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Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  
za rok 2005 

 
 
 
Zgodnie z art. 38b pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. roku o samorządzie powiatowym, składam 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005. 

 

Początek roku 2005 był okresem upływającej trzy letniej kadencji Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku. 

Na posiedzeniu Komisji w dniu 14 stycznia 2005 roku spotkali się członkowie Komisji kadencji 

2001-2004 oraz członkowie desygnowani do prac w Komisji w latach 2004-2007.  

 

W roku 2005 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Strzeleckiego działała w składzie: 

1. Pan Józef Swaczyna          - Przewodniczący  

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

3. Pan Stanisław Krawiec          - Członek Komisji delegowany przez Radę Powiatu 

4. Pan Mirosław Kutynia          -     Członek Komisji delegowany przez Komendanta  

      Powiatowego Policji  

5. Pan Krzysztof Jędryszczak       -    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 Norbert Kostoń          -  Członek Komisji wskazany przez Starostę 

 

W pracach Komisji uczestniczyła takŜe Pani Renata Trochim, która została wskazana przez 

Prokuratora Okręgowego w Opolu. 

 

W roku 2005 Komisja odbyła 4 posiedzenia. 

Pierwsze posiedzenie Komisji w 2005 roku odbyło się 14 stycznia. Na posiedzeniu wypełniono 

m.in. ustawowy obowiązek polegający na sporządzeniu sprawozdania z działalności Komisji  

w 2004 roku, które to sprawozdanie zostało później przedstawione Radzie Powiatu Strzeleckiego 

oraz opublikowane w dzienniku urzędowym województwa opolskiego. Zaplanowano takŜe zadania 

Komisji na rok 2005.  

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył podsumowania trzyletniej kadencji Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku wraz z oceną „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
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Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”. Informacje nt. realizacji zadań nakreślonych 

Policji w Powiatowym Programie przedstawił I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji  

w Strzelcach Opolskich Pan Mirosław Kutynia. Członkowie Komisji pozytywnie przyjęli 

informację, zwracając jednak uwagę w dyskusji na parę spraw które ich niepokoją tj: 

- stale utrzymująca się duŜa liczba konwoi, przeprowadzanych przez tutejszą Komendę 

Powiatową Policji, co ma przełoŜenia na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców; 

- środki uzyskiwane z mandatów nałoŜonych na podstawie zdjęcia z fotoradaru. Zdaniem 

członków pewna część tych środków powinna być przekazywana samorządom; 

- surowym, zdaniem członków Komisji, karaniem nietrzeźwych rowerzystów. W skali całego 

kraju z tego powodu karę pozbawienia wolności odbywa około 1500 osób. WiąŜe się to  

z olbrzymimi kosztami ponoszonymi przez całe społeczeństwo. 

Poruszono równieŜ problem obchodzenia się z agresywnie zachowującymi się zwierzętami oraz 

postępowania z padłymi sztukami zwierząt. W kwestii agresywnie zachowujących się zwierząt 

stwierdzono, Ŝe za niezbędne wydaje się zakupienie aplikatora do usypiania zwierząt przy 

jednoczesnym wypracowaniu procedur postępowania z jego wykorzystaniem. W kwestii utylizacji 

padłych zwierząt członkowie zasugerowali, Ŝe dobrym rozwiązaniem mogłoby być zawieranie 

umów przez samorządy gminne z zakładami utylizacyjnymi.  

Realizując wnioski z posiedzenia Komisji:  

- uzyskano stanowisko Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu  

w sprawie usuwania zabitych sztuk i dostarczania ich do utylizacji; 

- otrzymano odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii nt. moŜliwości wykorzystania 

aplikatora do usypiania zwierząt wraz ze wskazaniem osoby, która będzie go obsługiwać; 

- zwrócono się do Zarządu Powiatu o wygospodarowanie w budŜecie powiatu środków 

pienięŜnych na zakup aplikatora do usypiania zwierząt wraz z niezbędnych wyposaŜeniem. 

Ostatecznie z budŜetu Powiatu Strzeleckiego wyasygnowano środki na aplikator, który zakupiono  

w miesiącu listopadzie. Aplikator warz z wyposaŜeniem przekazano w uŜywanie lekarzowi 

weterynarii Panu Piotrowi Sowie. 

 

Kolejne posiedzenie Komisji miało miejsce 13 czerwca 2005 roku. Tematy poruszone na 

posiedzeniu dotyczyły: 

- oceny stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej i zagroŜeń poŜarowych powiatu; 

- oceny programów w zakresie edukacji oraz walki z uzaleŜnieniami wśród młodzieŜy  

i dorosłych.  

- analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu strzeleckiego – ocena 

pracy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich.  
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Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Strzelcach Opolskich – Pan Stefan Szłapa, 

przedstawił stosowną informację, zaznaczając, Ŝe jest ona w formie roboczej poniewaŜ obejmuje 

okres od początku roku do dnia 10 czerwca 2005 roku. 

W dyskusji Komendant Powiatowy PSP zwrócił się o udostępnienie rejestru egzotycznych zwierząt 

co w przyszłości moŜe pomóc w przeprowadzeniu akcji ratunkowej w mieszkaniu, domie, gdzie 

takie egzotyczne zwierzęta się znajdują. 

Komendant Powiatowy PSP zwrócił takŜe uwagę na fakt, Ŝe to zazwyczaj straŜacy lub policjanci 

zmuszeni są do interweniowania w przypadkach kiedy mamy do czynienia z bezpańskimi psami, 

czy innymi zwierzętami. W tej kwestii potrzebna jest większa aktywność samorządów gminnych, 

które powinny zawierać umowy z rakarzami, którzy byliby dyspozycyjni o kaŜdej porze. 

W sprawie oceny programów w zakresie edukacji oraz walki z uzaleŜnieniami wśród młodzieŜy  

i dorosłych głos zabrała Pani Krystyna Kowalska – koordynator Powiatowego Programu 

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego  

w zakresie uzaleŜnień. 

Z przedstawionej informacji wynika, Ŝe młodzieŜ szkolna przede wszystkim skarŜy się na mały 

kontakt z rodzicami. Rodzice równieŜ nie są obecni na organizowanych dla nich spotkaniach.  

W tej chwili główny cel to stworzenie w kaŜdej gminie punktu konsultacyjnego, w którym  

z pomocy skorzystać mogliby zarówno rodzice, jak równieŜ sama młodzieŜ, co ułatwi dostęp do 

osób oferujących pomoc. W Leśnicy i Zawadzkiem funkcjonują juŜ takie punkty. Kolejny tworzy 

się w Kolonowskiem.  

Warto takŜe zwrócić uwagę na fakt, Ŝe w ciągu trzech lat znacznie zwiększyła się liczba pacjentów 

odwiedzających Centrum Terapii UzaleŜnień. Jest to znak, Ŝe ludzie potrzebują fachowej pomocy. 

Komisja w piśmie do Wójtów, Burmistrzów Miast, Miast i Gmin ,Gmin Powiatu Strzeleckiego 

zaproponowała pomoc Pani Krystyny Kowalskiej, która na Ŝyczenie Wójtów, Burmistrzów 

mogłaby uczestniczyć w róŜnego rodzaju zebraniach wiejskich, i w ten sposób dotrzeć  

do większego grona rodziców.  

Kolejny temat posiedzenia dotyczył analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie powiatu strzeleckiego – ocena pracy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach 

Opolskich. Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania 

Policji na terenie powiatu strzeleckiego w 2004 roku przedstawił Pan Lech ŁyŜwa – Komendant 

Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich.  

W dyskusji nad przedstawioną informacją zwrócono uwagę na duŜą ilość kradzieŜy samochodów 

na terenie powiatu. Istnieje potrzeba wymiany doświadczeniami z innymi powiatami oraz 

instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, aby jak najskuteczniej walczyć ze złodziejami 

samochodów. Na przyczynę tak wielu kradzieŜy wskazuje się duŜą liczbę na terenie powiatu 
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samochodów „wysokich” marek, którymi najczęściej przyjeŜdŜają goście z zagranicy oraz dogodne 

połoŜenie – niedaleko autostrady, dzięki czemu złodzieje mogą bardzo szybko oddalić się z miejsca 

przestępstwa.  

Inną plagą są kradzieŜe metali kolorowych. Policja wskazuje jednak, Ŝe sami właściciele często 

niedostatecznie dbają o swoje mienie, co wykorzystują złodzieje. 

Poruszono takŜe problem bezpieczeństwa w szkołach. Z doświadczeń Policji wynika, Ŝe szkoła, 

która jest zamknięta dla ludzi z zewnątrz jest z reguły bezpieczniejsza i zauwaŜalny jest spadek 

kradzieŜy np. telefonów czy rowerów. W celu zabezpieczenia mienia szkolnego poza godzinami 

lekcyjnymi Policja wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Strzelec Opolskich o objęcie jednej  

z większych szkół systemem monitoringu. 

Kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miało miejsce 14 października 2005 roku. 

