
 

 

SPRAWOZDANIE NR SO-IV.5511.1.2012 

STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO 

z dnia 10 stycznia 2012 r. 

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Dzierżoniowskim za rok 2011  

Na podstawie art. 38b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.)  

(...) bezpieczeństwo i nietykalność własności oraz osoby: oto prawdziwa wolność społeczna – Antoine  

de Rivarol  

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana na podstawie art. 38b ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1592 z poźn. zm.), Zarządzeniem  

nr 8/2010 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 15 marca 2010 roku, w celu wspierania realizacji zadań Starosty 

z zakresu zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w innych 

ustawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Zgodnie z przyjętym planem działania 

na rok 2011, odbyły się 4 posiedzenia (15 czerwca 2011 r., 28 lipca 2011 r., 29 września 2011 r., 14 grudnia 

2011 r.), oraz sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (21 stycznia 2011 r.) poświęcona złożeniu sprawozdania 

z działalności Komisji oraz podległych jej służb za rok 2010, na której oceniano skuteczność działań podmio-

tów realizujących zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie dzierżoniowskim. Ponadto Starosta 

Dzierżoniowski został zaproszony na posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady 

Miejskiej Dzierżoniowa w dniu 25 maja 2011 r., na którym przedstawił informacje na temat działalności  

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Dodatkowo wszelkie przepisy dotyczące działalności  

Komisji oraz informacje z posiedzeń, można znaleźć na stronie internetowej powiatu w zakładce „zarządzanie 

kryzysowe”.  

Skład osobowy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku: Janusz Guzdek – Starosta Dzierżoniow-

ski, Dariusz Kucharski – Wicestarosta, Wacław Dziendziel − Radny Powiatu Dzierżoniowskiego, Eugeniusz 

Łabęcki – Radny Powiatu Dzierżoniowskiego, Ryszard Dźwiniel − Burmistrz Miasta Bielawa, Marek Piorun – 

Burmistrz Miasta Dzierżoniów, Grzegorz Kosowski − Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza mł. bryg. Marek 

Hajduk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, kom. Przemysław Marut −  

Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie, asp. Dariusz Szmigielski − Naczelnik Wydziału Pre-

wencji Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, Iwona Uszpulewicz − Prokurator Rejonowy w Dzierżo-

niowie, Izabela Żylińska-Małecka − Prezes Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, Grażyna Wójcik − Kierownik 

Biura Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Dzierżo-

niowie.  

W 2011 roku w posiedzeniach Komisji brali również udział burmistrzowie i wójtowie, (którzy nie są sta-

łymi członkami komisji), by wspólnie analizować bezpieczeństwo na administrowanym przez nich terenie. 

Dodatkowo w spotkaniach uczestniczyli zaproszeni goście − Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowy 

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, którzy rów-

nież odpowiadają za bezpieczeństwo na terenie powiatu.  

Do działań Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należy: 1) ocena zagrożeń porządku publicz-

nego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu; 2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, 

inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu po-

rządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 3) przygotowanie projektu powiatowego Programu zapobie-
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gania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 4) opiniowanie projektów innych 

programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyj-

nych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

5) opiniowanie projektów budżetu powiatu – w zakresie , o którym mowa w pkt 1; 6) opiniowanie projektów 

aktów prawa miejscowego i innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa  

w pkt 1, 2, 4; 7) opiniowanie zleconych przez Starostę zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpie-

czeństwa obywateli, innych niż wymienione w pkt 2, 4, 5, 6. Priorytetem działalności Komisji jest realizowanie 

powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

„Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat”, uchwalonego przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego 28.12.2007 

roku.  

Posiedzenia Komisji 25.01.2011r. - Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Sesja został poświęcona  

m.in. złożeniu sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Dzier-

żoniowskim za rok 2010 przez Starostę. Jednocześnie przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży 

a także Prezes Sądu i Prokuratur Rejonowy złożyli roczne sprawozdanie z działalności podległej im jednostki 

za 2010 r. Radni otrzymali pisemne sprawozdania z działalności za 2010 r., w którym zawarto informacje  

dot. m.in. zmiany składu Komisji (ze względu na wybory samorządowe), oraz informacji o pozyskaniu 

i wydaniu na realizację programu „Bezpieczne Jutro” kwoty 218 tys. zł (gdzie 100 tys. zł pozyskano z dotacji 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 118 tys. zł pochodziło z budżetów własnych realizatorów 

programu, w tym 95% tej sumy stanowił wkład niefinansowy). Ogólnie rok 2010 uznano za bezpieczny, gdyż 

nie wystąpiły zagrożenia, które miały by wpływ na zdrowie i życie ludzkie.  

