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Sprawozdanie  
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za rok 2012 
 

 

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 2012. 

 

W 2012 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonowała 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 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. 

 

Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 12 stycznia Komisja wypełniła swój ustawowy 

obowiązek polegający na przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji w 2011 roku, które to 

sprawozdanie zostało później przedstawione Radzie Powiatu Strzeleckiego oraz 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przyjęto także 

harmonogram pracy Komisji na rok 2012. Obok obligatoryjnych zadań wynikających z ustawy 

o samorządzie powiatowym, Komisja przewidziała w swoim planie pracy m.in. omówienie 

działalności Straży Granicznej na terenie powiatu strzeleckiego oraz ocenę przygotowań 

jednostek samorządu terytorialnego powiatu strzeleckiego do reagowania w sytuacjach 

kryzysowych.   
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W wolnych wnioskach Pan Jan Bogusz zasygnalizował niepokojące próby wzajemnego 

obciążania się gmin kosztami prowadzenia akcji przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

poza terenem swojej macierzystej gminy. Pan Jan Bogusz zwrócił się do Pana Starosty aby 

zasygnalizował ten problem Wójtom i Burmistrzom z terenu powiatu na najbliższym 

spotkaniu i zaapelował o niepraktykowanie tego typu działań. Pan Starosta wraz                            

z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej podzielili opinię Pana Jana 

Bogusza. Starosta zobowiązał się do omówienia tego problemu na najbliższym konwencie 

Wójtów i Burmistrzów powiatu strzeleckiego.  

Kolejne posiedzenie Komisji miało miejsce 18 czerwca. Głównymi tematami posiedzenia 

były: 

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

ocena pracy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. 

2) Działalność placówki Straży Granicznej w Opolu na terenie powiatu strzeleckiego. 

Informację nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 

strzeleckiego przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich 

– Pan Krzysztof Łyżwa. Natomiast w zakresie bezpieczeństwa drogowego głos zabrał                 

Pan Sławomir Nowak – Naczelnik Wydziału  Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 

w Strzelcach Opolskich.  

W dyskusji członkowie Komisji pytali o bezpieczeństwo drogowe, kradzieże samochodów, 

współpracę Policji z Prokuraturą oraz wakaty istniejące w tutejszej Komendzie Powiatowej 

Policji.  

Z wyjaśnień wynika, że najczęstszymi przyczynami przestępstw drogowych są m.in. 

niedostosowanie prędkości i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Sprawcami większości 

wykroczeń są kierowcy samochodów osobowych. Najwięcej kolizji i wypadków popełniają          

z reguły młodzi kierowcy (18-25 lat). Zdarzały się także przypadki, że sprawcy wypadków nie 

posiadali uprawnień do prowadzenia pojazdem. Do wypadków drogowych z reguły dochodzi 

w godzinach 14:00 - 22:00, a dniem, w którym odnotowuje się ich najwięcej jest piątek. 

Najwięcej wypadków i kolizji tradycyjnie odnotowuje się na autostradzie A4 oraz drodze 

krajowej 94. W zakresie bezpieczeństwa pieszych, zauważalny jest spadek wypadków z ich 

udziałem. Zmniejszyła się także liczba osób poszkodowanych. 

Jeżeli chodzi o kradzieże samochodów to w ostatnich latach odnotowuje się znaczny spadek 

tego rodzaju przestępstw.  
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Pan Michał Datoń z Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich bardzo dobrze ocenił 

współpracę z tutejszą Komendą Powiatową Policji. Pozytywnie ocenił fakt, iż w porównaniu  

z rokiem ubiegłym, wzrosła dynamika dochodzeniowa i dynamika wszczętych postępowań. 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji przyznał, że ilość wakatów stale utrzymuje się na 

wysokim poziomie. Obecnie brak policjantów w służbie nie jest tak bardzo widoczny, 

ponieważ samorządy przeznaczają środki finansowe na dodatkową służbę, jednak nie jest to 

rozwiązanie, które na stałe załatwia problem braków kadrowych. Zastępca Komendanta 

Powiatowego Policji wyraził nadzieję, że przyszły rok przyniesie poprawę sytuacji w tej 

kwestii. Przyznał także, że dodatkowe patrole finansowane przez samorządy mają 

bezpośrednie przełożenie na statystyki, gdzie zauważalne jest ograniczenie chociażby 

przestępstw kryminalnych. 

Zwrócono się do przedstawicieli Policji, aby w swojej działalności zwracali szczególną uwagę 

na parkowanie samochodów w niedozwolonych miejscach, co jest sygnalizowane przez wielu 

mieszkańców. Źle zaparkowane samochody stanowią także przeszkodę w dotarciu służb 

ratowniczych do domów zbiorowego zamieszkania.  

