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SPRAWOZDANIE
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Strzelce Opolskie – styczeń 2015

Sprawozdanie
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za rok 2014

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 2014.

W 2014 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, rozpoczęła swoją działalność w 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 pierwszym posiedzeniu w dniu 16 stycznia Komisja wypełniła swój ustawowy obowiązek
polegający na przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji w 2013 roku, które to
sprawozdanie

zostało

później

przedstawione

Radzie

Powiatu

Strzeleckiego

oraz

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przyjęto także
harmonogram pracy Komisji na rok 2014. 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.
Komisja zajęła się także zaległymi tematami z roku 2013 tj. bezpieczeństwem budowlanym
na terenie powiatu oraz oceną stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń
pożarowych powiatu.
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Członkowie w dyskusji z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego wnioskowali
o dalsze podejmowanie działań na rzecz likwidacji szpecących i niebezpiecznych ruin domów
mieszkalnych

w całym

powiecie. Pytano także o kontrole dachów budynków

wielkopowierzchniowych w okresie zimowym. W odpowiedzi Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego poinformował, że wszystkie obiekty tego rodzaju zostały skontrolowane,
a właściciele we własnym zakresie mają obowiązek dokonania dwóch przeglądów konstrukcji
dachowych w ciągu roku.
Na wniosek członka Komisji Pana Jana Bogusza Starosta Strzelecki w dniu 20 stycznia 2014r.
zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o informacje na temat
bezpieczeństwa obiektów wielorodzinnych w Suchej i Szymiszowie, do których eksmitowani
są lokatorzy ze Strzelec Opolskich. W odpowiedzi PINB poinformował, że dokonano
dokładnych ustaleń adresów oraz zarządców przedmiotowych obiektów. Na terenie Gminy
znajduje się 31 obiektów, w których znajdują się pojedyncze lokale socjalne. PINB wciągnął
te obiekty w plan kontroli na rok 2014 pod kątem ich utrzymania oraz użytkowania.
Członkowie Komisji pozytywnie ocenili stan bezpieczeństwa budowlanego na terenie
powiatu strzeleckiego.
Oceniając stan bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych powiatu,
członkowie Komisji zwracali na wysokie wyszkolenie strażaków zawodowych i ochotników,
czego dowodem są ćwiczenia i sukcesy osiągane na różnego rodzaju zawodach pożarniczych.
Podkreślano także zasługi straży pożarnej na rzecz edukacji, promocji, szkolenia i kultury.
Zgodnie wyrażono opinię, że budżety jednostek samorządu terytorialnego powinny stale
rosnąć w obszarze zapewnienia odpowiedniego wyposażenia jednostek OSP.
Podsumowując dyskusję członkowie Komisji pozytywnie ocenili stan bezpieczeństwa ochrony
przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych powiatu.
W wolnych wnioskach Pan Andrzej Pietrusiak wyraził swoje zaniepokojenie proponowanym
pomysłem likwidacji dyżurów całodobowych w Komisariacie Policji w Zawadzkiem. Pan
Andrzej Pietrusiak poinformował, że na najbliższej sesji Rady Gminy Zawadzkie zostanie
podjęta uchwała sprzeciwiająca się tej propozycji.
W dalszej części wolnych wniosków Pan Ryszard Golly zwrócił uwagę, na złe oznakowanie
poziome drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Olszowa – Zalesie Śląskie. W ostatnim czasie
dochodziło tam do wielu zdarzeń drogowych. Ten odcinek jest pełen ostrych zakrętów,
a nieodmalowane poziome oznaczenia drogi dodatkowo nie sprzyjają bezpiecznemu
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podróżowaniu. W tej sprawie w dniu 20 stycznia 2014 roku wystąpiono do Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. W odpowiedzi poinformowano, że w miarę
posiadanych środków finansowych, zostanie odnowione oznakowanie poziome na łukach
wskazanego odcinka drogi. Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował jednocześnie, że jest
w trakcie wyboru wykonawcy na montaż elementów odblaskowych na przejściu dla pieszych
w Strzelcach Opolskich na ul. Marka Prawego.
W związku z upływem trzyletniej kadencji Komisji, kolejne posiedzenie w dniu 9 czerwca
2014 roku odbyło się w nowym składzie. Względem dotychczasowego składu zaszła jedna
zmiana. W miejsce Pana Andrzeja Pietrusiaka powołany został Pan Edward Dziedzic.
W posiedzeniu uczestniczył Pan Wojciech Fajer – przedstawiciel Placówki Straży Granicznej
w Opolu, który przedstawił działalność swojej służby na terenie powiatu strzeleckiego.
Do głównych zadań Straży Granicznej należy kontrola legalności pobytu cudzoziemców oraz
ich zatrudnienia na terenie kraju. W tym celu Straż Graniczna przeprowadza wywiady
środowiskowe, opracowuje sprawozdania i szereg innych dokumentów, które przekazuje
właściwym organom Państwa. Ostateczną decyzję o pobycie cudzoziemca wydaje
Wojewoda. Na terenie powiatu strzeleckiego wiele pozwoleń na pobyt czasowy wydaje się
obywatelom Korei Południowej. Dotyczy to głównie kadry kierowniczej zakładu
koreańskiego, który usytuowany jest w Strzelcach Opolskich. Obywatele Korei Południowej
nie prezentują negatywnych zachowań i pozwolenia na pobyt są im wydawane bez
większych problemów. Do kompetencji Straży Granicznej należy także m.in. kontrolowanie
działalności

