w praktyce.  

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się 6 października. Z uwagi na majową powódź na 

posiedzeniu Komisji poruszono wybrane tematy przewidziane do omówienia w II i III 

kwartale. Na posiedzeniu zajmowano się m.in.: 
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- analizą stanu bezpieczeostwa i porządku publicznego na terenie powiatu strzeleckiego – 

ocena pracy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich; 

- oceną stanu bezpieczeostwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeo pożarowych powiatu; 

- możliwościami zapewnienia bezpieczeostwa niechronionych uczestników ruchu 

drogowego na drodze krajowej nr 94, ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów; 

- współdziałaniem Powiatu Strzeleckiego ze Strażą Graniczną. 

Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich wraz ze swoim zastępcą przedstawił        

w formie prezentacji multimedialnej informację o stanie bezpieczeostwa i porządku 

publicznego na terenie powiatu strzeleckiego za 9 miesięcy 2010 roku. Informację w zakresie 

bezpieczeostwa drogowego przedstawił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. 

Wskaźniki dotyczące ilości popełnionych przestępstw oraz wykrywalności w większości 

kategorii przestępstw były lepsze w porównaniu do analogicznego okresu w 2009 roku. Przy 

prezentowaniu wyników pracy Komendy Powiatowej Policji członkowie Komisji zwrócili 

uwagę na wzrost w dwóch kategoriach przestępstw: włamania oraz przestępstwa 

narkotykowe. Komendant Powiatowy Policji wyjaśniał, że do szeregu włamao dochodziło na 

terenie ogródków działkowych, co miało wpływ na statystyki. Po zintensyfikowaniu działao 

ujęto sprawcę tych włamao, co przełożyło się na ograniczenie ilości przestępstw w tej 

kategorii. Komendant w dalszej części wyjaśniał, że duża wykrywalnośd w zakresie 

przestępstw narkotykowych wynika przede wszystkim z aktywności Policji w tym obszarze. 

Posiadanie każdej ilości narkotyków jest przestępstwem, jednak działania Policji koncentrują 

się głównie na ujęciu dealerów narkotykowych. Działania Komendy Powiatowej Policji oraz 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej przyczyniły się także do zamknięcia na 

terenie miasta Strzelce Opolskie sklepu handlującego tzw. „dopalaczami”. 

Komendant Powiatowy Policji poinformował, że w ostatnim czasie boryka się z dużymi 

problemami kadrowymi. Przyczyną tej sytuacji są głównie wakaty, związane z brakiem 

środków na przyjmowanie nowych funkcjonariuszy oraz zwolnienia chorobowe.  Członkowie 

Komisji reprezentujący samorządy z terenu powiatu strzeleckiego, zadeklarowali dalszą 

pomoc w zakresie finansowania dodatkowych etatów funkcjonariuszy. 

Członkowie Komisji Bezpieczeostwa i Porządku pozytywnie ocenili pracę Komendanta 

Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. 
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W dalszej części posiedzenia informację o stanie bezpieczeostwa pożarowego na terenie 

powiatu strzeleckiego przedstawił Komendant Powiatowy Paostwowej Straży Pożarnej              

w Strzelcach Opolskich. 

Komendant Powiatowy PSP w swojej informacji zwrócił uwagę na fakt, że zakres działao 

straży pożarnej stale się powiększa. Dzieje się tak m.in. za sprawą zmieniającego się klimatu 

oraz zwiększania kompetencji straży pożarnej, która staje się bardziej służbą ratowniczą a nie 

pożarną. Komendant poinformował, że Komenda Powiatowa PSP jest na etapie tworzenia 

tabel zagrożeo jakie występują na terenie powiatu z prawdopodobieostwem ich wystąpienia. 

Ma to posłużyd stworzeniu algorytmu postępowao w przypadku wystąpienia konkretnego 

zagrożenia i zgrywania w reagowaniu na zdarzenia całego systemu ratowniczo – gaśniczego. 

Członkowie Komisji Bezpieczeostwa i Porządku pozytywnie ocenili stan bezpieczeostwa 

ochrony przeciwpożarowej i zagrożeo pożarowych powiatu. 

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył zapewnienia bezpieczeostwa niechronionych 

uczestników ruchu drogowego na drodze krajowej nr 94, ze szczególnym uwzględnieniem 

rowerzystów. Członkowie Komisji wskazali na możliwośd wykorzystania szerokich chodników 

przy drodze krajowej nr 94 w Strzelcach Opolskich na potrzeby ruchu rowerowego. 

Przedstawiciele Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu prosili            

o pisemny wniosek w tej sprawie. Poinformowali także o planowanej przebudowie drogi 

krajowej nr 94 w Strzelcach Opolskich od ul. Budowlanych w kierunku Dziewkowic. 

Inwestycja, którą zaplanowano na 2011 rok będzie już uwzględniad bezpieczne rozwiązania 

dla ruchu pieszego i rowerowego tj. utworzenie ciągu pieszo-rowerowego odseparowanego 

trwale od ruchu pojazdów samochodowych.  

Po posiedzeniu Komisji przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa oraz 

Komendy Powiatowej Policji wykonali wizję lokalną odcinków drogi krajowej nr 94                    

w Strzelcach Opolskich pod kątem wykonania w tych miejscach ścieżek rowerowych. 

Ustalenia z wizji przedstawiono we wniosku skierowanego do Oddziału Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. W odpowiedzi GDDKiA Oddział w Opolu, 

poinformowała, że z uwagi na brak dostępnego terenu w centrum miasta budowa ścieżki 

rowerowej jest niemożliwa. Jednocześnie wyjaśniono, że obecnie analizowane jest 

dopuszczenie ruchu rowerowego na istniejących ciągach pieszych. Możliwośd ta zostanie 

przedstawiona po dokładnym przeanalizowaniu warunków bezpieczeostwa ruchu 
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drogowego w kontekście przekraczania skrzyżowao oraz bezpiecznego współużytkowania 

istniejących ciągów zarówno pieszych jak i rowerzystów. 

Ostatni punkt posiedzenia Komisji Bezpieczeostwa i Porządku w dniu 6 października dotyczył 

współpracy z Placówką Straży Granicznej w Opolu. Głos zabrał Zastępca Komendanta 

Placówki Straży Granicznej w Opolu. Poinformował, że wejście Polski do strefy z Schengen 

spowodowało aktywnośd Straży Granicznej w głębi kraju. Z tego powodu SG często  

współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich oraz samorządami 

terytorialnymi z terenu powiatu. Działania SG koncentrują się głównie na ujawnianiu 

cudzoziemców nielegalnie przebywających na terenie Polski. Prowadzone są także zadania 

profilaktyczne pod kątem przeciwdziałania terroryzmowi. Na terenie powiatu strzeleckiego 

nielegalnie przebywający cudzoziemcy nie stanowią większego problemu. W ostatnim 

okresie na terenie powiatu strzeleckiego ujęto 6 cudzoziemców, którzy nie mieli 

zalegalizowanego pobytu na terenie naszego kraju.  

 

Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeostwa i Porządku w 2010 roku znajdują się 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  
 

 

        

 