Podsumowując dyskusję Zastępca Komendanta odniósł się jeszcze do kwestii zabezpieczenia 

osób przemieszczających się przez teren powiatu w związku z trwającym turniejem EURO 

2012 w piłce nożnej. Przejazdy kibiców przez teren powiatu były monitorowane na bieżąco           

i nie odnotowano żadnych ekscesów. Na terenie powiatu funkcjonowała także jedna strefa 

kibica zorganizowana przez firmę prywatną. Tam także nie dochodziło do naruszeń prawa. 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie ocenili pracę Komendanta 

Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. 

Realizując kolejny punkt porządku posiedzenia głos zabrał Pan Dariusz Rogala – Zastępca 

Komendanta Placówki Straży Granicznej w Opolu.  

Zadania Straży Granicznej zmieniły się z chwilą wprowadzenia układu z Schengen. Placówka 

Straży Granicznej w Opolu objęła swoim zakresem działania 9 powiatów województwa 

opolskiego. Ponadto Straż Graniczna zajmuje się przestępczością popełnianą przez 

cudzoziemców, opiniowaniem ich pobytu oraz udzielaniem zgody na pobyt. Straż Graniczna 

posiada także uprawnienia w zakresie ruchu drogowego z wyłączeniem możliwości 

zabierania dowodów rejestracyjnych.  

Działalność Straży Granicznej na terenie powiatu strzeleckiego w roku 2011 w liczbach 

przedstawia się następująco: 
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- 42 mobilne patrole (A4, DK 94), 

- 12 wydanych pozwoleń na pobyt, 

-  43 przeprowadzone wywiady środowiskowe, 

- 8 wykroczeń, 

- zatrzymano 2 cudzoziemców za nielegalny pobyt, ujęto także poszukiwanego obywatela 

Polski. 

Placówka Straży Granicznej w Opolu nawiązała ścisłą współpracę z tutejsza Komendą 

Powiatową Policji. Efektem wspólnych rozmów i kontaktów jest podpisanie stosownego 

porozumienia w sprawie współdziałania tych jednostek.  

Sytuacja pod kątem obecności cudzoziemców na terenie powiatu jest stale monitorowana. 

Należy jednak zaznaczyć, że liczba cudzoziemców na terenie całego województwa nie jest 

duża bo wynosi około 1400 osób.  

Porządek posiedzenia Komisji w dniu 10 października przewidywał omówienie stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego, weterynaryjnego oraz budowlanego.  

Pisemną informację na posiedzeniu przedstawili:  

1) Pani Katarzyna Kanoza – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w zakresie stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego; 

2) Pan Waldemar Włodara – Powiatowy Lekarz Weterynarii w zakresie stanu 

bezpieczeństwa weterynaryjnego; 

3) Pan Piotr Hamryszak – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w zakresie stanu 

bezpieczeństwa budowlanego. 

W zakresie bezpieczeństwa sanitarnego zwrócono uwagę na znaczną poprawę jakości wody             

w sieciach wodociągowych. Sytuacja tym zakresie polepszyła się za sprawą podłączenia        

w grudniu 2011 roku wodociągu publicznego Błotnica Strzelecka do wodociągu publicznego 

Strzelce Opolskie. Dzięki temu zabiegowi wyeliminowany został problem przekroczenia 

poziomu azotanów w wodzie. 

Omawiano także niepokojący przypadek nosiciela gruźlicy, który nie poddaje się leczeniu, 

stwarzając tym samym zagrożenie dla postronnych osób. Nieustanne zabiegi Powiatowej 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej spowodowały ponowne umieszczenie chorego                     

w lecznicy.  

Powiatowy Inspektor Weterynaryjny poinformował, że podmioty sektora spożywczego           

z terenu powiatu strzeleckiego spełniają wymagania strukturalne budynków i pomieszczeń 
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oraz procedur obowiązujących w produkcji. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzanych 

badań monitoringowych, urzędowych oraz właścicielskich produkowanych środków 

spożywczych pochodzenia zwierzęcego sporadycznie stwierdzano możliwość wystąpienia 

zagrożenia bezpieczeństwa żywności. 

Na prośbę członków Komisji Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował            

o postępach w kwestii likwidowania szpecących ruin domów mieszkalnych na terenie 

powiatu. W latach 2006 – 2012 rozpoczętych zostało w sumie 172 postępowań 

administracyjnych w sprawie utrzymania i użytkowania obiektów będących w stanie ruiny,     

z czego 102 postępowania zostały zakończone. W 2012 roku zostało wszczętych 15 tego typu 

postępowań, w tym 4 zostały zakończone. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

otrzymał także ze Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich listę 144 obiektów 

będących w złym stanie technicznym, z czego m.in.: 

- 20 budynków zostało rozebranych, 

- w 16 przypadkach trwa ustalanie właściciela, 

- w 5 przypadkach została wydana decyzja na rozbiórkę, z czego w 1 przypadku 

prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, 

- w 15 sprawach dot. utrzymania i użytkowania obiektów będących w stanie ruiny podczas 

rozprawy inwestor oświadczył do protokołu chęć przeprowadzenia remontu budynku        

w następstwie czego 2 budynki są obecnie remontowane a 2 zostały już wyremontowane 

oraz odbudowane. 

