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Sprawozdanie  
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za rok 2011 
 

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 2011. 

 

Początek roku 2011 był okresem, w którym kończyła się dotychczasowa kadencja Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. W związku z tym 13 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 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 13 stycznia wypełniono ustawowy obowiązek polegający na przyjęciu 

sprawozdania z działalności Komisji w 2010 roku, które to sprawozdanie zostało później 

przedstawione Radzie Powiatu Strzeleckiego oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. Przyjęto także harmonogram pracy Komisji na rok 2011.  

Członkowie Komisji na posiedzeniu powrócili do tematu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu            

ul. Bursztynowej z ul. Gogolińską. Ustalono, że skrzyżowania zostało lepiej oznakowane               

i widywana jest tam częściej Policja. Dokonane zmiany nie rozwiązują jednak kompleksowo 

kwestii zapewnienia bezpieczeństwa. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

zapowiedzieli dalsze działania w tej sprawie. Policja zwróciła się do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu z wnioskiem o wprowadzenie m.in. sygnalizacji świetlnej na przejściu 
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dla pieszych oraz oznakowania poziomego. Do tej pory brak odpowiedzi ze strony Komisji 

działającej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, która rozpatruje 

wnioski.  

Kolejne posiedzenie Komisji miało miejsce 22 listopada. 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 Krzysztof Łyżwa  -   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 Andrzej Pietrusiak  -   Członek Komisji wskazany przez Starostę 

10. Pan Michał Datoń   -   wskazany do prac w Komisji przez Prokuratora  

          Okręgowego w Opolu. 

Podczas posiedzenia Komisji w dniu 22 listopada omawiano tematy poświęcone stanowi 

bezpieczeństwa sanitarnego, weterynaryjnego i budowlanego.  

Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego przedstawiła Pani Katarzyna Kanoza – 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich. Z informacji wynika, że 

maleje ilość chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową (salmonellozy, zatrucia 

pokarmowe). Wzrasta natomiast liczba zgłoszeń innych chorób zakaźnych podlegających 

zgłaszaniu oraz liczba bezzasadnych interwencji konsumentów dotyczących jakości żywności, 

wody i stanu sanitarnego obiektów będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. Znacząco zmniejsza się także ilość decyzji administracyjnych 

wydawanych przez PPIS w związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli nieprawidłowościami. 

Powyższe fakty świadczą o stale poprawiającym się stanie sanitarnym na terenie powiatu. 

Dane z działań represyjnych wskazują jednak, że wciąż pojawiają się przedsiębiorcy, którym  

z trudem przychodzi zastosowanie się do obowiązujących przepisów sanitarnych, co wymaga 

ciągłej czujności kontrolnej funkcjonariuszy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 
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W dyskusji poruszono temat braku czystości na dworcach PKP. Powiatowa Stacja Sanitarno- 

Epidemiologiczna kontroluje dworce pod kątem ogólnego stanu sanitarnego i zazwyczaj jest 

on poprawny. Inną kwestią są toalety ale na wielu dworcach zostały one zlikwidowane, 

ponieważ nie ma obowiązku ich prowadzenia.   

Informację na temat stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego przedstawił Pan Waldemar 

Włodara – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich. Przedstawione dane 

świadczą o zadowalającym stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego. Nadzorowane podmioty 

sektora spożywczego z terenu powiatu spełniają wymagania strukturalne budynków                 

i pomieszczeń oraz procedur obowiązujących w produkcji. Biorąc pod uwagę wyniki 

przeprowadzonych badań monitoringowych, urzędowych oraz właścicielskich 

produkowanych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego jedynie sporadycznie 

stwierdzano wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa żywności. 

Członkowie Komisji pytali Powiatowego Lekarza Weterynarii o bezpieczeństwo żywności 

pochodzenia zwierzęcego sprzedawanej w obwoźnych punktach. Z udzielonych wyjaśnień 

wynika, że kontroli takich punktów na bieżąco dokonuje Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną. Objazdowe punkty sprzedaży 

muszą spełniać te same wymogi co sklepy stacjonarne.  

Realizując kolejny punkt posiedzenia, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Pan 

Piotr Hamryszak przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa budowlanego. Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego swoją uwagę skupił na wzmożonych kontrolach oraz 

akcjach informacyjnych, w celu uświadomienia inwestorom o ciążących na nich obowiązkach 

wynikających wprost z prawa budowlanego. Pod stałym monitoringiem są także place 

zabaw. O wszelkich nieprawidłowościach tam stwierdzonych informowani są właściciele 

placów zabawowych, którymi są zazwyczaj samorządy gminne.  

Odnośnie dworców PKP i zapewnienia bezpieczeństwa na ich terenie Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego poinformował, że są one wyłączone z jego właściwości i zajmuje się 

nimi Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.  

W wolnych wnioskach zwrócono się do Policji aby zintensyfikowała swoje działania                    

w okolicach lokalu „Cynamon” w Szymiszowie. Chodzi przede wszystkim o przeciwdziałanie 

chuligańskim wybrykom młodzieży powracającej w weekendy z dyskoteki do domu. Policja 

wzmożyła patrolowanie okolic lokalu „Cynamon” w Szymiszowie. Ustalono także, że 

zorganizowane imprezy odbywają się już tam coraz rzadziej.  



