
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY ŚWIDNICKIEGO 

z dnia 29 lutego 2012 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2011 pracowała w składzie, określonym Zarządzeniem Staro-

sty Świdnickiego z dnia 10 kwietnia 2009 r.  

Skład Komisji stanowią:  

1) Zygmunt Worsa − Starosta Świdnicki  

2) Władysław Gołębiowski − Radny Powiatu  

3) Kazimierz Siemieniecki – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

4) Tomasz Szuszwalak – Komendant Powiatowy PSP  

5) Krzysztof Niziołek – Komendant Powiatowy Policji  

6) Adam Mazur – Naczelnik Komendy Powiatowej Policji  

7) Andrzej Sagatowski − sekretarz  

W pracach komisji bierze udział Marek Rusin Prokurator Rejonowy w Świdnicy.  

W roku 2011 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w pełnym składzie zebrała się trzy razy tj. 28 marca 

20011 r., 2 czerwca 2011 r., 3 listopada 2011 r. Poza posiedzeniami Komisji w pełnym składzie poszczególni 

członkowie Komisji uczestniczyli w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz na 

bieżąco w spotkaniach z zakresu realizowanych zadań.  

Posiedzenie w dniu 28 marca 2011 r.  

Posiedzenie otworzył i przedstawił jego program Starosta Świdnicki:  

− Analiza pożarów i miejscowych zagrożeń w powiecie świdnickim;  

− Analiza sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz OSP;  

− Zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;  

− Przedstawienie projektu Planu Zarządzania Kryzysowego.  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy przedstawił analizę zagrożeń poża-

rowych zaistniałych w roku 2010, stwierdzając spadek ogólnej liczby zdarzeń jak również w poszczególnych 

kategoriach w stosunku do lat ubiegłych. Obowiązujące procedury dysponowania sił i środków straży pożarnej, 

wprowadzone w 2010 roku, spowodowały wzrost ilości zadysponowanych sił i środków na miejsce akcji, co 

skutkowało podniesieniem bezpieczeństwa pracy ratowników. W analizowanym okresie, potencjał jednostek 

ochrony przeciwpożarowej powiatu świdnickiego stanowi wystarczające zaplecze do prawidłowej realizacji 

działań ratowniczo-gaśniczych. Państwowa Straż Pożarna realizuje zadania określone dla krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego i ochrony ludności w oparciu o pojazdy gaśnicze, ratownicze, specjalne, rozpoznawcze 

i pomocnicze. Pojazdy te w znacznym stopniu pokrywają rzeczywiste zapotrzebowanie wynikające 

z normatywu wyposażenia ustalonego w rozporządzeniu MSWiA. W kwietniu 2010 roku Komenda zakupiła 

samochód operacyjny Ford Fusion, który zastąpił wysłużony samochód operacyjny Renault Laguna. Wymiany 

wymaga samochód kwatermistrzowski LUBLIN oraz pilnie ciężki samochód ratowniczo gaśniczy GCBA 5/24 

Jelcz eksploatowany w JRG Świdnica. Koszt nowego wozu bojowego to 1,2 mln zł.  
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Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa 

w powiecie świdnickim zawartą w prezentacji „Ocena pracy pionu prewencji KPP w Świdnicy w roku 2010”. 

Z przedstawionej analizy wynika spadek ilości zdarzeń w roku 2010 w powiecie (97%). Spadek miał miejsce 

w 6 gminach powiatu wzrost w dwóch. Jeśli chodzi o poszczególne kategorie przestępstw to spadki miały miej-

sce w następujących kategoriach: rozboje, bójki i pobicia, kradzieże z włamaniem, zniszczenia mienia. Wzrosty 

odnotowano w kategoriach: uszkodzenia ciała, kradzieże mienia, kradzieże pojazdów wzrosła przestępczość 

narkotykowa.  

Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego przedstawił do zaopiniowania 

projekt Planu Zarządzania Kryzysowego.  

Posiedzenie w dniu 2 czerwca 2011 r.  

Posiedzenie rozpoczął Starosta Świdnicki witając zebranych oraz przedstawiając tematykę spotkania – 

zabezpieczenie przeciwpowodziowe.  

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego przedstawił porządek spotka-

nia oraz zagadnienia:  

− monitoring pogodowy;  

− działania policji w przypadku zagrożenia powodziowego;  

− możliwości sprzętowe straży pożarnej;  

− obieg informacji o zdarzeniach, dostarczanie informacji Staroście przez służby;  

− postępowanie z ostrzeżeniami;  

− dyskusja;  

− wizyta w elektrowni wodnej w Lubachowie.  

Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego omówił stan systemu 

monitoringu pogodowego: po okresie jesienno-zimowym − sprzęt jest sprawny, nie doszło do kradzieży jego 

elementów. W grudniu przybył posterunek w Burkatowie – miernik czystości wody w rzece Bystrzycy. Jeżeli 

finanse pozwolą system będzie rozbudowywany o nowe elementy. Stan rzek i urządzeń ochronnych na rzekach 

jest systematycznie sprawdzany – nie zauważono problemów, nie otrzymano też informacji o problemach.  

Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy zabrał głos w sprawie działań policji w czasie zagrożenia 

powodziowego.  

Zadania policji są określone przez zarządzenia Komendanta Głównego Policji – policja prowadzi działania 

mające na celu ochronę zdrowia i życia obywateli, ochronę mienia, likwidację i zmniejszenie utrudnień 

w ruchu drogowym.  

Policja do wykonywania swoich zadań dysponuje sześcioma jednostkami na terenie powiatu. W razie po-

trzeby jest powoływany w Komendzie Powiatowej sztab kryzysowy.  

Zadania, dotyczące bezpieczeństwa powodziowego, policja realizuje przez:  

− alarmowanie ludności o zagrożeniach;  

− monitorowanie zjawisk;  

− udzielanie ludności pomocy;  

− patrolowanie;  

− prowadzenie czynności dochodzeniowych;  

− dyspozycyjność przez całą dobę.  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, przedstawił główne siły i środki ja-

kimi dysponuje Straż Pożarna w powiecie do działań przeciwpowodziowych:  

− pompy – 62 pompy do wody czystej, 8 pomp szlamowych o dużej wydajności (po jednej na terenie każdej 

gminy), 21 pomp pływających, 56 pomp szlamowych – jakość sprzętu jest różna,  

− piły spalinowe – na wyposażeniu każdej jednostki,  

− worki na piasek i rękawy wodne.  

Kontakt z gminami określił jako sprawnie funkcjonujący w godzinach pracy urzędów gmin, poza godzi-

nami pracy urzędów występują utrudnienia. System łączności między Stanowiskiem Kierowania KP PSP 

i PCZK jest sprawny. Obecnie dyżurni PSP działają według procedur. Starosta jest informowany, jeżeli skutki 

zdarzenia obejmują więcej niż jedną gminę lub jeżeli zdarzenie jest dużej wagi (pożar zakładu produkcyjnego). 

Sprzęt będący wyposażeniem wspólnego centrum zarządzania kryzysowego jest przestarzały i wyeksploatowa-

ny. Sprzęt Stanowiska Kierowania KP PSP wymaga modernizacji i wymiany, stwierdził, że radiostacje zaku-

pione ze środków Banku Światowego są wyeksploatowane, wymagają remontu lub wymiany.  
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Komendant zwrócił uwagę, że strażacy są zobowiązani do usuwania uszkodzonych drzew i konarów gdy 

stanowią one zagrożenie dla zdrowia i życia, często natomiast są wzywani do działań, które powinien wykonać 

właściciel lub zarządca terenu.  

Komendant poinformował zebranych o decyzji Wojewody Dolnośląskiego odnośnie lokalizacji Centrów 

Powiadamiania Ratunkowego: w województwie dolnośląskim − będzie jedno centrum zlokalizowane w Ko-

mendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z 12 stanowiskami dyspozytorskimi, 

z numerem telefonu 112. Dodatkowo będą dwie dyspozytornie medyczne – we Wrocławiu i Legnicy.  

Przedstawiciel Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych poinformował, że najbardziej 

zagrożony wylaniem jest odcinek od ujścia Piławy do Mietkowa. Z dokonanej analizy wynika, że w ostatnim 

okresie fala powodziowa z Piławy nie nałożyła się na falę Bystrzycy, co można zawdzięczać kontrolowanym 

spustom wody. Zrzuty wody należy ograniczyć do minimum. Długość wałów na rzekach Bystrzycy, Piławie 

i Strzegomce wynosi 46 km. Wały kontrolowane są dwa razy w roku przez komisję DZMiUW i gmin. Ostatnio 

przeprowadzono badania geotechniczne – niektóre wały są z niewłaściwych materiałów, należy je wzmocnić. 

Na terenie powiatu są 23 cieki o długości 175 km. Stan zadowalający. W magazynie przeciwpowodziowym na 

ul. Śląskiej jest 100 tysięcy worków do dyspozycji gmin.  

Ustalenia i wnioski  

1.  W porozumieniu z dyrektorami WRiOŚ i WZK zawnioskować o wymianę sprzętu łączności na nowy.  

2. Dokonać sprawdzenia w porozumieniu z gminami, gdzie system syren i głośników jest potrzebny 

i oszacować koszty rozbudowy systemu.  

Posiedzenie w dniu 3 listopada 2011 r.  