Kłopoty w szybszym załatwianiu tego typu spraw związane są z ustalaniem i docieraniem do 

właścicieli tego typu obiektów. Współdziałanie w tej materii z wójtami i burmistrzami jest 

bardzo pomocne.  

Zwrócono się także do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dokonanie kontroli 

budynków mieszkalnych dla eksmitowanych mieszkańców Strzelec Opolskich znajdujących 

się w Szymiszowie z uwagi na prawdopodobieństwo ich znacznego zaniedbania. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zobowiązał się do ujęcia wskazanych budynków 

w planie kontroli jako obiekty zbiorowego mieszkania. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie oceniała stan bezpieczeństwa sanitarnego, 

weterynaryjnego i budowlanego na terenie powiatu. 

W dniu 17 grudnia odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku           

w 2012 roku. Porządek przewidywał omówienie następujących tematów: 
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1) Ocena przygotowań jednostek samorządu terytorialnego powiatu strzeleckiego na 

sytuacje kryzysowe; 

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

3) Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2013 w zakresie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. 

Z uwagi na temat poświęcony ocenie przygotowań jednostek samorządu terytorialnego 

powiatu strzeleckiego na sytuacje kryzysowe, na posiedzenie zaproszono Wójtów                      

i Burmistrzów Powiatu Strzeleckiego.   

Przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu przybliżyli funkcjonowanie systemu 

zarządzania kryzysowego we własnych jednostkach uwzględniając następujące zagadnienia: 

1) Zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji                    

w sytuacjach kryzysowych (sposób uruchomienia dyżuru z uwzględnieniem dni wolnych 

od pracy); 

2) Współpraca w relacji: Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego – Powiatowe Centrum 

Zarządzania kryzysowego – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

3) Własne siły i środki przewidziane do likwidacji skutków zdarzenia kryzysowego. 

4) Wsparcie logistyczne działań antykryzysowych przez sektor prywatny. 

5) Dokumentacja planistyczna w zakresie zarządzania kryzysowego i jej praktyczne 

wykorzystanie podczas sytuacji kryzysowej. 

6) Sposoby ostrzegania i alarmowania mieszkańców o potencjalnych zagrożeniach. 

Starosta wskazał na konieczność zaangażowania w przygotowaniach na sytuacje kryzysowe 

potencjału prywatnych przedsiębiorstw, dysponujących często drogim i specjalistycznym 

sprzętem. Komendant Powiatowy PSP wskazywał na konieczność zgrania potencjału 

sprzętowego jaki posiadają poszczególne gminy i powiat, aby w razie konieczności  

świadomie nimi dysponować i wzajemnie się wspierać podczas zaistnienia sytuacji 

kryzysowej w ramach naszego powiatu. Wnioski te zostaną roboczo omówione i załatwione 

na najbliższym spotkaniu pracowników ds. zarządzania kryzysowego z terenu powiatu, które 

zaplanowano na przełomie stycznia i lutego 2013 roku. Priorytetem będzie stworzenie 

syntetycznego i zbiorczego wykazu sprzętu i posiadanych możliwości logistycznych, jakimi 

mogą dysponować jednostki samorządu terytorialnego w ramach walki ze skutkami sytuacji 

kryzysowych. Z informacji tych w przyszłości będą mogły korzystać samorządy z terenu 

powiatu oraz powiatowe służby.  
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Realizując kolejny punkt posiedzenia Pan Stefan Szłapa – Komendant Powiatowy PSP 

przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu 

strzeleckiego.  

Komendant Powiatowy PSP w swojej informacji zwrócił uwagę na nacisk, aby straż pożarna 

służyła społeczeństwu głównie w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Do tej pory straż pożarna 

była wzywana do wielu przypadków, które mogłyby rozwiązywać inne instytucje lub 

podmioty prywatne.  

Komendant Powiatowy PSP poddał także pod rozwagę zakup jednego urządzenia na cały 

powiat służącego do napełniania worków piaskiem. Zwrócił się do Starosty, aby na 

najbliższym konwencie wójtów i burmistrzów przedstawił ten pomysł.  

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie ocenili stan bezpieczeństwa 

ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych powiatu.  

Podejmując kolejny punkt porządku posiedzenia, członkowie Komisji po wysłuchaniu 

wyjaśnień Pana Rajmunda Suhs – Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego                                  

i bezpieczeństwa obywateli na rok 2013. 

 

Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 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  
 


