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       Wodzisław Śl., dnia 15.05.2009 roku 

 Realizując Uchwałę Nr VIII/100/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia              

31 maja 2007 roku w imieniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego przekazuję 

sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. 

 

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego przewidywany do realizacji w latach 2007 do 2010 

zbudowany został w oparciu o elementy programu realizowanego w latach 2003 do 2006, 

oraz rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań “Razem 

bezpieczniej” konstruowanego w myśl załoŜeń wypracowanych przez Radę Ministrów  

w dokumencie “Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015”. Celem głównym programu jest 

“Wzrost realnego bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego”. To zadanie 

realizowane jest poprzez: ograniczanie przestępczości i zmniejszenie liczby zagroŜeń, wzrost 

poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, poprawę 

wizerunku instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, zapobieganie patologiom 

społecznym jako zjawiskom  kryminogennym (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie 

itp.), podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i jakości Ŝycia, zwiększanie bezpieczeństwa  

w komunikacji i w ruchu drogowym. 

Powierzenie Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego realizacji określonych w Programie 

(...) zadań wymaga  oddziaływania na wiele płaszczyzn Ŝycia publicznego, co z kolei 

pozytywnie wpływa na integrację działań podmiotów samorządowych, społecznych  

i instytucji mających moŜliwość i obowiązek podejmowania inicjatyw na rzecz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

Rada Powiatu podejmując uchwałę przyjmującą Program (...), którego głównym 

celem  jest „Wzrost realnego bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego” 

wskazała Zarządowi Powiatu następujące kierunki działań: przestępczość, zagroŜenia                     

– sytuacje kryzysowe, infrastruktura drogowa, edukacja i wychowanie, propagowanie 

programu – działania promocyjno-informacyjne.  

 

Skuteczna realizacja załoŜeń programowych wymaga koordynacji działań organów 

powołanych do ochrony ładu i porządku publicznego jakimi są Policja, StraŜ PoŜarna                    

z organami jednostek administracji samorządu terytorialnego, ich jednostkami pomocniczymi,  
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wspólnotami mieszkaniowymi, organizacjami społecznymi, środowiskami gospodarczymi               

i sportowymi Powiatu Wodzisławskiego. Istotną rolę w koordynacji tych przedsięwzięć                 

w drugim roku realizacji Programu (...) odgrywała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.                

Z inspiracji Komisji, Zarząd Powiatu zorganizował i przeprowadził w dniu 28 listopada 2008 

roku konferencję pt. „ZagroŜenie przestępczością przeciwko rodzinie”. W konferencji 

zorganizowanej w Powiatowym Centrum Konferencyjnym udział wzięli przedstawiciele 

Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” w Warszawie, Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Katowicach, Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim oraz przedstawiciele szkół gimnazjalnych                

i ponadgimnazjalnych w tym pedagodzy Powiatu Wodzisławskiego. Konferencja miała 

charakter dwuetapowy. Pierwsza część poświęcona była wykładom, a druga pracy w grupach 

warsztatowych. Konferencja miała na celu zdiagnozowanie najbardziej typowych przestepstw 

przeciwko rodzinie oraz poszerzenie wiedzy w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno                  

– wspierajacym oraz korekcyjno – edukacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie i osób 

stosujących przemoc oraz wykorzystanie doświadczeń prelegentów w codziennej pracy                  

z tymi, którzy potrzebują pomocy w tym zakresie. 

 

W drugim roku realizacji Programu (…) Zarząd szczególną uwagę skupił na zadaniu 

związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkołach. Podejmowane były róŜnorodne 

działania w celu złagodzenia a w konsekwencji wyeliminowania negatywnych zachowań 

uczniów. Realizowane były cykliczne wewnątrzszkolne programy profilaktyczne, do których 

moŜna zaliczyć m.in.: 

• program „Nałogom powiedz nie”; 

• spotkania antyalkoholowe; 

• spotkania profilaktyczne dotyczące narkomanii i przestępczości prowadzone przez 

Komendę Powiatową Policji; 

• spotkania z zakresu profilaktyki narkomanii prowadzone przez psychologów; 

• zajęcia z zakresu profilaktyki nikotynowej; 

