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SPRAWOZDANIE
STAROSTY STRZELECKIEGO
z dnia 28 marca 2019 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018
Zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. roku o samorządzie powiatowym, składam
sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
W 2018 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonowała w następującym składzie:
1. Pan Józef Swaczyna - Przewodniczący
2. Pan Stanisław Krawiec - Członek Komisji delegowany przez Radę Powiatu
3. Pan Stefan Szłapa - 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. Pan Roman Więcek - 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 Datoń - wskazany do prac w Komisji przez Prokuratora Okręgowego w Opolu
Komisja w 2018 roku odbyła trzy posiedzenia. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2018 roku
Komisja zajmowała się swoimi ustawowymi obowiązkami polegającymi na przyjęciu sprawozdania
z działalności Komisji w 2017 roku, które to sprawozdanie zostało później przedstawione Radzie Powiatu
Strzeleckiego oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. W dyskusji członkowie
Komisji wskazywali szereg dokonanych i planowanych inwestycji na drogach wojewódzkich na terenie
powiatu. Zwrócono uwagę na potrzebę dalszego monitorowania projektowania remontu odcinka drogi
wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów – Strzelce Opolskie, szczególnie w zakresie budowy ronda
na skrzyżowaniu ulic Braci Prankel z ulicą Bursztynową i Gogolińską w Strzelcach Opolskich. Członkowie
Komisji także pozytywnie ustosunkowali się do zapowiedzi Wojewody Opolskiego na temat rozpoczęcia
planowania budowy południowej obwodnicy Strzelec Opolskich, co znacznie odciążyłoby ruch drogowy przez
centrum Strzelec Opolskich. Przyjmując harmonogram pracy Komisji na 2018 rok zaznaczano, że będzie
on miał charakter otwarty i może być w każdej chwili rozbudowany o dodatkowe tematy. Członkowie Komisji
zwrócili uwagę na fatalną, jakość powietrza w okresie jesienno-zimowym i potrzebę ustosunkowania się
do tematu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Członków Komisji poinformowano planowanym
wystąpieniu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu na sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
we wrześniu 2018 i możliwości uzyskania w tej sprawie szczegółowych informacji. Kolejne posiedzenie
Komisji odbyło się 26 czerwca 2018 roku. Porządek przewidywał m.in.:
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- analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu strzeleckiego – ocena pracy
Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich,
- podjęcie inicjatywy na rzecz optymalizacji wyposażenia gminnych i powiatowego magazynu
przeciwpowodziowego w celu wykorzystania na wypadek wystąpienia gwałtownych zjawisk
atmosferycznych,
- działalność placówki Straży Granicznej w Opolu na terenie Powiatu Strzeleckiego. Informację
nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu strzeleckiego przedstawił Komendant
Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich – Pan Witold Apolinarski oraz Pan Arkadiusz Chętnicki
– Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. Komendant Powiatowy Policji
w Strzelcach Opolskich przedstawił statystyki i porównał wyniki pracy tutejszej Komendy Powiatowej
Policji w odniesieniu do poprzednich lat. W 7 kategoriach przestępstw pospolitych ilość przestępstw
zmniejszyła się z 466 w 2016 do 371 w 2017 roku. Na zadowalającym poziomie jest czas reakcji
na zdarzenie. Na zdarzenia pilne Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich reagowała
w czasie 6 minut i 17 sekund przy progu satysfakcji 9 minut. Z kolei czas reakcji na zdarzenia zwykłe
wyniósł 7 minut i 26 sekund przy progu satysfakcji 11 minut i 30 sekund. Komenda Powiatowa Policji
organizowała szereg programów profilaktycznych m.in.: Cyberprzemoc, Bezpieczny Senior,
Narkotyki – teraźniejszość bez przyszłości, Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok, Bezpieczna
droga do szkoły, Przedszkolak, Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje, Odpowiedzialność prawna
nieletniego, Handel Ludźmi. Przeprowadzono także debaty, jako formy komunikowania się
ze społeczeństwem pn. „Bezpieczeństwo w rolnictwie” i „Cyberprzemoc”. W zakresie stanu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2017 roku odnotowano mniejszą ilość zdarzeń drogowych niż
w 2016 roku (spadek z 780 do 735). Zmniejszyła się także liczba wypadków – o 14, kolizji – o 31,
rannych – o 18 i zbitych – o 1. Można, zatem stwierdzić, że w 2017 roku nastąpiła poprawa stanu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych było
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Od lat
najwięcej zdarzeń odnotowuje się na terenie Gminy Strzelce Opolskie – obejmuje ona, bowiem swymi
granicami największy obszar powiatu strzeleckiego. Poza tym przez gminę przebiegają główne ciągi
komunikacyjne np. droga krajowa nr 94 i drogi wojewódzkie nr 426 i 409. Na autostradzie A-4
przebiegającej przez teren powiatu strzeleckiego odnotowano 37 zdarzeń w Gminie Ujazd i 68 zdarzeń
w Gminie Leśnica. W trakcie roku 2018 Komenda Powiatowa Policji kilkukrotnie zwracała się
do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich za pośrednictwem Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego z prośbą o pomoc w przestrzeganiu mieszkańców przed oszustami
działającymi metodą „na wnuczka” lub „na Policjanta”.