Posiedzenie rozpoczął Starosta Świdnicki witając zebranych oraz przedstawiając tematykę spotkania:  

− stan bezpieczeństwa ruchu drogowego (m. in. zdarzenia mnogie z udziałem autobusów, miejsca niebez-

pieczne);  

− stan aktualny i tendencje organizacji systemu powiadamiania ratunkowego „112” oraz tworzenia centrów 

powiadamiania ratunkowego – Komendant Powiatowy PSP;  

− wsparcie psychologiczne w zarządzaniu kryzysowym;  

− aktualny stan drogi powiatowej nr 3396D, przygotowanie do zimy 2011/2012,  

− przygotowanie do zimy 2011/2012 – KPP, KP PSP;  

− organizacja dożywiania i miejsca noclegowe w okresie zimy 2011/2012.  

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – przedstawił ogólne dane związane ze zdarzeniami na dro-

gach powiatu świdnickiego za okres 9 miesięcy.  

Szczegółowego omówienia dokonał z-ca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Świdnicy. Pod-

kreślił, że ilość zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym na drogach zmniejszyła się do 6 w odniesieniu do roku 2010 

których było 13. W dalszej wypowiedzi stwierdził, że nastąpiła poprawa bezpieczeństwa na drogach , jednak 

jak wskazuje statystyka liczba kolizji wzrosła. Zwrócił uwagę na miejsca szczególnie niebezpieczne na drogach 

krajowych nr 35 i 5 , oraz nowej drodze powiatowej nr 3396D, na której przekroczeniem dominującym jest 

nadmierna prędkość.  

Komendant Powiatowy PSP w Świdnicy odniósł się do wypadku autobusu, stwierdzając, że jest to już 

7 zdarzenie tego typu w ostatnim okresie – podkreślił sprawność działań Gminnego Centrum Zarządzania Kry-

zysowego w Świdnicy. Poinformował również o realizacji zakupu samochodu lekkiego do wsparcia działań na 

drogach powiatu, który wyposażony będzie w rozrzutnik sorbentu, co znacznie usprawni działania ratownicze.  

Poinformował, że realizowanie zadań związanych z numerem alarmowym 112 jest oparte na podstawie 

zawartego porozumienia z Wojewodą obowiązującego do dnia 31 grudnia 2011 roku. Jednak na chwilę obecną 

trwają prace, w myśl których to porozumienie zostanie przedłużone do 31 grudnia 2013 roku. Zasygnalizował 

również, że od lutego 2010 roku wszystkie połączenia na nr 112 odbierane są przez dyżurnych PSP bez wzglę-

du na to czy są to połączenia z tel. komórkowych, czy tel. stacjonarnych.  

Odstąpienie od budowy CPR w powiecie świdnickim na rzecz jednego CPR we Wrocławiu, którego roz-

piętość działania przewidywana jest na ponad 1 mln. mieszkańców, niesie za sobą mankamenty, chociażby 

pokrycia łączności, czy specyfiki zdarzenia.  

Straż Pożarna przygotowuje się do pełnej cyfryzacji połączeń w ramach Ogólnokrajowego Systemu Tele-

informatycznego (OST) na kanałach transmisji światłowodowej, poprzez zmianę centrali komunikacyjnej oraz 

przejście na automatyczny system SWD, a co w konsekwencji stwarza potrzeby zakupu nowych urządzeń pery-

feryjnych. Jednocześnie przy tej okazji Komendant przypomniał, że w chwili obecnej sprzęt informatyczny 

zarówno na Stanowisku Kierowania, jak i będący na wyposażeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzy-
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sowego stał się wyeksploatowany i niekompatybilny z nową obecnie stosowaną technologią informatyczną, 

brakuje do niego wsparcia w postaci oprogramowania aktualizacyjnego.  

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologicznych w Świdnicy poinformowała, że w zakresie pomocy psy-

chologicznej ciężko poszkodowanym wypadkach poradnia działa dwutorowo: w pierwszym przypadku jest to 

obsługa bieżąca od 8.00 do 18.00 na terenie poradni, natomiast w drugim przypadku jest to obsługa doraźna, 

w której gotowość w sytuacjach kryzysowych wyrażają psycholodzy osobiście.  