• program „Bezpieczna szkoła”; 

• zajęcia profilaktyczne w ramach lekcji wychowawczych z wykorzystaniem filmów 

edukacyjnych na temat uzaleŜnień, tolerancji, asertywnych zachowań; 

• działania profilaktyczne w stosunku do uczniów zagroŜonych niedostosowaniem 

społecznym; 
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• zajęcia integracyjne we wszystkich klasach pierwszych mające na celu poznanie się 

uczniów, zmniejszenie napięcia związanego ze zmianą środowiska, zintegrowanie  

z nowym środowiskiem szkolnym prowadzone przez pedagoga i psychologa 

szkolnego; 

• spotkania dodatkowe w ramach zajęć pozalekcyjnych na temat: 

− patologie Ŝycia społecznego, 

− zagroŜenia zdrowia człowieka – alkoholizm – sposoby przeciwdziałania, 

− profilaktyka uzaleŜnień – narkomania i inne uzaleŜnienia, 

− przyczyny narkomanii – sposoby przeciwdziałania, 

− „Rzuć palenie razem z nami” (Światowy Dzień bez Papierosa, Dzień Rzucania 

Palenia), 

− profilaktyka uzaleŜnień – szkodliwość palenia tytoniu, 

− Nałogom STOP, 

− zagroŜenia bezpieczeństwa osobistego i społecznego – sposoby 

przeciwdziałania. 

Szkoły wspierały działania przeciw agresji i przemocy wśród uczniów organizując 

Dzień Profilaktyki, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele. W ramach Dnia 

Profilaktyki przeprowadzono prelekcje (tematyka prelekcji): 

• zagadnienie mediacji młodzieŜowej, przebieg mediacji, mediacje rówieśnicze, 

charakterystyka mediacji w sprawach karnych nieletnich,  

• omówienie zagroŜeń czyhających na młodzieŜ szkolną, charakterystyka młodocianego 

przestępcy i ofiary przestępstwa,  

• patologizacja przestępcza w wieku dojrzewania. Skutki czynów zabronionych prawem,  

• postępowanie z nieletnimi pod dozorem kuratora,  

• predyspozycje osobowościowe a wybór kariery zawodowej.  

Działania szkół wspiera Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl., 

która realizowała program pod nazwą „Zero tolerancji dla przemocy w szkole" - program 

dotyczył poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. Celem 

zadania było zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologiczno                          

- pedagogicznej, umoŜliwienie szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz edukacyjnych dzieci, wspieranie rodziców i nauczycieli w podnoszeniu 

kompetencji wychowawczych i przebudowie nieprawidłowych relacji rodzic - dziecko,                   

a takŜe pomoc rodzicom w eliminowaniu sytuacji, w których brak wsparcia skutkuje 

generowaniem i kumulacją trudności wychowawczych.  
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Poziom bezpieczeństwa w szkołach wzrósł w wyniku realizacji w latach 2007 - 2009 

rządowego programu pn. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” poprzez wspieranie 

organów prowadzących, w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

w publicznych szkołach i placówkach. W obecnym czasie wszystkie szkoły 

ponadgimnazjalne i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Wodzisławski zostały 

wyposaŜone w zestawy do monitoringu wizyjnego, dzięki którym jest moŜliwa obserwacja 

zachowań uczniów w obiekcie szkolnym jak i na całym terenie przyszkolnym. 

Ponadto w ramach programów profilaktycznych z ramienia Komendy Powiatowej 

Policji w Wodzisławiu Śląskim były podejmowane działania w zakresie problematyki 

nieletnich oraz zapobiegania narkomanii. Działania te koordynowane i prowadzone były 

przez Zespół ds. Nieletnich Patologii Wydziału Prewencji. Realizując profilaktykę                        

w analizowanym okresie działania skierowane zostały przede wszystkim na środowiska 

szkolne - młodzieŜ gimnazjalną i ponadgimnazjalna oraz na ich rodziców. W tym zakresie 

specjalista ds. nieletnich współpracował bezpośrednio z pedagogami szkolnymi oraz 

Kierownikiem Poradni Terapii UzaleŜnień. Działania te organizowane były przede wszystkim 

w placówkach oświatowych oraz w dzielnicach najbardziej zagroŜonych przestępczością 

nieletnich i narkomanią.  