15 czerwca 2011 r. – Posiedzenie w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie Na posiedzeniu oceniono 

stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli za I półrocze 2011 roku, oraz przedstawiano prioryte-

towe zadania w zakresie „Bezpiecznych Wakacji” . W powiecie odnotowano spadek zdarzeń z obszaru krymi-

nalnego, natomiast wzrosła ilość ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych, wzrosła także ilość pożarów 

oraz miejscowych zagrożeń w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dodatkowo stwierdzono, 

iż głównym celem w okresie wakacyjnym jest wzmocnienie sił prewencji i ruchu drogowego, sprawdzanie 

stanu technicznego pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które przewożą dzieci i młodzież na letni 

wypoczynek. Ponadto zaplanowano wspólne kontrole z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną kolonii 

odbywających się na terenie powiatu, a także kontrole kąpielisk i łowisk wraz ze Społeczną Strażą Rybacką ze 

szczególnym uwzględnieniem zbiornika „Sudety” w Bielawie oraz zbiornika „Tama” w Łagiewnikach. Pod-

czas spotkania przedstawiono także nowo powołanych członków Komisji- przedstawicieli Rady Powiatu 

Dzierżoniowskiego. Punktem dodatkowym posiedzenia było podsumowanie Powiatowego Dnia Dawcy, zorga-

nizowanego przy współpracy uczniów i pedagogów z Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie, który odbył się 1 

czerwca 2011 r. Zebrano w tym dniu 114 litrów krwi oraz zarejestrowano ok. 300 potencjalnych dawców szpi-

ku kostnego. W ramach tego projektu Powiat Dzierżoniowski, dzięki wsparciu sponsorów, bezpłatnie roz-

dystrybuował wśród mieszkańców (w okresie od 27 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 12 tys. kart „ICE- 

W nagłym wypadku”, które przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Następnie wręczono 

podziękowania wystosowane przez Fundację DKMS − Bazę Dawców Komórek Macierzystych Polska, dla 

osób szczególnie zaangażowanych w ten projekt. W trakcie Powiatowego Dnia Dawcy wszyscy zainteresowani 

mieli także okazję uczestniczyć w pokazie ratownictwa drogowego przygotowanego przez Policję i Straż Po-

żarną, na którym zaprezentowano m.in. najnowsze urządzenia hydrauliczne wykorzystywane przez służby po-

wiatowe.  

28 lipca 2011 r. Posiedzenie Komisji, dot. bezpieczeństwa imprez masowych W spotkaniu udział wzięli 

przedstawiciele klubów sportowych z terenu powiatu, przedstawiciele gmin, którzy w imieniu burmistrza/wójta 

wydają pozwolenia na przeprowadzenie imprez masowych oraz służby powiatowe opiniujące wnioski. Omó-

wiono przepisy zawarte w ustawie o imprezach masowych oraz obowiązki z niej wynikające, które spoczywają 

na organizatorze imprez, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących meczów zakwalifikowanych 

do imprez podwyższonego ryzyka. Wszystkie strony spotkania zadeklarowały chęć współpracy w tej materii.  

29 września 2011 r. Posiedzenie w Sądzie Rejonowy w Dzierżoniowie Podczas posiedzenia szczegółowo 

zostało zaprezentowane funkcjonowanie Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, w tym innowacyjne rozwiązania 

poprawiające jakość obsługi klienta m.in.: uruchomiono Biuro Obsługi Interesanta oraz „Przyjazny Pokój” 

(przeznaczony do przeprowadzenia przesłuchań dzieci i młodzieży), który posiada odpowiednią rekomendację 

w postaci Certyfikatu Ministerstwa Sprawiedliwości. Komisja została także poinformowana, iż Sąd Rejonowy 

w Dzierżoniowie jest przygotowany do przeprowadzenia postępowania sądowego w aspekcie organizacji Euro 

