
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 
POWIATU STRZELECKIEGO 

 
 

 
           

            
           
 
 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEOSTWA  

I PORZĄDKU ZA ROK 2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
         
 
 
           
                
                
  
           
 
 
 
 

 

 
 

Strzelce Opolskie – styczeo 2021 



 2 

Sprawozdanie  
z działalności Komisji Bezpieczeostwa i Porządku  

za rok 2020 
 

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 2020. 

 

W 2020 roku kooczyła się 3 letnia kadencja dotychczasowego składu Komisji Bezpieczeostwa           

i Porządku, który przedstawiał się następująco:  

1. Pan Józef Swaczyna  -   Przewodniczący 

2. Pan Stefan Szłapa  -   Członek Komisji delegowany przez Radę Powiatu 

3. Pan Dariusz Bolechowski -   Członek Komisji delegowany przez Radę Powiatu 

4. Pan Arkadiusz Chętnicki   -   Członek Komisji delegowany przez Komendanta   

           Powiatowego Policji  

5. Pan Dariusz Mazurek  -   Członek Komisji delegowany przez Komendanta 

     Powiatowego Policji  

6. Pani Irena Tiszbierek  -   Członek Komisji wskazany przez Starostę 

7. Pan Jerzy Wojtala  -   Członek Komisji wskazany przez Starostę 

8. Pan Franciszek Klimas  -   Członek Komisji wskazany przez Starostę 

9. Pan Edward Dziedzic  -   Członek Komisji wskazany przez Starostę 

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

          Okręgowego w Opolu. 

Komisja w powyższym składzie odbyła posiedzenie w dniu 16 stycznia 2017 roku i zajmowała się 

swoimi ustawowymi obowiązkami polegającymi na przyjęciu sprawozdania z działalności 

Komisji w 2019 roku, które to sprawozdanie zostało później przedstawione Radzie Powiatu 

Strzeleckiego oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

W dyskusji członkowie Komisji wyrazili ubolewanie, że sprawa nielegalnego składowiska 

odpadów w Otmicach nie została rozwiązana do kooca. Rozwiązano jedynie temat 

zabezpieczenia tego miejsca, co przełożyło się na odciążenie tym zadaniem Komendy 

Powiatowej Policji. Wskazano, że w takich przypadkach środki na utylizację odpadów powinny 

pochodzid np. ze szczebla wojewódzkiego, ponieważ samorządy nie poradziłyby sobie                  

z realizacją tak kosztownego zadania.  

Zwrócono także uwagę na pojawiające się co pewien czas problemy kadrowe w Szpitalu 

Powiatowym w Strzelcach Opolskich. Wynikają one zazwyczaj z rozbieżności co do wysokości 

wynagrodzenia pomiędzy Dyrekcja Szpitala a zainteresowanym lekarzami.  Starosta wskazał, że 

dopóki nie zmieni się system wynagradzania kadry medycznej Szpitali w kraju, będzie 

dochodziło to sytuacji, gdzie dany lekarz będzie przenosił się do innego Szpitala, który zaoferuje 

mu wyższe wynagrodzenie. Stawki wynagradzania lekarzy powinny byd ustalane odgórnie.  

Starosta poinformował członków Komisji o dwóch posiedzeniach Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego, które odbyły się na początku 2020 roku, które poświęcone były 

zagrożeniom związanym z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju wysoce zjadliwej grypy 

ptaków i afrykaoskiego pomoru świo. Powiat pozostaje wolny od tych chorób ale podjęto 
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niezbędne kroki dotyczące przeciwdziałania temu zagrożeniu. Polska to potęga drobiowa, 

zatem skutki gospodarcze w przypadku rozprzestrzenienia się choroby mogłyby byd ogromne. 

Zasygnalizowano również postępujący problem suszy. Wskazano na niewystarczające działania 

centralne w tym temacie. Na jednej z sesji Rady Powiatu Strzeleckiego, na której gościł 

przedstawiciel Paostwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z Gliwic, wnioskowano           

o małą retencję, która pozwoliłaby zatrzymad wodę i opóźnid jej spływ. Wskazano także na 

ewentualną możliwośd wykorzystania wody przepływającej w bardzo dużych ilościach                

w kamieniołomach w Strzelcach Opolskich. Zawnioskowano, że temat ten można byłoby 

omówid z przedstawicielami Grupy Górażdże na posiedzeniach komisji problemowych Rady 

Powiatu Strzeleckiego.  