gospodarczej,

osób

fizycznych,

rolników,

którzy

dają

zatrudnienie

cudzoziemcom. Sprawdzani są także sami cudzoziemcy, którzy zakładają działalność
gospodarczą. Jeżeli podczas kontroli występują zastrzeżenia co do warunków zatrudnienia
cudzoziemca to sprawa kierowana jest do Państwowej Inspekcji Pracy.
Obecnie największą ilość cudzoziemców na terenie województwa opolskiego stanowią
obywatele Ukrainy. Pozwolenie na półroczny pobyt i możliwość podjęcia pracy otrzymało
2800 obywateli Ukrainy.
Jeżeli chodzi o system kar dotyczący cudzoziemców to dostępne są dwie możliwości
działania. Pierwsza polega na nałożeniu za pośrednictwem Sądu kary pieniężnej, której
maksymalna wysokość wynosi 1 000 zł. Druga kara jest bardziej dotkliwsza, ponieważ polega
na odesłaniu cudzoziemca do własnego kraju. Określa się termin opuszczenia Polski oraz
zakaz ponownego przyjazdu w okresie od 6 miesięcy do 5 lat.
4

Straż Graniczna widoczna jest także na szlakach drogowych i kolejowych. Do jej kompetencji
w tym obszarze należy m.in. kontrola czasu pracy kierowców oraz monitoring tras
przejazdów ładunków z niebezpiecznymi odpadami.
Kolejny punkt posiedzenia dotyczył analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 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 2013 oraz za 5 miesięcy roku
2014.
Najistotniejsze wskaźniki przedstawiały się następująco:
-

Przestępstwa ogółem: 1571 w 2013r. (1481 w 2012r.),

-

Przestępstwa kryminalne: 924 w 2013r. (881 w 2012r.),

-

Wykrywalność przestępstw ogółem: 72,1% w 2013r.

-

Wykrywalność przestępstw kryminalnych: 57% w 2013r.

Czas reakcji na zdarzenia w powiecie strzeleckim w rejonie miejskim wynosi 5,15 min.
a w rejonie wiejskim 9,22 min. i jest na zadowalającym poziomie (próg satysfakcji
odpowiednio 7 min. i 12 min.).
W dyskusji Starosta prosił o wzmożenie kontroli samochodów ciężarowych pod kątem ich
technicznego stanu i prędkości jazdy.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – Pan Krzysztof Łyżwa poinformował, że kontrole
drogowe są prowadzone na bieżąco i widoczne są wyniki w tym zakresie. Trzeba jednak mieć
na uwadze stale zwiększający się ruch drogowy. Tendencja wskazuje na to, że transport
kolejowy zmniejsza stale swój udział na rzecz transportu drogowego.
Członkowie Komisji po wysłuchaniu przedstawionych informacji oraz dyskusji pozytywnie
ocenili pracę Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich.
W wolnych wnioskach powrócono do tematu pogarszającego się stanu bezpieczeństwa
w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulicy Gogolińskiej z ulicą Bursztynową i Braci Prankel
w Strzelcach Opolskich. W tej sprawie wystosowano pisemny wniosek do Departamentu
Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Wskazano na konieczność
pilnej przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, co wpłynęłoby na
usprawnienie przepływu i spowolnienie ruchu drogowego oraz zapewniło bezpieczeństwo
w tym newralgicznym miejscu.
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W odpowiedzi poinformowano, że na chwile obecną z uwagi na brak środków finansowych
nie ma możliwości sfinansowania tego zadania w 100% z budżetu samorządu województwa.
Jednocześnie

