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Sprawozdanie  
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za rok 2015 
 

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 2015. 

 

W 2015 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 Stanisław Krawiec  -   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 Edward Dziedzic  -   Członek Komisji wskazany przez Starostę 

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

          Okręgowego w Opolu. 

W związku ze zmianami kadrowymi w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich 

w składzie Komisji doszło do zmian:  

- 14 stycznia Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich Pan Krzysztof Skowron 

delegował do prac w Komisji swoją osobę w miejsce Pana Krzysztofa Łyżwy – I Zastępcy 

Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich; 

- 15 lipca Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich Pan Krzysztof Skowron 

delegował do prac w Komisji Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego – Pana 

Dariusza Mazurka w miejsce Pana Sławomira Nowaka, który odszedł na emeryturę; 

- 11 sierpnia miejsce dotychczasowego Komendanta Policji w Strzelcach Opolskich – Pana 

Krzysztofa Skowrona zajął nowy Komendant Powiatowy Policji – Pan Paweł Kolczyk. 

 

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 roku Komisja wypełniła swój ustawowy 

obowiązek polegający na przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji w 2014 roku, które to 

sprawozdanie zostało później przedstawione Radzie Powiatu Strzeleckiego oraz 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przyjęto także 

harmonogram pracy Komisji na rok 2015. Pozytywnie zaopiniowano także budżet powiatu 

strzeleckiego na rok 2015 w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.               

W dyskusji Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa zwrócił uwagę na 

rosnąca liczbę usuwanych żywych i martwych zwierząt z dróg powiatowych, co generuje 

coraz większe koszty. Zwrócił się z prośbą do przedstawicieli Policji i Straży Pożarnej o pomoc 

w weryfikacji zgłoszeń w tym zakresie i współpracę z podmiotem realizującym tą usługę.  



 3 

W trakcie trwania roku na wniosek Zarządu Powiatu Strzeleckiego, Rada Powiatu 

Strzeleckiego dokonała zmian w budżecie, które pozwoliły na: 

- dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Ujeździe (15 000 zł). Zakupu dokonano w październiku 2015 roku;  

- dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Zawadzkiem (15 000 zł). Zakupu dokonano listopadzie 2015 roku; 

- dofinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej                

w Strzelcach Opolskich (21 500 zł). Zakupu dokonano w sierpniu, a we wrześniu 2015 

roku samochód został przekazany tutejszej Komendzie Powiatowej Policji. 

W dalszej części dyskusji powrócono do sprawy związanej z likwidacją służby dyżurnej                   

w Komisariacie Policji w Zawadzkiem. Członkowie Komisji Pan Franciszek Klimas i Edward 

Dziedzic stwierdzili, że mieszkańcom trudno pogodzić się z likwidacją służby dyżurnej               

w Komisariacie. Pytali również jakie wymierne korzyści przyniosły te zmiany. W odpowiedzi 

Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich Pan Krzysztof Skowron poinformował, 

że Komisariat Policji w Zawadzkiem po zmianach zyskał 2 etaty, a sama reorganizacja 

przyczyniła się do podniesienia jakości działania Policji na terenie całego powiatu. 

Członek Komisji Pan Stanisław Krawiec poruszył temat związany z bezpieczeństwem na 

drogach wojewódzkich. Wskazał na konieczność rozwiązania kilku problemów, które 

należałoby w najbliższym czasie omówić np. remont wiaduktu na ul. M. Prawego                     

w Strzelcach Opolskich, czy przebudowa skrzyżowania na ul. Gogolińskiej z ulicami Braci 

Prankel i Bursztynową także w Strzelcach Opolskich. Starosta przychylił się do wniosku                    

i postanowił zaprosić na kolejne posiedzenie Komisji przedstawicieli Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu oraz Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu.  

W wolnych wnioskach Starosta poinformował o najistotniejszych przedsięwzięciach 

planowanych do realizacji w 2015 roku m.in.:  

- przekazanie budynku powiatowego znajdującego się przy ul. Kościuszki w Strzelcach 

Opolskich na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na przyszłą siedzibę Prokuratury 

Rejonowej w Strzelcach Opolskich, 

- inwestycje na drogach powiatowych (budowa drogi betonowej z ciągiem pieszo-

rowerowym na odcinku Izbicko – Otmice, przebudowa drogi na odcinku Jędrynie – Osiek 

oraz budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych z udziałem samorządów gminnych), 

- inwestycje w Szpital Powiatowy, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej 

Straży Pożarnej w ramach subregionu. 

