Wodzisław Śl., styczeń 2007r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) dokonaną ustawą z dnia 27 lipca
2001r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy –
Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 100 poz.
1084) 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. W 2006 roku ww. Komisja działała w następującym
składzie:
•

Jan Materzok – Przewodniczący Komisji,

•

Eugeniusz Danielczyk oraz Stanisław Szulik delegowani do pracy w komisji
przez Radę Powiatu,

•

Józef śywina, Kazimierz Musialik, Zbigniew Seemann delegowani przez
Starostę,

•

Mirosław Pietyra, Krzysztof Burzyński delegowani przez Komendanta
Powiatowego Policji.

Z ramienia Prokuratury w pracach komisji uczestniczył Prokurator Rejonowy w
Wodzisławiu Śl. Józef Pałka, a po jego śmierci Witold Janiec.
Jednak w związku ze zmianą kadencji rady powiatu skład Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku ulegnie zmianie.
Skład Komisji Bezpieczeństwa jest zgodny z wymogami ustawy.

Obsługę administracyjno – biurową Komisji zapewniało Biuro Rady Starostwa
Powiatowego.

W sposób priorytetowy zainteresowania komisji koncentrowały się wokół
następującej tematyki posiedzeń:
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 aktualnego stanu bezpieczeństwa w związku z zalegającym na dachach
budynków śniegiem i lodem,
 stanu zabezpieczenia Powiatu w związku z zagroŜeniem epidemią ptasiej
grypy,
 stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 stanu bezrobocia w Powiecie Wodzisławskim,
 Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Komisja zajmowała się zagroŜeniami związanymi z zalegającym śniegiem na
dachach

budynków

na

terenie

Powiatu

Wodzisławskiego.

W

związku

z

rozporządzeniem porządkowym nr 1/2006 Wojewody Śląskiego z dnia 29.01.2006
roku w sprawie obowiązku usuwania śniegu
Porządku

powołała

zespół

kontrolny.

i lodu, Komisja Bezpieczeństwa i

Zespół

ten

przeprowadził

kontrolę

następujących obiektów:
− Miasto Wodzisław Śląski – Kaufland, Minimal, Plus, Supersam, Dywyta, Albert,
Biedronka, Basen Wilchwy, Miejski Ośrodek Kultury,
− Miasto Radlin – Plus, Intermarche, Dom Kultury i Dom Sportu,
− Miasto Rydułtowy – Intermarche, Biedronka,
− Miasto Pszów – lodowisko, Biedronka,
− Gmina Marklowice – hala sportowa,
− Gmina Gorzyce – hala sportowa Gorzyczki,
− Gmina Mszana – basen Połomia.
Kontrola spowodowała wyłączenie z uŜytkowania Supermarketu „Albert” w
Wodzisławiu Śląskim oraz pawilonu handlowego „Intermarche” w Rydułtowach.
Jednak po usunięciu zalęgającego śniegu decyzją Powiatowego Inspektora Nadzory
Budowlanego obiekty zostały udostępnione do uŜytku.
Zespół kontrolny dokonał równieŜ sprawdzenia wszystkich obiektów dla których
Powiat Wodzisławski jest organem załoŜycielskim i prowadzącym. W ww. obiektach
nie stwierdzono uchybień.
Zostało równieŜ wystosowane pismo do prezydenta, burmistrzów i wójtów związane
z obowiązkiem usuwania śniegu i lodu z budynków wielkopowierzchniowych
stanowiącego

zagroŜenie

dla

bezpieczeństwa

obiektów

budowlanych

lub

przebywających w nim i jego pobliŜu ludzi.
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Ponadto Komisja zajmowała się zabezpieczeniem Powiatu w związku z
zagroŜeniem epidemią ptasiej grypy. Stwierdzono, iŜ Powiat jest właściwe
przygotowany na wypadek wystąpienia epidemii. Akcją taką kieruje Powiatowy
Lekarz Weterynarii. Ma on do dyspozycji jednostki straŜy poŜarnej i policji. SłuŜby
sanitarne i powiatowe szpitale są przygotowane do podjęcia koniecznych działań
związanych

np.

wyodrębnieniem

stosownych

pomieszczeń

dla

przyjęcia

ewentualnych chorych. Potwierdzono działanie systemu monitorowania oraz to, Ŝe
wszystkie odpowiedzialne słuŜby znają swoją rolę w tym schemacie, jak równieŜ
znają właściwe procedury postępowania. Stwierdzono, Ŝe na terenie Powiatu
dostępny jest teŜ odpowiedni specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji, łącznie ze
specjalną odzieŜą ochronną.

Jedno posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zorganizowane było w
ramach konwentu gmin Powiatu Wodzisławskiego, którego głównymi tematami była
ocena stanu bezpieczeństwa w Powiecie Wodzisławskim oraz informacja o stanie
bezrobocia w Powiecie Wodzisławskim. Wspólnie ustalono, iŜ naleŜałoby zakupić
fotoradar, wprowadzić do miast monitoring oraz organizować większą ilość zajęć
pozalekcyjnych dla młodzieŜy. Działania te w znacznym stopniu zwiększą
bezpieczeństwo w Powiecie.
Ponadto, jeśli chodzi o bezrobocie w Powiecie Wodzisławski, to zauwaŜa się
tendencję spadkową. Powiatowy Urząd Pracy przeznacza bowiem znaczne środki na
szkolenia, prace interwencyjne, staŜe absolwenckie, przygotowanie zawodowe oraz
na wyposaŜenie nowo tworzonych stanowisk pracy.

Komisja zajmowała się takŜe zimowy utrzymaniem dróg na terenie Powiatu
Wodzisławskiego w sezonie 2006 – 2007.
− zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich nr 930,932,933 i 936 decyzją
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w latach 2006 – 2009
powierzone zostaje firmie wyłonionej w drodze przetargu tj. SILESIANA
B.C. Sp. z o.o.,
− zimowe utrzymanie dróg powiatowych podlega Powiatowemu Zarządowi
Dróg ( 226 km za wyjątkiem 15,5 km na terenie Miasta Radlin porozumienie), który jest dobrze przygotowany posiada: 10 piaskarko –
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solarek,

7

samochodów opłuŜonych,

32

ciągników opłuŜonych

z

rozrzutnikami, 31 ciągników opłuŜonych, 35 koparko – ładowarek i
ładowarek.

Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku było równieŜ omawiane
działanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Centrum zapewnia właściwe
reagowanie, alarmowanie, dysponowanie oraz prowadzenie działań przez słuŜby
ratownicze, zarówno w warunkach normalnych, jak i w sytuacjach kryzysowych.
Działają tam słuŜby dyspozytorskie Państwowej StraŜy PoŜarnej i Pogotowia
Ratunkowego. Zgłoszenia dyspozytorzy przyjmują na numery alarmowe 999, 998,
112.

Ponadto prowadzony był stały monitoring stanu bezpieczeństwa i porządku w
Powiecie (na podstawie okresowych sprawozdań określonych słuŜb, inspekcji i straŜy
oraz Policji) oraz na bieŜąco reagowano 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
oraz Powiaty Inspektor Sanitarno – Epidemiologiczny.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku
Starosta Powiatu Wodzisławskiego

/-/ Jerzy Rosół
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