Komisja pozytywne oceniła pracę Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. Kolejny temat
dotyczył optymalizacji wyposażenia gminnych i powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w celu
wykorzystania na wypadek wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz wzajemne użyczanie
sobie zasobów zgromadzonych w magazynach w razie wystąpienia realnego zagrożenia. W dyskusji nad tym
punktem obok członków Komisji udział wzięli zaproszeni Wójtowie, Burmistrzowie, ich przedstawiciele
oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Uznano, że coraz częstsze
gwałtowne zjawiska atmosferyczne wymagają wzajemnego wspierania się. Każdy z samorządów
ma obowiązek posiadania magazynu przeciwpowodziowego, ale żaden samorząd samodzielnie nie będzie
w stanie przeciwdziałać skutkom dużych negatywnych zjawisk atmosferycznych jak np. trąby powietrzne,
gwałtowne burze. Wskazano, że ważną sprawą jest także odpowiedni do zagrożeń rodzaj sprzętu,
materiałów, o które należy doposażyć magazyny. Przedstawiciel Gminy Izbicko oraz Komendant Powiatowy
PSP w Strzelcach Opolskich poinformowali, że podobna inicjatywę podjęto w Aglomeracji Opolskiej
i można skorzystać z ich doświadczeń w tym zakresie. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
wyrazili gotowość i chęć współpracy w tej tematyce. W trakcie roku 2018 pracownicy jednostek samorządu
terytorialnego do spraw zarządzania kryzysowego dokonali wymiany informacji na temat sprzętu
i materiałów, jakimi dysponują. W 2019 roku planuje się sformalizować zasady współpracy w tej materii.
Komisja przechodząc do następnego punktu posiedzenia skupiła się nad przesłaną informacją Placówki
Straży Granicznej w Opolu. Do głównych zadań PSG w Opolu należy:
- patrolowanie określonych obszarów-typowania na podstawie analizy ryzyka wyników prowadzonego
rozpoznania,
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- kontrola środków transportu poruszających się po drogach publicznych pod kątem spełniania
wymogów wynikających z przepisów ruchu drogowego oraz transportu drogowego, a także
transgranicznego przemieszczania odpadów i towarów niebezpiecznych,
- legitymowanie osób w celu sprawdzania legalności pobytu cudzoziemców,
- systematyczne lub okresowe kontrole miejsc publicznych, w których gromadzą się obywatele państw
trzecich (targowiska, dworce kolejowe, giełdy) w celu kontroli legalności ich pobytu w Polsce,
- podejmowanie czynności służbowych w stosunku do osób naruszających obowiązujący porządek
prawny,
- udział w poszukiwaniach rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa, które mogą się stać przedmiotem
transgranicznego przemieszczenia,
- współpraca i prowadzenie wspólnych działań z uprawnionymi służbami i organami krajowymi.
Na terenie powiatu strzeleckiego kontrola w ochronie szlaków komunikacyjnych przebiega głównie
na odcinku autostrady A4 tj. węzły Nogowczyce, Olszowa, MOP Wysoka, MOP Góra Świętej Anny,
a także na drodze krajowej DK nr 94 w wytypowanych punktach do kontroli m.in. Sucha. Od stycznia
do maja 2018 roku PSG w Opolu na terenie powiatu strzeleckiego realizowała zadania samodzielnie
oraz we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Opolskich organizuje cykliczne
dyżury tzw. „punkt przyjęć” Straży Granicznej, jako oferty informacyjnej skierowanej dla
pracodawców zamierzających zatrudnić cudzoziemców na terytorium RP oraz cudzoziemców
chcących podjąć prace w Polsce. W dniu 18 września 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku, na którym omówiono:
- stan bezpieczeństwa sanitarnego,
- stan bezpieczeństwa weterynaryjnego,
- stan bezpieczeństwa budowlanego.
Informację w zakresie stanu bezpieczeństwa sanitarnego przedstawiła Pani Katarzyna Kanoza–Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich. Przedstawione zostały zadania podejmowane przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w następujących obszarach:
- zachorowania na choroby zakaźne wraz z działaniami zapobiegawczymi,
- jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,
- nadzór nad środkami zastępczymi,
- nadzór nad warunkami higienicznymi w placówkach oświatowych,
- nadzór sanitarny nad warunkami higienicznymi w obiektach użyteczności publicznej,
- nadzór sanitarny nad warunkami higienicznymi w podmiotach leczniczych,
- szczepienia ochronne,
- oświata zdrowotna i promocja.