W trakcie spotkań z młodzieŜą, rodzicami i nauczycielami poruszana była                           

w szczególności problematyka dotycząca zachowań patologicznych wśród młodzieŜy, którą 

omawiano pod kątem odpowiedzialności, skutków prawnych oraz społecznych. 

Sygnalizowane były objawy w zachowaniu się młodzieŜy, które to mogą świadczyć np.                  

o naduŜywaniu narkotyków. Rodzicom okazywano tablice poglądowe ze zdjęciami 

narkotyków i apelowano o większe zainteresowanie się sposobem spędzania przez dzieci 

czasu wolnego poza szkołą i domem (rozdawano ulotki z objawami i skutkami narkomanii 

oraz adresami lokalnych placówek pomocowych wraz z nr telefonów zaufania). Natomiast                

z młodzieŜą problematykę narkomanii omawiano przede wszystkim pod kątem skutków 

prawnych i społecznych (wykorzystano scenariusz zajęć opracowany przez specjalistę ds. 

nieletnich, a takŜe materiały profilaktyczne przekazane przez Wydziału Prewencji KWP oraz 

uzyskane nieodpłatnie bezpośrednio z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii            

w Warszawie). 

W oparciu o prowadzone postępowania przygotowawcze o przestępstwa z Ustawy               

o przeciwdziałaniu narkomanii wytypowane zostały na terenie Powiatu Wodzisławskiego 

miejsca szczególnie zagroŜone przestępczością narkotykową. Miejsca te (między innymi 

puby, dyskoteki) są kontrolowane w toku codziennej słuŜby przez policjantów pionu 
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prewencji jak i pionu kryminalnego. Zastosowane środki represyjne przyczyniły się do 

ograniczenia narkomanii w placówkach oświatowych i terenach przyszkolnych.  

Natomiast w ramach prowadzonych działań profilaktycznych w okresie 2008 roku 

specjalista ds. nieletnich przeprowadził 5 spotkań pedagogizujących dla rodziców (ok. 1300 

uczestników), 3 szkolenia z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół (250 

uczestników) oraz przeprowadził 20 spotkań - prelekcji dla młodzieŜy szkół 

ponadgimnazjalnych (ok. 1250 uczniów), 19 dla uczniów gimnazjum (ok. 1100 uczestników) 

oraz 19 dla uczniów starszych klas szkół podstawowych (ok. 900 uczniów). Ponadto 

policjanci uczestniczyli równieŜ w szkoleniach pedagogów wszystkich typów szkół 

organizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Wodzisławiu Śląskim oraz 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.  

Zarówno kierownictwo jednostek policyjnych jak i specjalista ds. nieletnich w trakcie 

róŜnego rodzaju narad, komisji i kontaktów z samorządami lokalnymi sygnalizowali oraz 

aktywnie popierali wszelkie inicjatywy, które przyczyniają się do ograniczania zjawisk 

patologicznych w szczególności wśród nieletnich. 

 
Jednym z elementów Programu (…) są działania skierowane na bezpośrednią                       

i profesjonalną pomoc osobom, które doświadczyły przemocy w środowisku rodzinnym,                 

a tym samym stały się ofiarami przemocy w rodzinie. Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2008 roku podejmował działania o szerokim 

spektrum pomocowym w zakresie usług na rzecz zarówno ofiar przemocy, świadków, jak                

i sprawców przemocy rodzinnej. Standardowe usługi Ośrodka świadczone były jego Klientom 

przez całą dobę w zakresie działań interwencyjnych, terapeutyczno - wspomagających, oraz                         

w szczególnych przypadkach zapewniających całodobowe zaspokojenie potrzeb bytowych. 

Świadczenia z zakresu usług terapeutyczno - wspomagających obejmowały takie działania 

jak: opracowywanie diagnozy oraz indywidualnego planu pomocy ofierze, udzielanie 

konsultacji psychologicznych, pedagogicznych (wychowawczych) oraz prawnych dla 

mieszkanek Ośrodka oraz Klientów z zewnątrz, prowadzenie terapii indywidualnej dla ofiar 

przemocy, ukierunkowanej na wsparcie ofiary oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą 

stosującą przemoc. Celem ww. działań była natychmiastowa reakcja na zasygnalizowany 

problem, oraz bezzwłoczna, doraźna pomoc osobom jej potrzebującym. 

W Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

odbywały się i trwają nadal cotygodniowe spotkania tzw. Grupy Wsparcia dla kobiet 

dotkniętych przemocą w rodzinie. Spotkania są systematyczne i dostępne dla wszystkich 
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chętnych pań, bez jakichkolwiek ograniczeń tj. bez względu na wiek, status społeczny, 

wyznanie religijne czy sytuację ekonomiczną rodziny. W czasie spotkań Grupy Wsparcia, dla 

dzieci uczestniczek Grupy organizowane były zajęcia wychowawcze, mające na celu głównie 

kompensację róŜnego rodzaju braków emocjonalnych i wychowawczych u dzieci. 

Zorganizowana została takŜe grupa korekcyjno-edukacyjną dla osób, które nie potrafią same 

radzić sobie z odczuwanym uczuciem złości. Uczestnikom grupy proponowane były działania 

mające na celu zdobycie umiejętności nawiązywania poprawnych relacji z bliskimi, w oparciu 

o powszechne reguły budowania i pielęgnowania relacji i więzi. Dla młodzieŜy 

zorganizowany został takŜe Trening Zastępowania Agresji, który ma na celu modyfikowanie 

zachowań przejawiających róŜnego rodzaju zaburzenia (szczególnie zachowania agresywne) 

oraz naukę samodzielnego kontrolowania gniewu.  

W ramach dobrej, celowej i skutecznej pracy, Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie podejmował takŜe współpracę z innymi 

placówkami tj. Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Pomocy Społecznej, 

Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Domem Pomocy Społecznej, Policją, 

Prokuraturą, Sądem Rejonowym - Wydziałem Karnym oraz Wydziałem Rodzinnym  

i Nieletnich, Warsztatami Terapii Zajęciowej, kościołami, szkołami itp. Świadcząc pomoc 

głównie ofiarom przemocy w rodzinie, ale takŜe świadkom i sprawcom przemocy, 

współdziała z instytucjami odpowiedzialnymi za zwalczanie i eliminowanie przyczyn  

i skutków jej powstawania, organizowane były w Ośrodku spotkania ojców z dziećmi. 

Spotkania odbywały się w wyznaczonych terminach, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

zawartych w porozumieniu podpisanym przez obojga rodziców dziecka. Spotkania 

przeprowadzane były w obecności pracowników PSOW, celem zapewnienia dzieciom jak 

największego komfortu psychicznego i bezpieczeństwa w trakcie przebiegu spotkania.  

Ponadto PSOW w ramach udzielania stosownej pomocy w powiązaniu                            

z instytucjami realizującymi procedurę „Niebieskiej Karty" nawiązuje kontakt ze wszystkimi 

osobami pokrzywdzonymi, zachęcając je do bezpośredniej współpracy, przekazując 

jednocześnie swoją bogatą ofertę.  

W zakresie budzenia szeroko pojętej świadomości społecznej dotyczącej przemocy, 

PSOW podejmował działania profilaktyczne takŜe na zewnątrz, polegające na organizacji 

szkoleń i warsztatów dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, a takŜe wydawaniu plakatów, 

przewodników i ulotek informacyjnych. Formy pracy prowadzonej poza Ośrodkiem miały za 

zadanie dostarczyć odbiorcom jak najbogatszych informacji z zakresu wiedzy o zjawisku, 
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charakterze i skutkach przemocy, oraz pomóc przełamać pewne utarte mity i stereotypy 

dotyczące tego zjawiska.  

