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Wodzisław Śl., styczeń 2008r. 

 

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 11/05 z dnia 21 lutego 2005r. utworzył Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. 

Jednak w związku ze zmianą kadencji rady powiatu skład Komisji uległ zmianie 

zarządzeniem Nr 5/2007 z dnia 12 stycznia 2007r.  W 2007 roku ww. Komisja 

działała w następującym składzie: 

� Jerzy Rosół – Przewodniczący Komisji, 

� Kazimierz Grzywacz oraz Józef śywina delegowani do pracy w komisji przez 

Radę Powiatu, 

� Mieczysław Kieca, Piotr Oślizło, Kazimierz Musialik delegowani przez 

Starostę, 

� Mirosław Pietyra, Krzysztof Burzyński 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 2007 rok i w ramach realizacji 

ww. planu odbyła 6 posiedzeń. Zaplanowane zadania wykonano. 

 

Obsługę administracyjno – biurową Komisji zapewniało Biuro Rady Starostwa 

Powiatowego. 
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W sposób priorytetowy zainteresowania komisji koncentrowały się wokół 

następującej tematyki posiedzeń: 

� stanu bezpieczeństwa i porządku oraz moŜliwości jego poprawy (opracowanie 

i przyjęcie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli), 

� stanu bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno-weterynaryjnego na terenie 

Powiatu Wodzisławskiego, 

� poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego w zakresie 

ograniczenia zagroŜeń w ruchu drogowym, 

� zagroŜeń przestępczością przeciwko rodzinie. 

 

Komisja przygotowała projekt Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007 

do 2010, który został przyjęty uchwałą Nr VIII/100/2007 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 31 maja 2007 roku. Przy opracowywaniu ww. Programu 

sięgnięto do Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań „Razem bezpieczniej” oraz zapoznano się opiniami gmin w sprawie stanu 

bezpieczeństwa i porządku na ich terenie, co pozwoliło na zdiagnozowanie 

najwaŜniejszych problemów i ujęcie ich w Programie. Ideą powyŜszego Programu 

jest  wzrost realnego bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego.   

 

Komisja zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno 

-weterynaryjnego na terenie Powiatu Wodzisławskiego w roku 2007. Relację w ww. 

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. 

 

Komisja była inicjatorem konferencji w temacie „Poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ograniczenia zagroŜeń w ruchu 

drogowym” z udziałem min. przedstawicieli organów ścigania szczebla 
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wojewódzkiego i powiatowego, włodarzy gmin i miast, przedstawicieli szkół oraz 

młodzieŜy. Konferencja stała się platformą do działań całej społeczności Powiatu 

mającą na celu podniesienie świadomości związanej z zagroŜeniami występującymi 

na drodze. Uświadomiła takŜe, Ŝe bezpieczeństwo w ruchu drogowym nie jest 

sprawą pojedynczych osób, incydentalnych wypadków, ale sprawą całego 

społeczeństwa mogącego mieć realny wpływ na poprawę tegoŜ bezpieczeństwa. 

Sformułowano wnioski, których realizacja będzie traktowana priorytetowo: 

� profilaktyka edukacyjna dzieci i młodzieŜy dotycząca bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, 

� poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, 

� zabudowa masztów na fotoradar, 

� opracowanie powiatowej mapy miejsc szczególnie zagroŜonych. 

 

Realizując przyjęty plan pracy Komisja podjęła takŜe temat zagroŜeń 

wynikających z przestępczości przeciwko rodzinie na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego.  Komisja uznała, Ŝe zjawisko to w ostatnich latach narasta, co 

spowodowane jest najczęściej niepewną sytuacją materialną rodzin, przemocą                 

w rodzinie, chorobą alkoholową i narkomanią. Komisja z zadowoleniem przyjęła 

działalność Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, który świadczy usługi w zakresie interwencyjnym, 

terapeutyczno – wspierającym oraz w zakresie zaspokojenia potrzeb bytowych. 

Jednocześnie prowadzone jest  oddziaływanie korekcyjno - edukacyjne na sprawców 

przemocy domowej. Ośrodek prowadzi równieŜ kampanię informacyjną w zakresie 

poszerzenia wiedzy o prawach oraz moŜliwościach uzyskania pomocy przez ofiarę. 

W ramach tych działań z inicjatywy Komisji zostanie zorganizowane spotkanie 

przedstawicieli Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim z pedagogami 

szkolnymi w celu poprawy wzajemnej współpracy, jeśli chodzi o przypadki zagroŜone 

przestępczością w rodzinie. Ponadto Starosta zobowiązał się takŜe do uzgodnienia           

z podległymi sobie powiatowymi placówkami oświatowymi szczegółowego 

harmonogramu działań w tym temacie. Posiedzenie odbyło się z udziałem 

przedstawicieli organów ścigania, kierowników specjalistycznych ośrodków dla ofiar 

przemocy w rodzinie oraz duchowieństwa.   
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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 

  

 
 


