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Sprawozdanie  
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za rok 2013 
 

 

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 2013. 

 

W 2013 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. 

W pracach Komisji uczestniczył także Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich oraz zapraszani goście – zgodnie z tematyką 

podejmowaną na posiedzeniach. 

Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 18 stycznia Komisja wypełniła swój ustawowy 

obowiązek polegający na przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji w 2012 roku, które to 

sprawozdanie zostało później przedstawione Radzie Powiatu Strzeleckiego oraz 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przyjęto także 

harmonogram pracy Komisji na rok 2013. Obok obligatoryjnych zadań wynikających z ustawy 

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

działalności Straży Granicznej i Izby Celnej na terenie powiatu strzeleckiego. 
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W wolnych wnioskach Zastępca Komendanta Powiatowego Policji zaprosił na naradę roczną 

z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji i przedstawicieli samorządów, którą 

zaplanowano na dzień 8 lutego na sali narad Starostwa. W naradzie uczestniczył Starosta – 

jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  

Kolejne posiedzenie Komisji miało miejsce 10 września. 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 Izby Celnej na terenie powiatu strzeleckiego;  

3) 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. Informacja obejmowała okres za rok 2012 oraz za 8 miesięcy roku 

2013. 

W dyskusji Starosta prosił o wzmożenie kontroli na drogach lokalnych pod kątem 

dopuszczalnej wagi poruszających się pojazdów. Przeładowane samochody ciężarowe 

powodują znaczne uszkodzenia w nawierzchni dróg co ma bezpośrednie przełożenie na 

bezpieczeństwo użytkowników dróg. Komenda Powiatowa Policji wzmożyła kontrole pod 

tym kątem na newralgicznych odcinkach dróg lokalnych. W wyniku nałożonych mandatów 

karnych oraz pouczeń sytuacja uległa poprawie i jest stale monitorowana.   

Pan Jan Bogusz pytał także jak układa się współpraca Policji z jednostkami straży pożarnej 

oraz jak fundowanie przez samorządy tzw. służb ponadnormatywnych przekłada się na 

bezpieczeństwo obywateli. Zwrócono także uwagę na niepokojący wzrost przestępczości 

wśród nieletnich.  

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji wyjaśniał, że współpraca z jednostkami straży 

pożarnej jest nieoceniona i układa się bardzo dobrze, o czym świadczą wspólne działania 

przy różnego rodzaju zdarzeniach. Służby ponadnormatywne pozwalają na częstsze 

patrolowanie terenu oraz zabezpieczanie imprez masowych, takich jak mecze piłkarskie czy 

festyny. Nieletni dopuszczają się najczęściej drobnych przestępstw dlatego ich liczba trochę 

wzrosła. Co istotne, nie odnotowuje się poważnych przestępstw z udziałem nieletnich.  
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Na prośbę członków Komisji Zastępca Komendanta Powiatowego Policji odniósł się do 

istniejących wakatów w tutejszej Komendzie. Poinformował on, że sytuacja uległa poprawie  

i w ciągu ostatnich miesięcy liczba wakatów zmniejszyła się o 10. 

Na podstawie przedstawionych informacji oraz wyjaśnień złożonych przez Zastępcę 

Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich członkowie Komisji pozytywnie 

ocenili pracę Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich.  

Działalność Izby Celnej na terenie powiatu strzeleckiego przedstawił w swoim wystąpieniu 

Pan Cezary Nowacki – Kierownik Referatu Izby Celnej w Opolu. Poinformował, że Izba Celna 

nie zanotowała na terenie powiatu strzeleckiego zwiększonej ilości przestępstw. Podmioty 

gospodarcze, które poddawane są kontrolom działają zgodnie z prawem. Problem, który 

sporadycznie występuje w powiecie dotyczy nielegalnego handlu tytoniem.  