1 października 2020 roku powołano Komisję Bezpieczeostwa i Porządku na lata 2020 – 2023,            

w składzie: 

1. Pan Józef Swaczyna  -   Przewodniczący 

2. Pan Stefan Szłapa  -   Członek Komisji delegowany przez Radę Powiatu 

3. Pan Dariusz Bolechowski -   Członek Komisji delegowany przez Radę Powiatu 

4. Pan Arkadiusz Chętnicki   -   Członek Komisji delegowany przez Komendanta   

           Powiatowego Policji  

5. Pan Dariusz Mazurek  -   Członek Komisji delegowany przez Komendanta 

     Powiatowego Policji  

6. Pani Katarzyna Ciołczyk  -   Członek Komisji wskazany przez Starostę 

7. Pan Jerzy Wojtala  -   Członek Komisji wskazany przez Starostę 

8. Pan Franciszek Klimas  -   Członek Komisji wskazany przez Starostę 

9. Pan Józef Romberg  -   Członek Komisji wskazany przez Starostę 

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

          Okręgowego w Opolu. 

Pierwsze posiedzenie Komisji nowej kadencji odbyło się 1 października 2020 roku. Porządek 

przewidywał m.in.: 

- Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeostwa sanitarnego. 

- Analiza stanu bezpieczeostwa i porządku publicznego na terenie powiatu strzeleckiego – 

ocena pracy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich.  

- Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeostwa weterynaryjnego.   

- Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeostwa budowlanego. 

Informację w zakresie stanu bezpieczeostwa sanitarnego przedstawiła Pani Katarzyna Kanoza – 

Paostwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.  

W celu oceny realnych i potencjalnych zagrożeo mogących wpływad na stan warunków 

zdrowotnych ludności Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nadzorowała                             

i monitorowała:  

- sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych; 

- jakośd wody przeznaczonej do spożycia i ciepłej wody użytkowej; 

- warunki zdrowotne żywności i żywienia, 

- nielegalne wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu środków zastępczych lun nowych 

substancji psychoaktywnych, 

- stan sanitarno-epidemiologiczny w placówkach oświatowych, 
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- stan sanitarno-higieniczny obiektów użyteczności publicznej, w tym basenów; 

- stan sanitarno-higieniczny podmiotów, w których wykonywana jest działalnośd lecznicza.  

Na podstawie nadzoru prowadzonego w roku 2019 przez Paostwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich na terenie powiatu strzeleckiego, należy 

stwierdzid, iż stan sanitarny powiatu nie uległ pogorszeniu i należy go ocenid pozytywnie ze 

względu na:  

- stabilną sytuację epidemiologiczną powiatu. Liczba zachorowao na choroby zakaźne 

kształtowała się na podobnym poziomie w porównaniu do roku poprzedniego, nie 

odnotowano poważnego wzrostu zachorowao na choroby szczególnie niebezpieczne dla 

populacji powiatu strzeleckiego; 

- stan uodpornienia dzieci obniża się rokrocznie, ale nadal  utrzymuje się na  wysokim 

poziomie, 

- dobry  stan sanitarno-techniczny obiektów użyteczności publicznej, podmiotów leczniczych, 

wodociągowych i  oświatowych. 

W uzupełnieniu przedstawionej informacji za 2019 rok Pani Katarzyna Kanoza poinformowała            

o aktualnej sytuacji na terenie powiatu strzeleckiego związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2.  

Na dzieo 1 października 2020 roku na terenie powiatu strzeleckiego było 27 aktywnych zakażeo. 

Od początku wystąpienia epidemii odnotowano 188 przypadków zakażenia na terenie powiatu 

strzeleckiego, a w kwarantannie przebywało około 1500 osób. Większośd chorych osób odbywa 

leczenie w warunkach domowych. Odsetek osób hospitalizowanych jest stosunkowo niewielki. 

Zadaniem znacznie obciążającym Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną było ustalanie 

osób do kwarantanny oraz monitorowanie stanu ich zdrowia.  

Komisja Bezpieczeostwa i Porządku jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację na temat 

bezpieczeostwa sanitarnego na terenie powiatu strzeleckiego. 

Informację nt. stanu bezpieczeostwa i porządku publicznego na terenie powiatu strzeleckiego  

za rok 2019 oraz sześd miesięcy 2020 roku przedstawił Komendant Powiatowy Policji                     

w Strzelcach Opolskich  Pan Arkadiusz Chętnicki. 