 

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się 8 maja 2015 roku. Porządek przewidywał: 

- omówienie działalność placówki Straży Granicznej w Opolu na terenie powiatu 

strzeleckiego, 

- ocenę stanu bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich powiatu strzeleckiego oraz 

omówienie planów inwestycyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich na najbliższe lata, 

- analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu strzeleckiego – 

ocena pracy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich.  
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Z uwagi na poruszane tematy w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, Wójtowie, Burmistrzostwie z terenu powiatu lub osoby przez nich 

delegowane oraz przedstawiciel placówki Straży Granicznej w Opolu. 

Informację nt. działalności Straży Granicznej na terenie powiatu strzeleckiego przedstawił 

Pan Ireneusz Margiel – Kierownik Zespołu ds. Migracji w Placówce Straży Granicznej                       

w Opolu. Poinformował, że Placówka Straży Granicznej w Opolu w ciągu ostatniego roku 

wystawiła na terenie województwa 62 patrole. Głównym obszarem działania Straży 

Granicznej jest opolski odcinek autostrady A4. Działalność SG koncentruje się głównie na 

wykrywaniu nielegalnych emigrantów, kontroli zatrudnienia obcokrajowców i ogólnym 

monitoringiem migracji obcokrajowców na terenie województwa. W ostatnim czasie 

działania SG skierowane są na wykrywanie nielegalnych emigrantów z krajów Północnej 

Afryki oraz ogarniętej wojną domową Syrii. Polska, w tym województwo opolskie często są 

krajem tranzytowym dla tych emigrantów, których celem podróży są kraje Skandynawskie 

oraz Europy Zachodniej. Najliczniejsza grupę obcokrajowców w województwie stanowią 

obywatele Ukrainy, którzy przybywają w celach zarobkowych. Cudzoziemcy Ci nie 

przysparzają problemów, ponieważ zależy im na pracy w Polsce.  

Realizując kolejny punkt posiedzenia, informację na temat prowadzonych i planowanych 

inwestycji na drogach wojewódzkich na terenie powiatu strzeleckiego przedstawił Bogdan 

Poliwoda – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

Poinformował, że w ostatnich latach inwestycje w drogi wojewódzkie na terenie powiatu 

strzeleckiego wyniosły 120 mln zł, co stanowiło 17 % wszystkich wydatków inwestycyjnych 

na drogach wojewódzkich. Należy zaznaczyć, że na terenie powiatu znajduje się 7 % sieci 

drogowej. Większa kwota inwestycji wynika z położenia powiatu i bliskiego sąsiedztwa 

autostrady A4. Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu przedstawiają się 

następująco:  

- przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 426 – wiadukt na ul. M. Prawego                

w Strzelcach Opolskich. Zakończenie inwestycji oszacowanej na 20 mln zł planuje się na 

listopad 2016 roku. Nie są przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym; 

- remont pozostałego odcinka drogi wojewódzkiej nr 426 Piotrówka – Zawadzkie                     

o wartości 36 mln zł; 

- remont odcinka drogi nr 409 Rożniątów – Strzelce Opolskie (3 km); 

- remont 1 km odcinka drogi nr 463 wraz z obiektem mostowym i przepustem w Gminie 

Kolonowskie – wartość około 5 mln zł; 

- remont 500 metrowego odcinka drogi w Olszowej w pobliżu węzła autostradowego               

i dojazdu do strefy aktywności gospodarczej. 

W dyskusji członkowie Komisji pytali czy remont odcinka drogi nr 409 obejmuje także 

przebudowę skrzyżowania ul. Gogolińskiej z ulicami Braci Prankel i Bursztynową w Strzelcach 

Opolskich, które zaliczane jest do jednego z niebezpieczniejszych. Dyrektor ZDW 

zadeklarował, że remont obejmuje przebudowę tego skrzyżowania jednak nie ma jeszcze 

ostatecznej decyzji jak ono będzie wyglądać. Przyjęte będzie najkorzystniejsze rozwiązanie. 

Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich Pan Józef Kampa przypomniał, że plan 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje tam powstanie ronda co byłoby 

najkorzystniejszym rozwiązaniem. Kontynuując swoja wypowiedź zwrócił uwagę na odcinek 
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drogi nr 426 w Strzelcach Opolskich, gdzie odpowiedniego wyprofilowania wymaga łuk na  

ul. Parkowej. Istotną sprawą dla mieszkańców Strzelec Opolskich jest także przebudowa na 

tym odcinku drogi skrzyżowania ul. Kozielskiej z drogami powiatowymi - ul. Mickiewicza                        

i ul. Dolińską. Pan Józef Kampa wyraził zaniepokojenie, że w planie inwestycyjnym 

przedstawionym przez Dyrektora ZDW w Opolu nie znalazła się ta pozycja. Przedstawiciel 

ZDW w Opolu Pan Remigiusz Widera odpowiedział, że inwestycja ta zaplanowana jest             

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przy współudziale samorządów 

terytorialnych. Realizacja jednak nie odbędzie się w najbliższym czasie.  

