
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1 

STAROSTY WOŁOWSKIEGO 

z dnia 24 stycznia 2013 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wołowie za rok 2012 .  

Na podstawie art. 38b pkt.3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 

z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) składam Radzie Powiatu w Wołowie sprawozdanie z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wołowie za rok 2012.   

1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Wołowie w roku 2012 funkcjonowała w następującym 

składzie:   

1) Marek Gajos - Starosta Wołowski ( Przewodniczący Komisji )   

2) Zbigniew Skorupa - radny delegowany przez Radę Powiatu   

3) Wacław Kwiek - radny delegowany przez Radę Powiatu   

4) Krzysztof Olejarnik - delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Wołowie   

5) Robert Wodejko - delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Wołowie   

6) Tadeusz Potoka - wskazany przez Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu   

2. Osoby powołane przez Starostę Wołowskiego:  

1) Henryka Pańków - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie   

2) Wojciech Maciejewski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie   

3) Ryszard Topolski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołowie   

4) Krzysztof Bulzacki - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie   

5) Bronisława Jabłońska – Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Wińsku   

6) Danuta Bobowska - Kierownik Biura Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym   

7) Anna Kulesz –Kierownik Biura Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wołowie.   

W pracach komisji uczestniczyli również liczni zapraszani na posiedzenia goście.   

Ponadto członkowie Komicji uczestniczyli w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego.   

W roku 2012 Komisja odbyła 2 posiedzenia. Na pierwszym posiedzeniu Komisja omówiła i przyjęła 

sprawozdanie Starosty z działalności Komisji za rok 2011 oraz przyjęła do realizacji plan pracy Komisji na 

rok 2012. Omówiono kierunki działania służb, inspekcji i straży w kontekście programu „Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007 – 2012 r.”   
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Na drugim posiedzeniu zajmowano się stanem technicznym oraz przygotowaniem do zimy dróg na terenie 

powiatu, problemem alkoholu metylowego. Zaopiniowano projekt budżetu powiatu na rok 2013 w części 

dotyczącej bezpieczeństwa i porządku publicznego.   

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa na jednym z posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego omawiali współdziałanie służb, inspekcji i straży w sytuacjach kryzysowych na terenie 

powiatu wołowskiego.   

Ponadto aktualizowany był na bieżąco Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007 – 2012. W roku 2012 członkowie Komisji 

aktywnie włączali się do działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu 

wołowskiego. Działania te przejawiały się poprzez:   

W Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie:  

- zmniejszenie przestępczości w zakresie kradzieży samochodów oraz kradzieży elementów metalowych 

w tym kradzieży linii napowietrznych   

- wprowadzenie działań prewencyjnych na drogach powiatu wołowskiego celem eliminacji 

i zdyscyplinowania kierowców nadmiernie przekraczających prędkość   

- prowadzenie wzmożonych kontroli uczestników ruchu drogowego i eliminowanie z niego pojazdów o złym 

stanie technicznym   

- w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przekazano wnioski do zarządców dróg 

o nieprawidłowościach i ich oznakowaniu oraz zaopiniowaniu organizacji ruchu drogowego   

- uruchomienie mechanizmów przeciwdziałania przemocy w rodzinie   

- prowadzono na szeroką skalę działania związane z przemocą w rodzinie w ramach programu  

- „Niebieska karta„ ,  

- „Kocham nie biję„   

– w związku z przypadkami zatruć alkoholem metylowym niewiadomego pochodzenia wspólnie z Państwową 

Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną dokonano kontroli sprzedaży alkoholu w sklepach i lokalach 

gastronomicznych.    

Ponadto prowadzone były działania stałe takie jak:  

- Prewencja ale inaczej   

- Bezpieczne ferie 2012   

- Stop wagarom,   

- wybieram szkołę   

- Pilnuj drinka   

- Bezpieczne wakacje   

- Dyskoteka TAK narkotykom NIE   

- Święta 2012   

- Stop 18   

- Bezpieczna droga do szkoły   

- Alkohol, nieletnim dostęp wzbroniony   

- Nie bądź obojętny   

- Zima   
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W ramach współpracy ze Środowiskowym Hufcem pracy zorganizowano zajęcia wychowawcze dla 

młodzieży połączone z turniejem wiedzy o bezpieczeństwie. W ramach działań profilaktycznych na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu Wołowskiego Komenda Powiatowa Policji w Wołowie 

prowadzi współprace z dyrektorami szkół i pedagogami szkolnymi, ze Środowiskowym Hufcem Pracy 

i Zespołem Placówek Resocjalizacyjnych.   

Komenda Powiatowa Policji w Wołowie na bieżąco współpracuje z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu 

Rejonowego w Wołowie. Prowadzone są wspólne działania ze służbą Ochrony Kolei w celu 

wyeliminowania kradzieży na terenie PKP, oraz współpraca z Nadleśnictwem Wołów gdzie realizowane są 

wspólne patrole terenów leśnych.   

W działaniach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej można wyróżnić:  

- upowszechnianie i propagowanie ochrony przeciwpożarowej   

-spotkania i pogadanki w szkołach, porady w zakresie zapobiegania przeciwpożarowego obiektów   

- szkolenia strażaków i ratowników OSP z zakresu działań przeciwpożarowych oraz ratownictwa na wodach   

- wspólne ćwiczenia ratownicze ze służbami ratowniczymi zakładów chemicznych, zastępami Jednostki 

Ratownictwa Gaśniczego PSP w Wołowie, jednostkami OSP oraz Policji.   