W miesiącach styczeo-grudzieo 2018 roku na terenie powiatu strzeleckiego odnotowano łącznie 

319 postępowao wszczętych w 7 kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych dla 

społeczeostwa. W badanym okresie w 2018 roku odnotowano 358 takich postępowao, co daje 

spadek o 39. W miesiącach styczeo – czerwiec 2020 na terenie powiatu strzeleckiego 

odnotowano łącznie 108 postępowao wszczętych w 7 kategoriach przestępstw najbardziej 

uciążliwych dla społeczeostwa. Zauważalny jest wzrost przestępstw narkotykowych z 56 w 2018 

do 60 w 2019 roku oraz kradzieży z włamaniem z 96 przypadków w 2018 roku do 115 w 2019 

roku. W okresie styczeo-czerwiec 2020 odnotowano łącznie 15 przestępstw narkotykowych 

oraz 39 kradzieży z włamaniem. 

W zakresie przestępstw uciążliwych społecznie występuje trend spadkowy. Natomiast biorąc 

pod uwagę wykroczenia uciążliwe społecznie – w 2019 nastąpił wzrost o 201 względem roku 

2018.  

Stan bezpieczeostwa w ruchu drogowym w 2019 roku w stosunku do roku 2018 przedstawiał 

się następująco. Odnotowano:  

 wzrost liczby zdarzeo drogowych o 48, 

 wzrost liczby kolizji drogowych o 16, 
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 spadek liczby wypadków o 8, 

 spadek liczby osób rannych o 14, 

 wzrost liczby osób zabitych o 1.  

Od lat najwięcej zdarzeo występuje na terenie gminy Strzelce Opolskie – obejmuje ona bowiem 

swymi granicami największy obszar powiatu strzeleckiego, w tym miasto Strzelce Opolskie. Poza 

tym przez gminę tą przebiegają główne ciągi komunikacyjne np. droga krajowa nr 94 – łącząca 

powiaty jak i województwo opolskie ze śląskim oraz drogi wojewódzkie nr 426 i nr 409. Na duży 

ruch w tej gminie wpływ ma także fakt, iż w Strzelcach Opolskich znajduje się wiele urzędów,   

w których swe sprawy załatwiają wszyscy mieszkaocy powiatu.  

Zaznaczad należy, iż przez teren gminy Leśnica i Ujazd przebiega 20,2 km odcinek autostrady           

A-4, na której doszło do 192 zdarzeo drogowych co łącznie stanowi 22,80% ogółu zdarzeo 

zaistniałych na terenie powiatu strzeleckiego:  

Najczęstszą przyczyną zdarzeo drogowych było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 

(20,50%) oraz nieustąpienie pierwszeostwa przejazdu (16,04%). 

Uwagę zwrócid należy także na zdarzenia zaistniałe z innych przyczyn (nie z winy kierującego lub 

pieszego), które stanowią niemal 19,59% wszystkich zaistniałych w 2019r. Były to najczęściej 

kolizje do których doszło z przyczyn: obiekty/zwierzęta na drodze oraz niewłaściwy stan jezdni. 

W 2020 roku zadaniem znacznie obciążającym Komendę Powiatową Policji w Strzelcach 

Opolskich było monitorowanie osób przebywających w kwarantannie w związku z epidemia 

wirusa SARS-COV-2. 

W trakcie roku 2020 Komenda Powiatowa Policji na bieżąco po ujawnieniu prób oszustw 

metodą „na wnuczka” lub „na Policjanta”, zwracała się do Starostwa Powiatowego w Strzelcach 

Opolskich za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z prośbą               

o pomoc w przestrzeganiu mieszkaoców przed oszustami.   

Komisja pozytywne oceniła pracę Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich.  

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył stanu bezpieczeostwa weterynaryjnego. Temat omówił Pan 

Maciej Baranowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich.  

Stan bezpieczeostwa ocenił jako bardzo dobry. Wpływ na ta ocenę ma m.in. brak chorób 

zwierzęcych zwalczanej z Urzędu. Niedaleko naszych granic odnotowano dwa ogniska ptasiej 

grypy w powiecie kędzierzyosko – kozielskim oraz gliwickim. Strefa zagrożenia w jednymi                    

i drugim przypadku objęła swoim zasięgiem teren powiatu strzeleckiego. Choroba nie 

rozprzestrzeniła się na teren powiatu strzeleckiego.  