 5 

W dniu 22 grudnia Komisja realizowała poniższe punkty posiedzenia: 

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

ocena pracy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. 

2) Ocena stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych powiatu. 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich – Pan Krzysztof Łyżwa 

przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Z informacji wynika, że w okresie styczeń – listopad wykrywalność wszystkich przestępstw        

w powiecie jest na poziomie 80 %. Zwiększyła się ogólna liczba przestępstw stwierdzonych              

z 1416 w 2010 roku do 1783 w roku 2011. Zauważalny jest wzrost przestępstw 

gospodarczych. Wiąże się to m. in. z wieloma oszustwami dokonywanymi w ostatnim czasie 

za pośrednictwem internetu, a w szczególności portali aukcyjnych. Odnotowano także 

większą ilość przestępstw drogowych. Pomimo zbliżonej ilości wypadków drogowych do lat 

ubiegłych, zwiększyła się także liczba ofiar śmiertelnych. Najczęstszą przyczyną zdarzeń 

drogowych było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieudzielenie 

pierwszeństwa przejazdu. Tradycyjnie do największej ilości zdarzeń drogowych dochodzi na 

autostradzie A4 oraz drodze krajowej nr 94. 

W dyskusji członkowie Komisji prosili o wyjaśnienie przyczyn tak dużej ilości wakatów             

w tutejszej Komendzie Powiatowej Policji. W dniu posiedzenia liczba wakatów wynosiła 19. 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji poinformował, że jest to obecnie problem 

ogólnopolski. Poprzeczka dla kandydatów jest zawieszona bardzo wysoko i niestety wiele 

osób nie przechodzi wymagających kwalifikacji. Są także zalecenia, aby zatrudniać 

funkcjonariuszy przede wszystkim z terenu działania jednostki. Niestety na naszym terenie 

zainteresowanie służbą w Policji jest nieco mniejsze niż w innych regionach. Komenda 

Powiatowa Policji czyni stałe starania aby zmniejszyć liczbę wakatów. W ciągu 2011 roku 

odbyło się kilka spotkań w Powiatowym Urzędzie Pracy z potencjalnymi kandydatami na 

funkcjonariuszy. Z około 100 osób, które przyszły na spotkanie, 20 skierowano na 

kwalifikacje.  

Na posiedzeniu zajmowano się także poprawą bezpieczeństwa na newralgicznych 

skrzyżowaniach dróg wojewódzkich w Strzelcach Opolskich. Chodzi w szczególności                   

o skrzyżowania ulicy Gogolińskiej, Bursztynowej i Prankel, ulicy Mickiewicza i Kozielskiej oraz 

ulicy Marka Prawego, Dworcowej i Stawowej. Starosta zadeklarował, że po uprzednich 

rozmowach z Burmistrzem Strzelec Opolskich oraz po otrzymaniu informacji z Policji                  
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o zdarzeniach w tych miejscach, będzie wnosić o wprowadzenie konkretnych rozwiązań             

w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach. 

W rozmowach nad bezpieczeństwem drogowym wskazano na potrzebę zakupu specjalnego 

parawanu, który zasłaniałby miejsce wypadku, a przede wszystkim ofiary przed 

niepożądanymi gapiami lub mediami. Odpowiedni parawan zakupi Komenda Powiatowa 

Policji i będzie się on znajdował na jej stanie.  

Uczestnicy spotkania podkreślali dobrą współpracę z Policją, co uwidacznia się                             

w szczególności przy zabezpieczaniu imprez masowych, czy podejmowanych wspólnych 

akcjach profilaktycznych.  

Na podsumowaniu członkowie Komisji pozytywnie ocenili pracę Komendanta Powiatowego 

w Policji w Strzelcach Opolskich. 

Realizując kolejny temat posiedzenia Pan Wojciech Lisowski – Zastępca Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich przedstawił informację na 

temat stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych powiatu. Poinformował, że 

istniejąca sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej tj. PSP i OSP oraz ich wyposażenie 

zapewnia skuteczne podjęcie bieżących działań ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu. 

Ciągły rozwój cywilizacyjny oraz rozwój gospodarczy przynoszą coraz nowsze i specyficzne 

zagrożenia. Optymalnym rozwiązaniem byłoby, aby za tym rozwojem nadążało wyposażenie 

jednostek ochrony przeciwpożarowej.  

Członkowie Komisji działający na co dzień w strukturach ochotniczych straży pożarnych 

podkreślali dobrą współpracę z Komendą Powiatową PSP zarówno w działaniach ratowniczo 

– gaśniczych, jak i w sferze organizacyjnej.  

Komisja pozytywnie oceniła stan ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych powiatu.  

Realizując kolejny punkt porządku posiedzenia członkowie Komisji po wysłuchaniu wyjaśnień 

pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego                                  

i bezpieczeństwa obywateli na rok 2012. 

Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 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  
 


