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Wodzisław Śl., styczeń 2009r. 

 

Sprawozdanie z działalno ści Komisji Bezpiecze ństwa i Porz ądku 

 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w celu realizacji zadań 

starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi słuŜbami, inspekcjami                        

i straŜami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego                 

i bezpieczeństwa obywateli, Starosta Powiatu Wodzisławskiego Zarządzeniem                 

Nr 33/2008 z dnia 10 marca 2008r. utworzył Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. 

Zgodnie z wymogami ustawy na III kadencję w skład Komisji weszli: 

� Jerzy Rosół – Przewodniczący Komisji, 

� Kazimierz Grzywacz oraz Eugeniusz Danielczyk delegowani do pracy                   

w komisji przez Radę Powiatu, 

� Wojciech Mitko, Piotr Oślizło, Kazimierz Musialik delegowani przez Starostę, 

� Mirosław Pietyra, Stanisław Kraski delegowani przez Komendanta 

Powiatowego Policji. 

Z ramienia Prokuratury w pracach komisji uczestniczył Prokurator Rejonowy                        

w Wodzisławiu Śl. Witold Janiec. Ponadto na posiedzeniach Komisji częstym 

gościem była teŜ Pani Prokurator Ewa Świątkowska – Stec. 

 

Skład Komisji Bezpieczeństwa jest zgodny z wymogami ustawy.  

 

Komisja opracowała i przyjęła plan pracy na 2008 rok i w ramach realizacji 

ww. planu odbyła 6 posiedzeń.  

 

Obsługę administracyjno – biurową Komisji zapewniało Biuro Rady Starostwa 

Powiatowego. 

 

W sposób priorytetowy zainteresowania komisji koncentrowały się wokół 

następującej tematyki posiedzeń: 
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� stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez kontynuowanie działań 

przyjętych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, 

� stanu bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno – weterynaryjnego, 

� poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę autostrady A1, 

� zagroŜenie przestępczością przeciwko rodzinie, 

� opracowania ankiety dotyczącej stanu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Wodzisławskiego. 

 

Komisja zajmowała się realizacją zadań zawartych w Powiatowym Programie 

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego, a w szczególności: bezpieczeństwem mieszkańców Powiatu podczas 

odbywających się imprez masowych, a głównie sportowych oraz zagroŜeniami 

mogącymi wystąpić po zniesieniu kontroli granicznych w związku z przystąpieniem 

Polski do strefy Schengen, jak równieŜ bezpieczeństwem uczniów w szkołach i ich 

otoczeniu. Ponadto waŜnym elementem wyeksponowanym w Programie (…), który w 

sposób znaczący wpłynął na bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu były „zagroŜenia 

wynikające z sytuacji kryzysowych”, które polegały na działaniach związanych                     

z monitorowaniem i usuwaniem skutków zaistniałych na terenie Powiatu zagroŜeń. W 

roku 2008 wystąpiły następujące zagroŜenia: awaria lokalnej instalacji wodnej 

(Gmina Lubomia), intensywne opady deszczu powodujące podniesienie poziomu 

wody w rzekach Odra i Olza, a takŜe silne wiatry spowodowały powaŜne zniszczenia. 

Natomiast w Szpitalu Miejskim W Rydułtowach stwierdzono zakaŜenie 

wewnątrzszpitalne.  

 

Ponadto Komisja zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa i porządku, w tym 

równieŜ bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i przeciwpowodziowego na terenie 

Powiatu Wodzisławskiego w roku 2008. Relacje  w ww. sprawach przedstawili: 

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl., jak równieŜ Komendant Powiatowy 

Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wodzisławiu Śl. Komisja oceniła stan bezpieczeństwa 

i porządku jako dobry. 

 

Komisja zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno               

-weterynaryjnego na terenie Powiatu Wodzisławskiego w roku 2008. Relację w ww. 
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sprawach przedstawili: Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej             

w Wodzisławiu Śl., Powiatowy Lekarz Weterynarii jak równieŜ dyrektorzy szpitali                

– Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej z Rydułtów  i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej z Wodzisławia Śląskiego. Komisja oceniła stan bezpieczeństwa 

sanitarnego oraz sanitarno-weterynaryjnego jako dobry. 

 

Ponadto Komisja zajmowała się takŜe stanem bezpieczeństwa na drogach 

Powiatu Wodzisławskiego w związku z budową autostrady A1. W roku 2008 

rozpoczęto budowę obiektów mostowych na autostradzie A1, z czym związane było 

zamykanie dróg publicznych na okres od 12 do 16 miesięcy. Na całym odcinku               

(18 km) pozostało tylko 6 niezamknietych dróg. Taka sytuacja w znacznym stopniu 

utrudniała poruszanie się mieszkańców po drogach Powiatu. Firma Alpinie 

współpracowała w tej sprawie z samorządami oraz informowała mieszkańców                   

z wyprzedzeniem o kaŜdym zamknięciu drogi. 

 

Komisja była inicjatorem konferencji w temacie „ZagroŜenie przestępczością 

przeciwko rodzinie” z udziałem przedstawicieli Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Warszawie, przedstawiciela Pogotowia dla Ofiar 

Przemocy „Niebieska Linia” w Warszawie, przedstawiciela Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Katowicach, przedstawicieli Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim oraz przedstawicieli 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w tym pedagogów. Konferencja miała 

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

grupach warsztatowych. Konferencja miała na celu zdiagnozowanie najbardziej 

typowych przestępstw przeciwko rodzinie oraz poszerzenie wiedzy w zakresie 

interwencyjnym, terapeutyczno – wspierającym 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. 

 

Realizując przyjęty plan pracy Komisja podjęła takŜe działania dotyczące 

opracowania ankiety na temat stanu bezpieczeństwa i moŜliwości jego poprawy               

w opinii mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego. W związku z chęcią podjęcia 
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nowych działań słuŜących zapobieganiu przestępczości poprzez zorientowanie ich 

na potrzeby i oczekiwania obywateli oraz na poszukiwanie najskuteczniejszych 

metod poprawy bezpieczeństwa. Ankieta będzie anonimowa i zostanie umieszczona 

na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego, a takŜe będzie dostępna dla 

mieszkańców w wersji papierowej, co umoŜliwi dotarcie do szerokiego grona 

mieszkańców. 

 

Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu Powiatu 

Wodzisławskiego na 2009 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli na terenie Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbył wiele spotkań                   

z Komendantem Powiatowym Policji oraz Komendantem Powiatowym Państwowej 

StraŜy PoŜarnej w tematach dotyczących min. bieŜących problemów związanych ze 

zwalczaniem przestępczości oraz innych zdarzeń specjalnych. 

 

Zgodnie z planem pracy prowadzony jest stały monitoring stanu bezpieczeństwa  

i porządku w Powiecie (na podstawie okresowych sprawozdań określonych słuŜb, 

inspekcji i straŜy oraz Policji) oraz reagowanie na występujące zjawiska negatywne. 

 

Stałym punktem posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku była analiza stanu 

bezpieczeństwa w Powiecie. Przedstawiali ją Prokurator Rejonowy oraz Komendant 

Powiatowy Policji i Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej. 

 

 

       Przewodniczący Komisji 

              Bezpieczeństwa i Porządku 

         Starosta Powiatu Wodzisławskiego 

 

           /…/     Jerzy Rosół 

 