wskazano

na

możliwość

partycypacji

w

kosztach

wnioskowanego

przedsięwzięcia w wysokości 50 %.
Porządek posiedzenia Komisji w dniu 30 września 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 – Powiatowy Lekarz Weterynarii w zakresie stanu bezpieczeństwa
weterynaryjnego;
3) Pan Piotr Hamryszak – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w zakresie stanu
bezpieczeństwa budowlanego.
W dyskusji nad bezpieczeństwem sanitarnym pytano m.in. o jakość wody w wodociągach,
przypadek zbiorowego zatrucia salmonellą a także działalność kontrolną Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej. Zwrócono także uwagę na zbyt małą ilość ogólnodostępnych
toalet w miejscach publicznych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich w odpowiedzi,
poinformowała, że jakość wody stale się poprawia a incydentalne przekroczenia
dozwolonych wskaźników mogą wynikać ze starej infrastruktury wodociągów w wybranych
miejscach lub zanieczyszczeń mikrobiologicznych spowodowanych np. wylewaniem
w pobliżu ujęć wodnych gnojówki.
Przyczyną zbiorowego zatrucia salmonellą były kurze jaja, które pochodziły od domowego
hodowcy.
Kontrole podmiotów gospodarczych mających do czynienia z żywnością nie są zapowiadane.
W innych przypadkach Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna wysyła wcześniejszą
informację.
W sprawie niewystarczającej liczby toalet publicznych zwrócono się do Wójtów, Burmistrzów
z terenu powiatu z prośba o rozważenie możliwości zwiększenia liczby toalet, szczególnie
w pobliżu miejsc masowo uczęszczanych.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację na
temat bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu strzeleckiego.
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Pan Antoni Krupnik – Powiatowy Lekarz Weterynarii w uzupełnieniu przedstawionej
informacji podkreślił bardzo dobrą współpracę z tutejszą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
Jednostki stale wymieniają się istotnymi informacjami dzięki czemu możliwe jest
podejmowanie natychmiastowych działań.
Ponadto p. A. Krupnik przedstawił informację w postaci pokazu multimedialnego na temat
zagrożenia ze strony Afrykańskiego Pomoru Świn.
W dyskusji członkowie pytali m.in. o jakość mięsa w sklepach. Najwięcej ingerencji ze strony
producentów jest w mięsie drobiowym, a najmniej w mięsie wołowym.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację na
temat bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu strzeleckiego
Następnie Komisja zajęła się omówieniem stanu bezpieczeństwa budowlanego. Po dyskusji
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielał wyjaśnień na temat nadzoru nad
obiektami wielkopowierzchniowymi – szczególnie w okresie zimowym, a także przyczyn
przedłużających się postępowań w sprawie wyburzania niebezpiecznych ruder.
Po dokonanych uzupełnieniach przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację.
W wolnych wnioskach zwrócono uwagę na potrzebę ujednolicenia procedur działania na
wypadek wystąpienia gorączki krwotocznej Ebola na terenie powiatu. W tej sprawie w dniu
21 października 2014 roku zebrał się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem
Wójtów, Burmistrzów powiatu strzeleckiego. Posiedzenie w całości poświęcone było
omówieniu procedur działania w związku z zagrożeniem i wyjaśnieniu nieścisłości.
W związku z nową kadencją Rady Powiatu Strzeleckiego, w dniu 11 grudnia 2014 roku Rada
Powiatu Strzeleckiego wydelegowała dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w kadencji 2014-2017 tj.:
1) Pana Stanisława Krawca, który zastąpił Pana Jana Bogusza;
2) Pana Stefana Szłapę – dotychczasowego członka Komisji.
Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku ujęte zostały w protokołach
z posiedzeń Komisji, które są do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
STAROSTA
/-/ Józef Swaczyna
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