- działalność kontrolna obiektów w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych   

W działaniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy podkreślić :  

- kontrola obiektów w których nastąpiło zapalenie sadzy w kominach po interwencji straży pożarnej   

- kontrola obiektów zabytkowych we współpracy z konserwatorem zabytków w ramach Komisji „Dóbr 

Kultury”   

- kontrola w zakresie utrzymania obiektów użytku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem szkół 

i budynków wielorodzinnych   

W działaniach Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Wołowie należy podkreślić:  

- wzmożony nadzór sanitarny nad obiektami i środkami transportu publicznego, obiektami świadczącymi 

usługi hotelarskie, obiektami sportowymi, oraz zakładami żywnościowo-żywieniowymi w kontekście 

przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 .   

- bieżący nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy mając na celu ochronę zdrowia 

pracowników przed negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących 

w miejscu pracy w tym substancji chemicznych i ich mieszanin, produktów biobójczych, detergentów 

i prekursorów narkotyków .   

- kontrole warunków sanitarnych placów zabaw i piaskownic dla dzieci   

- sprawdzano stan uodpornienia populacji, nadzór nad gospodarką preparatami szczepionkowymi .   

- monitorowanie zgłaszalności przypadków podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne w tym wystąpienia 

zachorowań na szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne choroby .   

- w związku z przypadkami zatrucia metanolem w Polsce przeprowadzono na terenie powiatu kontrole 

produktów zawierających metanol, w zakresie właściwej klasyfikacji i oznakowania .   

- przeprowadzono kontrole 124 zakładów wprowadzających do obrotu napoje alkoholowe o zawartości 

powyżej 20 % alkoholu wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej z powodu zanieczyszczenia ich 

metanolem .   

- przeprowadzono kontrole we wszystkich piekarniach na terenie powiatu wołowskiego dotyczące 

wykorzystania soli technicznej jako soli przemysłowej do produkcji pieczywa . Wycofano z produkcji 50 kg 

soli .   

- monitorowanie wycofywania z obrotu niespełniającej wymagań żywności oraz materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością .   

- dokonano oceny żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego, a także warunków i sposobu 

żywienia w ramach wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży .   
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- przeprowadzono dodatkowe kontrole punktów gastronomicznych na imprezach masowych m.in. „Slot Art. 

Festiwal oraz „Tunel Elektrocity   

- unieruchomiono 12 zakładów żywieniowo-żywnościowych za antysanitarne warunki .   

- kontrole warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i wychowania .   

- prowadzenie monitoringu temperatury w pomieszczeniach szkolnych w miesiącach zimowych .   

Koordynowano w ramach kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych następujące 

programy profilaktyczne i akcje prozdrowotne  

- Trzymaj Formę   

- Czyste Powietrze Wokół Nas   

- Nie Pal Przy Mnie Proszę   

- Moje Dziecko Idzie Do Szkoły   

- Kibicuj Zdrowiu   

- Akcja Letnia   

- udzielano porad, wskazówek oraz instruktażu z zakresu bezpieczeństwa epidemiologicznego, zdrowotnego 

żywności i wody oraz innych problemów dotyczących zdrowia publicznego .   

W działaniach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii należy podkreślić:  

- monitoring chorób zakaźnych zwierząt:   

- pryszczyca   

- choroba pęcherzykowa Świn   

- pomór klasyczny świń   

- pomór klasyczny dzików   

- monitoring wścieklizny lisów   

- monitoring choroby Aujeszkyego u świń   

- Realizacja badań w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w kierunkach:   

- gruźlica   

- bruceloza   

- enzootyczna białaczka bydła   

- salmonelloza   

- BSE   

- trzęsawka owiec   

- HPAI – tzw.grypa ptaków   

- choroba Niebieskiego Języka   

- prowadzenie działań mających na celu zwalczanie wścieklizny u zwierząt towarzyszących w tym kontrola 

stosowania się do obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie   

- sprawowanie nadzoru nad przekazywaniem padłych zwierząt do zakładu utylizacji.   

- nadzór nad obiektami zajmującymi się produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego oraz wprowadzeniem 

jej do obrotu .   

- badanie monitoringowe pasz i materiałów paszowych u hodowców zwierząt oraz w punktach obrotu 

paszami   

- kontrole gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem jakości stosowanych pasz oraz ich 

przechowywania .   
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- kontrola gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt .   

- kontrola gospodarstw rolnych pod względem identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz pod względem 

wymogów wzajemnej zgodności   

– biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że w roku 2012 Komisja wywiązała się należycie 

z nałożonych zadań nakreślonych długofalowym programem.    

Bezpieczeństwo funkcjonowania państwa a tym samym i powiatu, bezpieczny byt każdej rodziny, 

każdego obywatela naszej społeczności jest najwyższą wartością. Podchodząc w sposób kompleksowy do 

zagadnień związanych z bezpieczeństwem publicznym nakreślonym długofalowym „programem”, nasiliły 

się działania o bezpieczeństwo obywateli naszego powiatu przy włączeniu do tych działań całej społeczności 

lokalnej, łącznie z samorządami powiatowym i gminnym. A zatem przestępczość i każdy inny problem 

społeczny nie mający źródeł leżących poza zakresem ludzkiej odpowiedzialności jest skutecznie 

eliminowany poprzez oddziaływane na to środowisko. Biorąc pod uwagę powyższe należy opracować nowy 

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli na lata 2013 – 2017 .     

Starosta Wołowski: 

M. Gajos 
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