KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
POWIATU STRZELECKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
ZA ROK 2007

Strzelce Opolskie – styczeń 2008

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za rok 2007

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 2007.

W roku 2007 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 Jan Bogusz

- 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 Koston

- Członek Komisji wskazany przez Starostę

W pracach Komisji uczestniczyła takŜe Pani Renata Trochim, która została wskazana przez
Prokuratora Okręgowego w Opolu.

W roku 2007 Komisja odbyła 3 posiedzenia.
Pierwsze posiedzenie Komisji w 2007 roku odbyło się 18 stycznia. Na posiedzeniu wypełniono
m.in. ustawowy obowiązek polegający na przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji w 2006
roku, które to sprawozdanie zostało później przedstawione Radzie Powiatu Strzeleckiego oraz
opublikowane w dzienniku urzędowym województwa opolskiego. Przyjęto takŜe harmonogram
pracy Komisji na rok 2007.
Na posiedzeniu Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Strzelcach Opolskich – Pan
Stefan Szłapa przedstawił informację dotyczącą oceny stanu bezpieczeństwa ochrony
przeciwpoŜarowej i zagroŜeń poŜarowych powiatu.
Komendant zwrócił uwagę na coraz to nowe zadania, które realizuje Jednostka Ratowniczo
Gaśnicza w Strzelcach Opolskich. Jednym z nich jest działalność ratownicza na autostradzie A4.
Z roku na rok zdarzeń na autostradzie jest coraz więcej. Długo jeszcze nie będzie autostradowych
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słuŜb ratowniczych, a wiec w dalszym ciągu Komenda Powiatowa PSP będzie zaangaŜowana
w działania ratownicze na autostradzie.
Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Państwowej StraŜy PoŜarnej podkreślili dobrą
współpracę Policji i StraŜy PoŜarnej w działaniach ratowniczych, takŜe w tych na autostradzie.
Pan Ryszard Golly podkreślał rolę jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, które często
wspomagają zawodowe słuŜby w akcjach ratowniczych. Wskazał takŜe na problemy z jakimi
borykają sie jednostki OSP. Odczuwany jest brak ochotników, poniewaŜ wiele mieszkańców
podejmuje pracę za granicą. Nie uregulowana jest takŜe sprawa wypłacania rekompensat
ochotnikom biorącym udział w akcjach ratowniczych. W większości jednostek OSP samochody są
w opłakanym stanie. Samorządy nie są w stanie udźwignąć cięŜaru zakupu nowych samochodów
i wyposaŜenia.
Wyrywkowo sprawdzane są hydranty przeznaczone do celów gaśniczych. JeŜeli są uchybienia to
Komenda PSP nakłada decyzję w tej sprawie.
Poruszono takŜe temat funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Uczestnicy zgodnie
wypowiadali się o korzyściach jakie przyniosło Centrum. Dzięki niemu słuŜby niemal
równocześnie i szybciej docierają do miejsca zdarzenia. Wobec odgórnych załoŜeń o utworzeniu na
szczeblu województwa jednego tylko CPR-u, Starosta wyraził negatywna opinię i zapowiedział, Ŝe
poruszy tą sprawę na spotkaniu z Wojewodą Opolskim.
Realizując kolejny punkt posiedzenia Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu powiatu
na rok 2007 w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Następnie Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok
2006 oraz harmonogram pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2007.

Kolejne posiedzenie Komisji miało miejsce 8 października 2007 roku. Głównym tematem
posiedzenia była analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
strzeleckiego – ocena pracy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich.
Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich – Pan Jan Lach przedstawił analizę stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Ciepłe pierwsze miesiące bieŜącego roku spowodowały aktywność przestępców co przełoŜyło się
wzrost ilości przestępstw. Do końca września sytuacja została opanowana i poziom przestępstw
kształtował się na poziomie z przed roku. Ilość popełnianych przestępstw wpływających
szczególnie na poczucie bezpieczeństwa została ograniczona – jak np. bójki, pobicia, kradzieŜe
cudzej rzeczy, kradzieŜe pojazdów. Jednocześnie wykrywalność tych przestępstw wzrosła. Więcej
jest przestępstw tzw. narkotykowych – ponad 500 czynów, co wiąŜe się z większą aktywnością
Policji w tym zakresie. Podjęta została walka z pijanymi kierowcami i rowerzystami co przełoŜyło
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się na większą w tym roku ilość zatrzymanych. Problem jaki dotyka Komendę Powiatową Policji
dotyczy licznych wakatów. Komendant stara się systematycznie likwidować wakaty i waŜny jest
fakt, Ŝe ich nie przybywa. W rozwiązywaniu tego problemu uczestniczą takŜe samorządy, które
oferują pomoc np. w znalezieniu mieszkania dla nowego Policjanta. Komendant zwrócił uwagę, Ŝe
w codziennej działalności jego jednostka będzie kłaść nacisk na dobrą i profesjonalną obsługę
petenta.
Komisja w dyskusji nad tematem dotyczącym edukacji oraz walki w zakresie uzaleŜnień wśród dzieci

i dorosłych postanowiła zaprosić na kolejne posiedzenie Komisji gminnych koordynatorów
działających przy Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obecność gminnych
koordynatorów pozwoli posiąść lepsze rozeznanie w zakresie prowadzonych na terenie powiatu
działań przeciw uzaleŜnieniom.
Ponadto na posiedzeniu ocenie poddano „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. Program realizowany jest na bieŜąco.
Ujęte w Programie zadania nie tracą na swej aktualności. Ogólna analiza, której dokonał Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich wykazała, Ŝe wyniki realizacji Programu
są pozytywne. W ostatnich latach pogorszyło się nieco bezpieczeństwo drogowe, co spowodowane
jest wejściem Polski do UE i sprowadzeniem do kraju duŜej ilości samochodów. Na drogach jest
więcej pojazdów, a tym samym stan bezpieczeństwa w tym aspekcie był gorszy. TakŜe łagodna
ostatnia zima przyczyniła się do zwiększonej ilości ofiar śmiertelnych na drogach.