 

Realizacja załoŜeń Programowych (...) związanych z sytuacjami kryzysowymi przez 

Starostę Powiatowego oraz Zarząd Powiatu polegała w głównej mierze na kierowaniu 

działaniami związanymi z monitorowaniem i usuwaniem skutków zaistniałych zagroŜeń na 

terenie Powiatu. Równolegle jednak prowadzone były działania o charakterze profilaktyczno                    

- prewencyjnym. Bez wątpienia naleŜy do nich zaliczyć: 

1) dokonywanie corocznych przeglądów koryt rzek, potoków, wałów, zbiorników                     

i innych urządzeń przeciwpowodziowych usytuowanych na terenie Powiatu, 

2) występowanie do administratorów urządzeń hydrotechnicznych w celu usunięcia 

usterek stwierdzonych podczas przeglądów, 

3) przeprowadzanie testów urządzeń słuŜących do alarmowania i ostrzegania ludności 

(np. syreny), 

4) prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej zabezpieczenia przed zagroŜeniami na 

potrzeby podmiotów, które zwróciły się do Starosty o udzielenie informacji na ten 

temat, 

5) wydawanie zaleceń dla organów administracji słuŜb, inspekcji w zakresie 

przygotowania i prowadzenia akcji ratowniczych oraz sporządzania stosownej 

dokumentacji dotyczącej sytuacji kryzysowej, 

6) wspólnie z KPP PSP w Wodzisławiu Śląskim pełnienie całodobowego dyŜuru w celu 

zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, 

7) zwoływanie spotkań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zgodnie  

z rocznym planem oraz zebrań w niepełnym składzie w razie wystąpienia sytuacji 

kryzysowych (odbyły się dwa takie spotkania), 

8) organizowanie spotkań roboczych z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz 

słuŜb inspekcji, straŜy i policji, dotyczących procedur działania i powiadamiania  

w przypadku wystąpienia zagroŜeń epizootycznych i epidemicznych, 

9) bieŜące przekazywanie do gmin i CZKW informacji o zagroŜeniach mogących 

wystąpić na skutek: 

− silnych wiatrów i huraganów, 

− gwałtownych opadów atmosferycznych, 

− wahań temperatury, 
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− poŜarów o charakterze lokalnym, 

− podtopień i powodzi, 

− innych zagroŜeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz Ŝycie                       

i zdrowie mieszkańców. 

 

Realizując cel główny Programu, (…) jakim jest „wzrost realnego bezpieczeństwa 

mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego”, Zarząd Powiatu pokłada duŜy nacisk na poprawę 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dlatego Powiatowy Zarząd Dróg na drogach 

powiatowych wybudował, zmodernizował bądź teŜ wyremontował około 5,1 km nawierzchni 

jezdni oraz 5,2 km chodników. Prace te zdecydowanie wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa 

jak i komfortu wszystkich uczestników ruchu. Kontynuowane równieŜ były prace w zakresie 

remontów obiektów mostowych – w roku 2008 prowadzono prace na trzech obiektach, gdzie 

ich wartość wyniosła około 613 tyś. zł, z czego najwaŜniejsza to remont obiektu mostowego 

w ciągu ul. 1 Maja w Godowie za kwotę blisko 500 tys. zł. Jedną z waŜniejszych inwestycji 

zrealizowanych w roku 2008 a mających duŜy wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu była 

przebudowa skrzyŜowania ulic: 1 Maja, Skrzyszowskiej i Turskiej w Mszanie. W ramach 

zadania przebudowano chodniki, wyremontowano nawierzchnię oraz zabudowano 

sygnalizację świetlną. Wartość prac to około 466 tyś. zł. Ponadto naleŜy wspomnieć                       

o remoncie nawierzchni ul. 1 Maja w Gołkowicach za kwotę 249 936,37 zł,  remoncie 

chodników przy ul. Raciborskiej w Rogowie – 140 153,00 zł, remoncie ul. Powstańców                  

w Syryni – 532 918,14 zł, remoncie nawierzchni ul. GłoŜyńskiej w Radlinie – 146 516,13 zł,  

remoncie chodnika przy ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach – 149 388,65 zł, budowie 

chodnika i remoncie nawierzchni ul. Skrzyszowskiej oraz remoncie nawierzchni ul. Wolności 

w Wodzisławiu Śląskim – odpowiednio 281 448,81 zł i 245 768,27 zł.  

Ponadto w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych PZD 

prowadził prace związane z wycinką drzew i krzewów oraz utrzymaniem, odnową                            

i wprowadzaniem nowego oznakowania pionowego i poziomego (m.in. przejścia dla pieszych 

oraz bariery energochłonne). Na prace te wydano około 275 tys. zł.  