W spotkaniu obok członków Komisji uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Katarzyna Kanoza – 

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Pan Igor Kochanowski – 

reprezentujący Powiatową Inspekcję Weterynaryjną oraz Pan Piotr Hamryszak – Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego, którzy przedstawili informację w zakresie swojej działalności.  

Informację nt. bezpieczeństwa sanitarnego przedstawiła Pani Katarzyna Kanoza. W dyskusji 

Komisja zwróciła uwagę na niezadowalający niedawno poziom azotanów w wodzie, co moŜe 

niekorzystnie wpływać na lokalne rolnictwo. W chwili obecnej poziom azotanów jest w normie  

i zapewniono, Ŝe jakość wody w jest stale monitorowana. Zastępca Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego wskazała na rosnącą zgłaszalność chorób do Inspektoratu. MoŜe to 

świadczyć o powaŜnym potraktowaniu tej sprawy przez coraz większą liczbę lekarzy i rosnącej 

świadomości. W kontekście zagroŜenia ptasią grypą na bieŜąco są monitorowane wszelkie 

przypadki zachorowania na zwykłą grypę.  

Informację nt. bezpieczeństwa weterynaryjnego przedstawił Pan Igor Kochanowski. Tematem 

przewodnim dyskusji była ptasia grypa i zagroŜenia jakie niesie ze sobą dla powiatu. Przedstawiciel 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii poinformował, Ŝe do wszystkich ferm funkcjonujących na 

terenie powiatu przesłano pisma instruktaŜowe dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia 

wystąpienia ptasiej grypy. Podobne pismo przesłano zostało równieŜ do Wójtów, Burmistrzów  

z terenu powiatu z prośbą o rozpropagowanie informacji o tej chorobie na terenie gminy. 

Informację nt. bezpieczeństwa budowlanego przedstawił Pan Piotr Hamryszak. Członkowie 

Komisji zwrócili uwagę na stare, szpecące, a niejednokrotnie stwarzające zagraŜające opuszczone 

budynki i zwrócili się z pytaniami o moŜliwość wykonania zastępczego co umoŜliwiłoby 

wyburzenie opuszczonych budynków. Środki finansowe posiadane przez Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego pozwalają jedynie na przeprowadzanie wykonań zastępczych na budynkach, 
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które w znaczący sposób zagraŜają bezpieczeństwu i Ŝyciu ludzi. Przy większej ilości środków takie 

działania moŜliwe byłyby takŜe na innych budynkach. 

W wolnych wnioskach przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji wystąpili z propozycją 

przeprowadzenia szkoleń dla kierowników obiektów uŜyteczności publicznej, szkół, szpitali, 

banków itp. z zakresu postępowania na wypadek realnej groźby wystąpienia ataku terrorystycznego 

oraz innych sytuacji kryzysowych. Przy współpracy Komendy Powiatowej Policji z Wydziałem 

Zarządzania Kryzysowego Starostwa szkolenie takie przeprowadzono w dniu 1 grudnia 2005 roku 

na szczeblu powiatowym, a takŜe zaplanowano terminy szkoleń w poszczególnych gminach 

powiatu.  

Na posiedzeniu Komisji w dniu 21 grudnia 2005 roku szczegółowo omówiono stan bezpieczeństwa 

ochrony przeciwpoŜarowej i zagroŜeń poŜarowych powiatu. Informację w tej sprawie przedstawił 

Pan Stefan Szłapa – Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Strzelcach Opolskich. 

Komendant wskazał, Ŝe zmienia się proporcja zdarzeń o charakterze poŜarowym do innych zdarzeń, 

w których zaangaŜowana jest Komenda Powiatowa PSP. Coraz więcej zdarzeń odnotowuje się na 

autostradzie przebiegającej przez teren powiatu – angaŜuje to w znacznym stopniu siły i środki 

StraŜy PoŜarnej oraz Policji.  

W kontekście zapewnienia bezpieczeństwa na strzeleckim odcinku autostrady, szczególnie  

w okresie zimowym, Komisja postanowiła zorganizować spotkanie z Dyrektorem Oddziału 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. Komisja ustaliła równieŜ, Ŝe na swe 

posiedzenie w styczniu 2006 zaprosi Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu,  

aby omówić sprawę lepszego oznakowania przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich  

w okolicach szkół.  

Na ostatnim posiedzeniu Komisji w 2005 roku, członkowie zapoznali się takŜe z projektem budŜetu 

powiatu na 2006 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, nie wnosząc 

uwag. 

 

Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2005 roku ujęte są w protokołach  

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

Powiatowego w Strzelcach Opolskich. 