Realizując ustalenie z poprzedniego posiedzenia Komisji na posiedzenie w dniu 17 grudnia
zaproszono gminnych koordynatorów Komisji ds. Rozwiązywania Alkoholowych w celu
zapoznania się z działalnością poszczególnych Gminnych Komisji. Niestety na spotkaniu pojawili
się przedstawiciele jedynie 3 gmin co uniemoŜliwiło dokładne i rzetelne omówienie tematu.
Niemniej Komisja zapoznała się z informacjami przekazanymi przez gminnych koordynatorów
i podjęto dyskusję. Środki jakie Komisje uzyskują z wydanych pozwoleń na sprzedaŜ alkoholu
w większości wydają na szeroko pojętą profilaktykę skoncentrowaną przede wszystkim na
dzieciach. Funkcjonują świetlice socjoterapeutyczne, które słuŜą dzieciom za miejsce wypoczynku
i nauki. Organizowane są liczne wycieczki i półkolonie w okresie wakacyjnym. RóŜnego rodzaju
imprezy okolicznościowe i festyny mają na celu propagowanie zdrowego stylu Ŝycia, bez
uzaleŜnień. Z doświadczeń osób zajmujących się bezpośrednio problematyką uzaleŜnień wynika, Ŝe
lepsze efekty przynosi działalność profilaktyczna, niŜ wyciąganie osoby z uzaleŜnienia. Niemniej
Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pomagają wyjść z uzaleŜnienia wskazując
drogę do celu.

4

Komisja oceniała takŜe stan bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego na terenie powiatu
strzeleckiego.
Informację nt. bezpieczeństwa sanitarnego przedstawiła Pani Katarzyna Kanoza – Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.
Większość zaplanowanych kontroli przez Powiatową Inspekcję Sanitarno – Epidemiologiczną na
2007 rok zostało wykonanych. Obok działań kontrolnych prowadzona była działalność
profilaktyczna, ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci np. organizacja konkursów.
Przeprowadzane były takŜe akcje profilaktyczne dla dorosłych związane np. z wykrywaniem raka
piersi. W 2007 roku nie odnotowano zbiorowego zachorowania pokarmowego. Odnotowano jedno
podejrzenie posocznicy meningokokowej – okazało się, Ŝe jest to zapalenie opon mózgowo –
rdzeniowych. Odnotowano więcej przypadków zapalenia wątroby typu B i C, ale wynika to z innej
interpretacji i z poprawy zgłaszalności przez lekarzy chorób zakaźnych. Kontrolowany był stan
techniczny pomieszczeń słuŜby zdrowia. NaleŜy ogólnie stwierdzić Ŝe stan ten poprawia się.
Kontrolowane były takŜe obiekty obracające Ŝywnością i zakłady Ŝywienia otwartego. Były
przypadki, Ŝe w obrocie były produkty po terminie przydatności – są to jednak pojedyncze
przypadki. Kontrolowano równieŜ obiekty komunalne i uŜytku publicznego takie jak zakłady
fryzjerskie, dworce PKP czy PKS.
Po dyskusji Komisja pozytywnie oceniła stan bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu
strzeleckiego
Informację nt. stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Strzelcach Opolskich – Pan Waldemar Włodara.
W zainteresowaniu Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej znajduje się Ŝywność pochodzenia
zwierzęcego. Szczególną uwagę Inspekcja zwraca na etap produkcji Ŝywności pochodzenia
zwierzęcego. W przyszłym roku realizowany będzie program uwolnienia Polski od choroby
Aujeszkyego wśród świń i istnieją obawy związane z brakami kadrowymi w Inspekcji, aby
realizować program.
Na terenie powiatu istnieje kilka zakładów, które spełniają wymagania unijne i pod kątem
bezpieczeństwa weterynaryjnego funkcjonują bardzo dobrze. Funkcjonuje szereg innych zakładów,
które dopuszczone są do obrotu Ŝywnością na terenie kraju. Niektóre z nich nie dostosuje się do
wymogów unijnych, i z tego powodu zaprzestaną działalności.
Obecnie głównym tematem związanym z bezpieczeństwem weterynaryjnym jest ptasia grypa.
Przypadki pojawienia się w Polsce choroby spowodowały, Ŝe o chorobie mówi się wiele. Na terenie
powiatu jest 14 zakładów, w których hoduje się się drób lub go przetwarza. Maksymalnie w tych
zakładach moŜe znajdować się około 400 tyś. sztuk drobiu. Przypadki wystąpienia pod koniec 2007
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roku ptasiej grypy w Polsce wskazują, Ŝe brakuje ludzi do odpowiedniego zabezpieczenia ogniska
choroby. Myśli się juŜ o zaangaŜowaniu do tych działań wojska.
DuŜe fermy są przygotowane i zabezpieczone bardzo dobrze. Właściciele ferm wiedzą ile mogą
stracić i sami dbają o bezpieczeństwo swoich ferm. Obawy są w stosunku do małych gospodarstw,
gdzie nie zwraca się tak duŜej uwagi na bezpieczeństwo weterynaryjne.
Komisja po dyskusji pozytywnie oceniła stan bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu.
Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu powiatu
na rok 2008 w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2007 roku ujęte są 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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