Informację nt. działalności Straży Granicznej na terenie powiatu strzeleckiego przedstawił 

Pan Jerzy Łukasik – Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Opolu. Swoje 

działania Straż Graniczna koncentruje wokół szlaków komunikacyjnych o szczególnym 

znaczeniu międzynarodowym. W przypadku powiatu strzeleckiego jest to autostrada A4 oraz 

droga krajowa nr 94. W okresie od 1 stycznia do 1 sierpnia 2013 roku Placówka Straży 

Granicznej w Opolu:  

- wystawiła 21 mobilnych patroli na wyznaczonych punktach kontrolnych, 

- przeprowadziła 4 kontrole powierzenia pracy cudzoziemcom, 

- przeprowadziła 61 opinii w ramach wywiadów środowiskowych w stosunku do 

cudzoziemców ubiegających się o udzielenie czasowego pobytu na terytorium Polski, 

- stwierdziła 10 przypadków naruszenia przepisów wyczerpujących przesłanki z kodeksu 

wykroczeń w wyniku czego nałożono 9 mandatów karnych na kwotę 2 250 zł, 

- na głównych szlakach komunikacyjnych prowadziła kontrolę międzynarodowego 

transportu drogowego – sporządzono 23 protokoły z kontroli w wyniku czego 

stwierdzono 4 uchybienia z ustawy o Transporcie Drogowym wystawiając na kierowców 

4 mandaty na kwotę 1 700 zł, 

- zatrzymała 2 osoby (nielegalna praca cudzoziemca na terenie RP oraz osoba poszukiwana 

przez Policję). 

W pierwszym półroczu 2013 liczba cudzoziemców zameldowanych na terenie powiatu 

strzeleckiego na pobyt stały i czasowy wynosiła 87.  
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W wolnych wnioskach poruszono problem związany z handlem na autostradzie A4 

fałszywym złotem i biżuterią. Obok faktu dopuszczania się oszustw niepokojące są także 

metody ich dokonywania, co ma przełożenie na bezpieczeństwo drogowe.  

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich poinformował, że 

interwencje na autostradzie w związku z handlującymi Romami są stale podejmowane.                  

Z uwagi na obszar dokonywanych przestępstw (tereny wzdłuż autostrady) koordynatorem 

działań jest Komenda Wojewódzka Policji w Opolu. Przedstawiciele Policji i Straży Granicznej 

zobowiązali się także do ściślejszej współpracy w tym zakresie. 

Porządek posiedzenia Komisji w dniu 24 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 Antoni Krupnik – Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie stanu 

bezpieczeństwa weterynaryjnego; 

W związku z nieobecnością Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego omówienie 

bezpieczeństwa budowalnego przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.  

W dyskusji nad bezpieczeństwem sanitarnym pytano m.in. o uchybienia                   

wykrywane w działalności podmiotów leczniczych, konsekwencje nie poddawania dzieci 

szczepieniom obowiązkowym oraz problem ponownego pojawiania się tzw. dopalaczy.   

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich w odpowiedzi, 

poinformował, że uchybienia ujawnione w podmiotach leczniczych nie mają istotnego 

wpływu na jakość ich działalności i są zazwyczaj natychmiastowo usuwane.   

Nie poddawanie dzieci obowiązkowym szczepieniom jest niezwykle rzadkim zjawiskiem. 

Jednak i takie przypadki zdarzają się na terenie powiatu strzeleckiego. Zgodnie z ustawą                 

o chorobach zakaźnych przewiduje się nałożenie grzywny na rodziców nie poddających 

swoje dzieci obowiązkowym szczepieniom.  

W sprawie tzw. „dopalaczy” poinformowano członków Komisji, że oficjalnie na terenie 

powiatu strzeleckiego nie ma ich w obrocie od 2010 roku. Jeżeli dochodzi do ich sprzedaży to 

tylko przez osoby prywatne i w sposób zabroniony przez prawo.  