Na podstawie nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Strzelcach Opolskich na terenie powiatu strzeleckiego w roku 2017 należy stwierdzić, iż stan sanitarny
powiatu nie uległ pogorszeniu i należy go ocenić pozytywnie ze względu na:
- stabilną sytuację epidemiologiczną powiatu. Liczba zachorowani na choroby zakaźne kształtowała się
na podobnym poziomie w porównaniu do roku poprzedniego,
- stanu uodpornienia dzieci obniża się rokrocznie, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie
- dobry stan techniczny obiektów użyteczności publicznej podmiotów leczniczych, wodociągowych
i oświatowych. W 2017 roku, jako zły oceniono wodociąg lokalny DPS Zawadzkie, w którym
występowało ponadnormatywne żelazo i mętność, związane z niewłaściwie pracującym zestawem
uzdatniającym wodę. Ze względu na zły stan sanitarny unieruchomiono podmiot leczniczy udzielający
świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Ze względu na stwierdzenie obecności bakterii
Enterokoków (paciorkowce kałowe) zakazano korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

–4–

Poz. 1816

ludzi z wodociągu Zawadzkie. W dyskusji członkowie Komisji zwrócili uwagę na małą ilość toalet
publicznych na terenie powiatu, szczególnie w miejscach dużych skupisk ludzkich (np. targowiska).
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację na temat
bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu strzeleckiego. Stan bezpieczeństwa weterynaryjnego
omówił Pan Maciej Baranowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich. Zwrócił
szczególną uwagę na dwa realne zagrożenia dla powiatu strzeleckiego tj. groźba wystąpienia ptasiej
grypy oraz afrykańskiego pomoru świń. W związku z przemieszczaniem się ptaków ryzyko
wystąpienia choroby uznaje się za wysokie. Sprzyjającym okresem na obniżenie ryzyka pojawienia się
choroby jest się zima. Drugą chorobą zwierzęcą, która może nam zagrażać jest afrykański pomów
świń (ASF), który już od kilku lat występuje na terenie naszego kraju. Niepokojące jest to, że wirus
pokonał rzekę Wisłę. Uznaje się, że to dziki odpowiedzialne są za roznoszenie choroby, ponieważ
są na nią bardziej odporne. Dziki nie pokonują jednak bardzo dużych odległości i większym
zagrożeniem jest w tym zakresie działalność człowieka, który nawet nieświadomie może roznosić
wirusa w bardzo szybkim tempie, na przykład podróżując samochodem. Dlatego bardzo ważna jest
edukacja w tym zakresie dla hodowców trzody chlewnej, ale też dla wszystkich ludzi. Na wrzesień
2018 r. w Polsce odnotowano 212 ognisk choroby. W powiecie strzeleckim jest 430 gospodarstw,
gdzie hoduje się trzodę chlewną. Podejmowane są kontrole gospodarstw, głównie pod kątem
bioasekuracji zaczynając od tych najmniejszych. Na bieżąco badamy dziki potrącone na drogach.
Do tej pory wszystkie wyniki okazały się ujemne. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jednogłośnie
przyjęła przedstawioną informację na temat bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu
strzeleckiego. Informację o stanie bezpieczeństwa budowlanego na terenie powiatu strzeleckiego
przedstawiła w zastępstwie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pani Martyna MałekBombelka W ramach ustawowych obowiązków w okresie 8 miesięcy roku 2018, Inspektorzy
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich przeprowadzili w sumie
285 kontroli na terenie powiatu strzeleckiego, z czego w szczególności:
- 117 kontroli utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych wraz z sprawdzaniem wszelkich
protokołów branżowych związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych,
- 41 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 wyniku podejmowanych działań (coraz więcej skutecznych) dochodzi do likwidacji obiektów
zagrażających życiu i zdrowiu oraz bezpieczeństwu ludzi i mienia. Prowadzony jest także stały
monitoring nad prawidłowym przebiegiem procesu budowlanego w trakcie jego realizacji.
Członkowie Komisji w dyskusji pytali jak często kontrolowane są mosty na drogach publicznych.
Z przepisów prawa wynika, że zarządcy dróg mają obowiązek przeprowadzania rocznych
i pięcioletniego przeglądu.
W ramach budżetu powiatu w 2018 roku w sferze bezpieczeństwa wspomagano jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnej. W formie dotacji przekazano:
- 15 000 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy na dofinansowanie zakupu nowego samochodu
ratowniczo-gaśniczego,
- 15 000 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowej na dofinansowanie zakupu nowego średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego; Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018
roku ujęte zostały w protokołach z posiedzeń Komisji, które są do wglądu w Wydziale Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