Kolejne zagrożenie związane jest z wirusem Afrykaoskiego Pomoru Świo. ASF pojawia się w 

nowych powiatach i przesuwa się w kierunku zachodnim. Ostatnie ognisko wykryto w powiecie 

kaliskim, skąd do Byczyny w województwie opolskim jest zaledwie 60 km. Główną przyczyną 

roznoszenia choroby są ludzie. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna robimy badania w kierunku 

ASF w monitoringu biernym. Badane są także padłe dziki w lesie oraz potrącone w przez 

pojazdy. Do tej pory wszystkie badania dały wyniki ujemne. 

Komisja Bezpieczeostwa i Porządku jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację na temat 

bezpieczeostwa weterynaryjnego na terenie powiatu strzeleckiego 

Informację o stanie bezpieczeostwa budowlanego na terenie powiatu strzeleckiego przedstawił 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Piotr Hamryszak. 
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W ramach ustawowych obowiązków w okresie 8 miesięcy roku 2020, Inspektorzy Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich przeprowadzili w sumie 195 kontroli 

na terenie powiatu strzeleckiego z czego w szczególności: 

- 96 kontroli utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych wraz z sprawdzaniem 

wszelkich protokołów branżowych związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych; 

- 35 kontroli legalności prowadzenia robót budowlanych (budów), remontów lub rozbiórek 

obiektów budowlanych w przedmiocie posiadania przez inwestorów wymaganego 

pozwolenia na budowę oraz zgodności realizowanych robót budowlanych z warunkami 

wydanego pozwolenia na budowę.  

W ramach prowadzonych kontroli Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego uczestniczył   

w akcjach ogólnopolskich m.in.: 

- „Bezpieczne wakacje” – akcja miała na celu zapewnienie bezpieczeostwa dzieci 

wypoczywających w określonych obiektach w czasie wakacji. Przeprowadzono 35 kontroli 

obiektów w zakresie sposobu ich utrzymania i użytkowania tj. place zabaw, boiska szkolne, 

obiekty, w których organizowany był wypoczynek dla dzieci i młodzieży, a także basen. 

Skontrolowane obiekty nie wykazały nieprawidłowości mogących zagrażad bezpieczeostwu 

użytkowników.  

- „Akcja prewencyjno-kontrolna zmierzająca do zminimalizowania przyczyn wystąpienia 

zagrożeo pożarowych”. Prowadzono akcję informacyjna ale także kontrolną, podczas której 

sprawdzano książki obiektów budowlanych, protokoły z rocznej i pięcioletniej kontroli stanu 

technicznego obiektu budowlanego, jak również wykonanie okresowych przeglądów 

instalacji elektrycznej, gazowej i przewodów kominowych. Przeprowadzone kontrole 

wykazały jedynie drobne nieprawidłowości dotyczące bieżącej konserwacji.  

W uzupełnieniu przedstawionej informacji, zwrócił uwagę, że Powiatowa Inspekcja Nadzoru 

Budowlanego dobrze radziła sobie na przestrzeni ostatnich 20 lat z likwidowaniem szpecących 

ruin. Z 228 budynków przeznaczonych na rozbiórkę udało się zlikwidowad 200. W pozostałych 

przypadkach rozwiązanie spraw jest bardzo utrudnione z powodu niemożności ustalenia 

właściciela budynku.  

Poinformował także o wejściu w życie przepisów prawa budowlanego, które m.in. dają 

możliwośd łatwiejszego zalegalizowania samowoli budowlanej. Jeżeli samowola budowlana jest 

bezpieczna i nie budzi żadnych wątpliwości w tym zakresie to po 20 latach taka samowola może 

byd zalegalizowana.  

Komisja Bezpieczeostwa i Porządku jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację na temat 

bezpieczeostwa budowlanego na terenie powiatu strzeleckiego 

 

W ramach budżetu powiatu w 2020 roku w sferze bezpieczeostwa w miesiącu grudniu 

zakupiono z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich psa 

służbowego o wartości 7000 zł.  

 

Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeostwa i Porządku w 2020 roku ujęte zostały w protokołach                    

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

Powiatowego w Strzelcach Opolskich. 

STAROSTA 
 

/-/ Józef Swaczyna 
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