Po wysłuchaniu informacji na temat bezpieczeństwa weterynaryjnego, w tym                           

o niewystarczających środkach finansowych będących w dyspozycji Powiatowej Inspekcji 
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Weterynaryjnej w Strzelcach Opolskich, na wniosek Komisji, Starosta zwrócił się w dniu 29 

października do Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o zwiększenie budżetu 

tutejszego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. W odpowiedzi poinformowano, że 

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest świadom niedoszacowania budżetów 

podległych jednostek, o czym wielokrotnie informował Głównego Lekarza Weterynarii oraz 

Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jako dysponent 

środków II stopnia Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii mógłby zwiększyć budżet 

Powiatowego Inspektoratu w Strzelcach Opolskich jedynie kosztem zmniejszenia budżetu 

innej jednostki.  

Obecnie finansowanie statutowych zadań Inspekcji, w tym zapewnienie bezpieczeństwa 

weterynaryjnego na terenie powiatów, odbywa się w głównej mierze w oparciu o przyznane 

dofinasowanie z rezerw celowych budżetu państwa, a tylko nieznaczna część środków 

finansowych zapisana jest w budżecie Wojewody Opolskiego. 

W wolnych wnioskach omawiano bezpieczeństwo drogowe na skrzyżowaniu ulic Braci 

Prankel, Gogolińskiej i Bursztynowej w Strzelcach Opolskich. Zauważono, że zmiana 

organizacji ruchu na skrzyżowaniu spowodowała zwiększenie ilości kolizji i wypadków 

drogowych. Nie bez znaczenia ma tutaj także zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom 

uczęszczającym do pobliskiej szkoły podstawowej. Uznano, że budowa ronda w tym miejscu 

znacznie poprawiłaby sytuację. Z takim właśnie wnioskiem wystąpiono do Dyrektora Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Opolu. W udzielonej odpowiedzi poinformowano, że wniosek Komisji 

został ujęty w wieloetapowym projekcie Województwa Opolskiego pt. „Poprawa 

dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa”. W ramach tego projektu 

planowana jest „Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej w Strzelcach 

Opolskich obejmująca przebudowę ul. Gogolińskiej z ulicami Bursztynową i Braci Prankel. 

Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji ze środków unijnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich – Pan Michał Datoń 

zasygnalizował niepokojący problem, który pojawił się w czynnościach podejmowanych 

przez tutejszą Prokuraturę Rejonową. Sprawa dotyczyła kłopotu z wypisaniem karty zgonu 

dla osoby, która się utopiła. Niestety lekarz pierwszego kontaktu odmówił wypisania tej karty 

tłumacząc, że w dni wolne nie ma obowiązku zajmować się takimi sprawami, a w karetce, 

która przybyła na miejsce nie było lekarza, który mógłby dokonać tej czynności. Z ustawy            
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o cmentarzach i chowaniu zmarłych wynika, że w sytuacji kiedy nie ma możliwości wypisania 

karty zgonu przez lekarza pierwszego kontaktu, następnym w kolejności do załatwienia tej 

sprawy jest Starosta. Pan Michał Datoń poinformował, że podobnych przypadków w skali 

kraju jest coraz więcej i zawnioskował o rozwiązanie tego problemu. W związku                             

z przedstawionym wnioskiem Starosta zorganizował w dniu 12 listopada w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich spotkanie robocze poświęcone sprawie 

stwierdzania zgonów przez lekarzy w tzw. przypadkach prokuratorskich. W spotkaniu udział 

wzięły Pani Iwona Kanturska – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Strzelcach Opolskich 

oraz Pani Beata Czempiel – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Wspólnie 

wypracowano ustalenia dotyczące postępowania w podobnych przypadkach w przyszłości. 

Ustalenia oraz protokół ze spotkania przekazano do służbowego wykorzystania Prokuraturze 

Rejonowej w Strzelcach Opolskich oraz Szpitalowi Powiatowemu w Strzelcach Opolskich.  

 

Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 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 