Członkowie Komisji oraz obecni przedstawiciele samorządów zwrócili się także o polepszenie 

oznakowania na newralgicznych i niebezpiecznych odcinkach dróg wojewódzkich (m.in. 

odcinek drogi Zalesie Śląskie – Olszowa, oznakowanie przejść dla pieszych w Zawadzkiem). 

Przedstawiciel ZDW w Opolu poinformował o trwających konsultacjach z Policją aby 

zwiększyć bezpieczeństwo pieszych w Zawadzkiem. Zaproponowane zostaną lepsze 

oznakowania przejść dla pieszych, utworzenie wysp i azyli dla pieszych. Po kilku wypadkach 

na odcinku drogi Zalesie Śląskie – Olszowa dokonano zmian w oznakowaniu (postawiono 

tzw. „sierżanty”) oraz ustawiono bariery energochłonne w newralgicznych miejscach.  

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie powiatu strzeleckiego – ocena pracy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach 

Opolskich. Informację nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 

strzeleckiego przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich – Pan 

Krzysztof Skowron. Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich po przedstawieniu 

statystyk i porównaniu wyników pracy tutejszej Komendy Powiatowej Policji z innymi 

jednostkami z terenu województwa, dobrze ocenił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu 

strzeleckiego. Komendant przedstawił także najistotniejsze obszary działania w roku 2015, 

m.in.: 

- zwiększenie aktywności policjantów w terenie – do służby powrócą funkcjonariuszy                

z adaptacji zawodowej; 

- zintensyfikowanie działań w zakresie przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego 

w zakresie parkowania; 

- ograniczenie wybryków chuligańskich.  

Prokurator Pan Michał Datoń, zwrócił się z prośbą do Komendanta Powiatowego Policji             

o usprawnienie działań Wydziału Kryminalnego, w którym zauważalna jest duża rotacja 

kadrowa i zmniejszenie obsady co przekłada się na zaburzenia we współpracy Policji                             

i Prokuratury. Wskazano na konieczność wzmocnienia tego Wydziału. W odpowiedzi 

Komendant Powiatowy Policji wyjaśniał, że w ostatnim czasie kilku funkcjonariuszy odeszło 

na emeryturę i nowa kadra potrzebuje trochę czasu aby pracować na wysokich obrotach. 

Komendant Powiatowy Policji zapewnił, że działania usprawniające pracę Wydziału 

Kryminalnego będą kontynuowane.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie oceniła stan bezpieczeństwa i porządku na 

terenie powiatu.  

W lipcu 2015 roku do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich trafiła informacja                 

o organizacji przez Fundację jednej z firm ubezpieczeniowych przy patronacie Związku 

Powiatów Polskich konkursu „Aktywne przejścia dla pieszych”, który ma na celu poprawę 
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bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez ich lepsze oznakowanie. Zwrócono się 

do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z wnioskiem o przystąpienie do konkursu wskazując 

m. in. niebezpieczne przejście dla pieszych w pobliżu skrzyżowania ul. Gogolińskiej z ulicami 

Braci Prankel i Bursztynowej. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zgłosił z terenu powiatu 

do konkursu wspomniane przejście w Strzelcach Opolskich oraz przejście w Zawadzkiem na 

skrzyżowaniu ul. Opolskiej i ul. Nowe Osiedle. 

 

Porządek posiedzenia Komisji w dniu 8 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. 

Na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

przedstawił także analizę jakości wody na terenie powiatu strzeleckiego w latach 2006-2015. 

Na przestrzeni lat dochodziło w różnych sieciach wodociągowych na terenie powiatu do 

okresowych przekroczeń parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody. Jakość 

wody jest na bieżąco monitorowana i należy uznać, że jest na zadowalającym poziomie.  

W dyskusji zwrócono uwagę na coraz szerszą działalność tzw. ruchów antyszczepionkowych. 

Jest to bardzo niepokojące zjawisko i może doprowadzić do powrotu chorób uznanych od lat 

za nieobecne. Wyszczepialność populacji musi wynosić 95%, aby choroby nie miały szans się 

rozprzestrzenić.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację na 

temat bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu strzeleckiego. 

Pan Antoni Krupnik – Powiatowy Lekarz Weterynarii w uzupełnieniu przedstawionej 

informacji zaprezentował pokaz multimedialny na temat Afrykańskiego Pomoru Świn, który 

jest obecnie największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie 

kraju. Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz jego Zastępca – Pan Maciej Baranowski wyjaśniali 

także członkom Komisji sprawy związane ze sposobem wędzenia wyrobów mięsnych               

i zawartości związków smolistych, których ograniczenia domagała się Unia Europejska oraz 

kontrolą żywności, która trafia na rynek.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację na 

temat bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu strzeleckiego. 