2012. Następnie omówiono przepisy dot. imprez masowych. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Dzierżoniowie na przykładzie jednego z meczów III ligi piłkarskiej, który odbył się na terenie naszego po-

wiatu, przedstawił konkretne błędy popełniane przez organizatorów imprez sportowych, oraz rozwiązania jakie 
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można zastosować, by je wyeliminować w przyszłości. W szczególności dotyczy to przedsięwzięć sportowych 

zakwalifikowanych do imprez podwyższonego ryzyka. Kolejnym punktem było przekazanie przez służby, in-

spekcji i straże informacji w zakresie oceny stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli za trzy 

kwartały 2011 roku, który jest na stałym wysokim poziomie, co potwierdzają dane statystyczne wymiaru spra-

wiedliwości tj. Sądu i Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie. Natomiast podsumowując działania letnie − 

tzw. akcję „Bezpieczne Wakacje” stwierdzono, iż w sezonie letnim nie doszło do zdarzeń naruszających porzą-

dek publiczny i mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.  

14 grudnia 2011 r. − Posiedzenie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej W trakcie spotkania 

szczegółowo omówiono działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie. Dyrek-

tor jednostki w swoim wystąpieniu podkreśliła, iż działania realizowane przez podległą jej Inspekcję skupiają 

się na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom pod względem sanitarnym, zarówno w zakresie żywienio-

wym, właściwej higieny dzieci i młodzieży oraz higieny komunalnej, a także oświaty zdrowotnej i promocji 

zdrowia. Realizując kolejny punkt spotkania Starosta Dzierżoniowski przedstawił ogólne założenia projektu 

budżetu na rok 2012, a szczegóły omówiła Skarbnik Powiatu, która podkreśliła, iż kształt budżetu jest zależny 

od budżetu państwa i mimo panującego światowego kryzysu, budżet będzie nie mniejszy niż ten w roku 2011. 

Na obecną chwilę zaplanowano w budżecie 20 tys. dla Straży Pożarnej oraz 35 tys. dla Policji. Powiat zabez-

pieczył również kwotę 35 tys. na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej na 

m.in. podłączenie pomieszczeń Starostwa Powiatowego Rynek 27 do agregatu prądotwórczego, jako dodatko-

wego źródła energii elektrycznej na wypadek wystąpienia dłuższej przerwy w zasilaniu. W kolejnym punkcie 

omówiono stan przygotowania powiatowych służb do zbliżającego się okresu świąteczno-noworocznego  

ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży, używania i obchodzenia się ze środkami pirotechnicznymi. Na-

stępny punkt posiedzenia dotyczył poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 8. W 2011 r. roku miały 

miejsce liczne spotkania oraz wizje lokalne z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, inicjo-

wane przez Komendę Powiatową Policji w Dzierżoniowie, które w przyszłości z pewnością wpłyną na zwięk-

szenie bezpieczeństwa na odcinku drogi krajowej nr 8 przebiegającej przez powiat dzierżoniowski. 

W uzupełnieniu Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformował, iż wspólnie z przedstawicielami 

z Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie opracowano koncepcję objazdów w przypadku wystąpienia 

zdarzeń drogowych. Ostatnim etapem spotkania było przedstawienie planu pracy komisji na rok 2012, który 

został przyjęty przez członków Komisji.  

Działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Dzierżoniowskim dają podstawę 

do dalszej, szerszej aktywizacji służb oraz inspekcji, jak również zwiększenia zarówno udziału, ale i kontroli 

społecznej w skomplikowanym i trudnym działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w naszym 

powiecie. Na podstawie informacji oraz stosownych analiz przekazywanych na posiedzeniach przez powiatowe 

służby, inspekcje i straże, stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu dzierżo-

niowskiego należy ocenić jako dobry. Priorytetem działania na 2012 r. jest realizacja powiatowego Programu 

zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczna Gmina − 

Bezpieczny Powiat”, z uwzględnieniem działań skierowanych na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, 

a szczególnie na przebiegającym przez nasz powiat odcinku drogi krajowej nr 8.  

W 2011 roku na terenie powiatu nie odnotowano zdarzeń, które w znacznym stopniu naruszałyby bezpie-

czeństwo publiczne. W związku z powyższym pozytywnie ocenia się pracę służb, inspekcji i straży, które 

w należyty sposób wywiązują się z powierzonych im obowiązków i zadań.  

 

 

 Starosta Dzierżoniowski: 

Janusz Guzdek 
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