Starosta Świdnicki, wprowadzając do tematu nowej drogi powiatowej nr 3396D, przedstawił stan obecny 

i kontrowersję z tym związane podkreślając, że wszystkie newralgiczne miejsca na drodze powiatowej były 

prowadzone po konsultacjach społecznych. W wielu przypadkach trudno było pogodzić rozbieżne potrzeby 

mieszkańców z wymaganiami np., botaników, ochrony środowiska zawartymi w decyzji środowiskowej – 

w głównej kwestii dotyczących osłony dźwiękoszczelnej. Starosta zwrócił również uwagę na niezmienność 

projektu, co jest bardzo istotne z późniejszą ingerencją w infrastrukturę drogi. Okres obowiązywania projektu 

jest 5 lat, więc nie można dokonywać zmian, istnieje jeszcze szansa do 18 m-cy wnioskowania o zdjęcie osłon, 

jednak należy te powody dobrze opisać potwierdzając to również opiniami eksperckimi m.in. policji. Na chwilę 

obecną należy na części odcinka drogi zdjąć osłony, co jest podyktowane względami bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. Droga po zakończeniu projektu, tj. po upływie 5 lat stanie się drogą wojewódzką.  

Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego poinformował, że na 80 % najczęściej zawiewanych 

odcinków dróg powiatowych zostały już rozmieszczone płoty przeciwśnieżne. Zimowym utrzymaniem dróg 

w powiecie świdnickim jest objętych 364 km. Do zimowego utrzymania dróg w powiecie zadysponowany bę-

dzie następujący sprzęt: zasób SDPŚ: 3 pługopiaskarki, 1 pług wirnikowy, 1 pług na ciągniku, 2 koparko-

ładowarki, zasób Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów: 5 pługopiaskarki, 1 równiarka, 

1 pług ciężki na samochodzie, 5 koparko-ładowarek.  

Przedstawiciele KPP, KP PSP w zakresie przygotowania do zimy 2011/2012 –zgodnie stwierdzili swoje 

przygotowanie, uznali za szczególnie ważne monitorowanie zalegającego śniegu na dachach w tym na obiek-

tach wielkopowierzchniowych.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła informację związaną z organizacją po-

siłków oraz miejsc noclegowych dla bezdomnych i ubogich. Jednocześnie poinformowała, że dla potrzeb sytu-

acji kryzysowej PCPR dysponuje 6 miejscami.  

Starosta Świdnicki przypomniał, że powiat świdnicki w sytuacjach m.in. takich jak wypadki masowe, po-

żary – dysponuje 60/90 miejscami zakwaterowania w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym oraz, że 

w miejscowości Lubachów przez gm. Świdnica zostało otwarte Schronisko Młodzieżowe.  

Dyrektor SDPŚ poinformował o zmianie w przepisach o transporcie zbiorowym − zgodnie z ich treścią za 

przystanki autobusowe, ich odśnieżanie itp. odpowiedzialna będzie gmina od 1 stycznia 2012 roku.  

Prokurator Rejonowy w Świdnicy poinformował o zmianie w przepisach dotyczących dystrybuowania 

środków finansowych zasądzonych w postępowaniach do funduszu pomocy postpenitencjarnej i pomocy po-

szkodowanym a nie jak dotychczas do budżetu powiatu. Wyraził również zaniepokojenie wzrostem liczby kie-

rujących pod wpływem alkoholu, zaznaczając w tym zmianę na bardziej restrykcyjną przepisów regulujących 

tę kwestię.  

Na zakończenie Starosta Świdnicki podziękował za dotychczasową działalność służb, inspekcji i straży 

oraz Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego, szczególnie wskazując na ogromną sprawdzalność tych służb 

i wydziału w sytuacjach zdarzeń kryzysowych.  

Poza posiedzeniami Komisji, w ramach jej zadań, prowadzono szereg działań mieszczących się 

w problematyce poprawy bezpieczeństwa w powiecie świdnickim. Należą tutaj wymienić między innymi: 

udział w akcjach bezpieczne wakacje i ferie, Akcja zima – polegająca na uczuleniu służb w zakresie pomocy 

osobom zagrożonym niskimi temperaturami, weryfikacja i sporządzanie wykazów miejsc noclegowych na te-

renie powiatu oraz punktów gdzie osoby bezdomne mogą skorzystać z darmowych ciepłych posiłków.  

W ramach doskonalenia procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych wybrani członkowie Komisji 

oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego biorą udział w prowadzonych ćwiczeniach organizowanych przez 

Policję oraz Areszt Śledczy. Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców corocznie prowadzony jest przegląd 

wałów przeciwpowodziowych, w którym biorą udział wybrani członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego.  

Poza posiedzeniami Komisji jej członkowie w zakresie swoich kompetencji uczestniczą w pracach Powia-

towego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  
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Ponadto członkowie Komisji uczestniczyli, w ramach doskonalenia procedur reagowania i alarmowania 

w ćwiczeniu „Solina-11”. Celem było zgranie różnych służb ratowniczych i kryzysowych dla lepszej współpra-

cy na wypadek dużych katastrof. Miała tam miejsce symulację ataku terrorystycznego na tamę w Lubachowie, 

połączoną z awarią cysterny z paliwem, w pobliżu zapory.  

  

Starosta: 

Zygmunt Worsa 
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