Następnie Komisja zajęła się omówieniem stanu bezpieczeństwa budowlanego. Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego informował o swojej działalności za 8 miesięcy 2015 roku, 

która koncentrowała się głównie na prowadzeniu kontroli, rewizji oraz akcji informacyjno – 

kontrolnych. W dyskusji wyniknęła potrzeba opracowania syntetycznej informacji dla 

właścicieli budynków na temat obowiązkowych przeglądów jakie należy wykonywać zgodnie 

z prawem budowlanym. Realizując wniosek z posiedzenia Komisji Powiatowy Inspektor 



 7 

Nadzoru Budowlanego opracował stosowną informację dla właścicieli budynków, która 

została rozpropagowana za pośrednictwem bezpłatnej gazety „Powiat Strzelecki”.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację na 

temat bezpieczeństwa budowlanego. 

 

Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 roku Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

budżetu powiatu strzeleckiego na 2016 rok w zakresie porządku publicznego                             

i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Zasygnalizowano potrzebę systematycznego 

doposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego wykorzystując na przykład 

część środków pochodzących z przeniesienia na kolejny rok tzw. rezerwy celowej na 

potrzeby zarządzania kryzysowego. 

Realizując kolejny punkt posiedzenia Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej              

w Strzelcach Opolskich Pan Wojciech Lisowski przedstawił informację o stanie 

bezpieczeństwa powiatu strzeleckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Odniósł się 

także do większych zdarzeń, które miały miejsce na terenie powiatu strzeleckiego tj. dwóch 

pożarów zakładów produkcyjnych w Leśnicy i Olszowej, które zakwalifikowano jako duże                

i bardzo duże. Wyraził także potrzebę reorganizacji pracy służby dyżurnej w Komendach 

Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa dla efektywniejszego 

działania.  

W dyskusji członek Komisji Pan Edward Dziedzic wyraził swoje zaniepokojenie strukturą 

budżetu tutejszej Komendy Powiatowej PSP, gdzie ponad 80% stanowią wydatki na płace           

i pochodne, a jedynie kilka procent wydatki rzeczowe i inwestycje. Komisja zgodnie 

przyznała, że powiatowe służby, inspekcje i straże nie są finansowane na zadowalającym 

poziomie. Upoważniono Starostę do dalszego działania i podnoszenia tego problemu na 

konwencie starostów województwa opolskiego i przy okazji spotkań z osobami mogącymi 

mieć wpływ na zmianę tego stanu rzeczy.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację o stanie 

bezpieczeństwa powiatu strzeleckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Strzelcach Opolskich Komisja na posiedzeniu w dniu 

17 grudnia 2015 roku zajęła się także sprawą bezpieczeństwa na terenach po byłym 

zakładzie produkcyjnym „Agromet” w Strzelcach Opolskich. W listopadzie 2015 roku              

na tym terenie w opuszczonym budynku w ciągu tygodnia ujawniono zwłoki dwóch osób. 

Osoby te były prawdopodobnie bezdomne i korzystały z formy zakwaterowania w tym 

budynku. 

Starosta poprosił obecnego na posiedzeniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Strzelcach Opolskich o zajęcie stanowiska w tej sprawie i przedstawienie informacji na 

temat podjętych działań w tej materii. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Piotr Hamryszak poinformował, że na 

terenie po byłym zakładzie „Agromet” w Strzelcach Opolskich znajdują się dwa dosyć duże 

nieużytkowane budynki. Ustalono właściciela i dokonano dwóch kontroli stanu 

zabezpieczenia obiektów. W dniu 9 grudnia 2015 roku ogrodzenie było prawidłowe                    

i zabezpieczało przed dostępem osób nieuprawnionych. Natomiast 14 grudnia 2015 roku 

podczas kolejnej kontroli ujawniono zniszczenie jednego przęsła ogrodzenia, którego 
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dokonali nieznani sprawny. Zobowiązano właściciela do naprawy ogrodzenia. Aktualnie 

prowadzone są działania mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem. Moje 

postepowanie doprowadzi do rozprawy, w efekcie której może zapaść decyzja np.                     

o rozbiórce budynku lub zamurowaniu wszystkich otworów wejściowych do budynków. 

Rozprawa odbędzie się w styczniu 2016 roku.  

Komisja zobowiązała Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do bieżącego 

informowania o postępach w tej sprawie. 

 

Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku ujęte zostały w protokołach                    

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

Powiatowego w Strzelcach Opolskich. 

 

            STAROSTA 
  

     /-/ Józef Swaczyna   