Natomiast w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych 

Wydział Komunikacji i Transportu współpracował z zarządami dróg nad programem 

uspokojenia ruchu i likwidacji miejsc niebezpiecznych (przebudowa i wybudowanie 

sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ul. Skrzyszowska – 1 Maja – Turska w Mszanie, droga 

powiatowa nr 5037S ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach i Godowie, droga powiatowa            

nr 5022S ul. Wodzisławska i CzyŜowicka w CzyŜowicach i Wodzisławiu Śl., droga krajowa 
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nr 78 ul. Bogumińska w Wodzisławiu Śląskim, droga wojewódzka nr 933 ul. Wodzisławska               

w Mszanie i Pszowska w Wodzisławiu Śląskim) oraz opracowywał (skrzyŜowanie drogi 

powiatowej nr 5022S ul. Gorzycka z drogą gminną ul. Wiejska w CzyŜowicach) i zlecał 

opracowywanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu (droga powiatowa nr 5029S           

ul. Wiosny Ludów w Marklowicach i Radlinie). W przeciągu 2008 roku Wydział wydał 253 

projekty czasowej zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych oraz 101 

projektów stałej zmiany organizacji ruchu na ww. drogach. Aktualnie wspólnie                                  

z Powiatowym Zarządem Dróg w Wodzisławiu Śląskim podejmowane są działania 

zmierzające do realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.  

Ponadto w związku z budową autostrady A-1 przebiegającej przez teren Powiatu 

Wodzisławskiego utrzymywana jest stała współpraca z firmą ALPINE m.in. w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeprowadzane są kontrole prawidłowości i widoczności 

oznakowania w miejscach przecięcia się budowanej autostrady z drogami publicznymi na 

tzw. bajpasach (odcinki dróg, na których przejazd przez teren budowy został poprowadzony 

tymczasową drogą równolegle do budowanych obiektów mostowych) oraz całkowitych 

zamknięciach dróg.  

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu realizowali równieŜ zadania poza 

siedzibą Starostwa uczestnicząc w organizowanych przez zarządy dróg wizjach lokalnych, 

odbiorach wprowadzanych stałych organizacji ruchu oraz dokonując przeglądu 

prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków 

drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych 

Powiatu Wodzisławskiego. W roku 2008 odbyło się ponad 60 takich spotkań i objazdów. 

 Nie bez znaczenia dla realizacji załoŜeń Programu (…) jest sprawne funkcjonowanie 

słuŜb Policji i StraŜy PoŜarnej. Zarząd Powiatu dostrzegając konieczność stworzenia tym 

słuŜbom warunków technicznych do sprawnego działania, podjął decyzję o dofinansowaniu 

zakupu sprzętu. 

 Środki przekazane Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w kwocie 

44 470 zł zostały przeznaczone - 25.000 zł na remont bramy garaŜowej, a 19 470 zł na 

bieŜące funkcjonowanie Komendy. Natomiast środki finansowe w kwocie 33 000 zł 

przekazane zostały Komendzie Powiatowej Policji na zakup samochodu słuŜbowego. 

 

 Ponadto realizując zapisy ujęte w Programie (…) Zarząd Powiatu z inicjatywy i przy 
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współudziale Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przystąpił do opracowania ankiety na temat 

stanu bezpieczeństwa i moŜliwości jego poprawy w opinii mieszkańców Powiatu 

Wodzisławskiego. Inicjatywa ta związana była z chęcią podjęcia nowych działań słuŜących 

zapobieganiu przestępczości poprzez zorientowanie ich na potrzeby i oczekiwania obywateli 

oraz poszukiwanie najskuteczniejszych metod poprawy bezpieczeństwa. Ankieta ma charakter 

anonimowy i została umieszczona na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego, a takŜe 

jest dostępna w wersji papierowej, co umoŜliwi dotarcie do szerokiego grona mieszkańców.  

 

Integralną częścią sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego będą 

sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa publicznego                    

w Powiecie oraz sprawozdanie o bezpieczeństwie przeciwpoŜarowym                                                

i przeciwpowodziowym złoŜone przez Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy 

PoŜarnej.    

 


