
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1 /2013 

STAROSTY TRZEBNICKIEGO 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012. 

Na podstawie art. 38b ust.3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 ze zm.), składam Radzie Powiatu Trzebnickiego sprawozdanie 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012.  

Celem Komisji jest realizacja zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 

inspekcjami i zadaniami określonymi w innych ustawach dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli.  

Rozdział 1. 

W 2012 roku do składu Komisji weszli:  

1) Robert Adach – Starosta Trzebnicki jako przewodniczący  

2) dwóch radnych - delegowanych przez Radę Powiatu:  

- Marek Koliński,  

- Tomasz Sokołowski. 

3) Waldemar Wysocki – radny Rady Powiatu, powołany przez Starostę Trzebnickiego.  

4) Dwóch przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji:  

- Komendant Powiatowy Policji - insp. Maciej Kucharski następnie mł. insp. Marek Bugajski  

- Komisarz Krzysztof Talarczyk. 

5) Komendant Powiatowy PSP - mł. bryg. Bogusław Brud,  

6) Powiatowy Inspektor Sanitarny – Renata Widłak-Stępień,  

7) Zastępca Prokuratora Rejonowego w Trzebnicy - Tadeusz Tratkowski,  

8) Przedstawiciele samorządów gminnych:  

- Robert Lewandowski – Burmistrz Żmigrodu,  

- Igor Bandrowicz - Burmistrz Prusic,  

- Jakub Bronowicki - Wójt Gminy Wisznia Mała,  

- Robert Borczyk - Sekretarz Gminy Zawonia,  

- Roman Głowaczewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich,  
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- Krzysztof Zasieczny – Komendant Straży Miejskiej w Trzebnicy. 

W pracach Komisji uczestniczyli przedstawiciele powiatowych służb i inspekcji wykonujących zadania 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie powiatu, a także zaproszeni goście. Na 

posiedzeniach Komisji omawiano sprawy bezpieczeństwa ludności oraz sposoby ograniczania 

przestępczości kryminalnej w szczególności skierowanej przeciwko osobom i mieniu, zdarzeniom 

drogowym oraz zwiększeniu wykrywalności sprawców zdarzeń. 

Rozdział 2. 

W 2012 roku Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała na dwóch posiedzeniach 

w dniach : 27 lutego 2012 r. i 13 grudnia 2012 r. Poza odbytymi posiedzeniami, Starosta Trzebnicki 

w trakcie całego roku spotykał się, prowadził rozmowy i działania z Komendantami Komendy Powiatowej 

Policji, Państwowej Straży Pożarnej, ze wszystkimi służbami i inspekcjami w celu realizacji bieżących 

spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w Powiecie Trzebnickim. W pracach 

Komisji uczestniczyli także zaproszeni goście. W trakcie posiedzeń omawiano sprawy bezpieczeństwa 

ludności oraz sposoby ograniczania przestępczości kryminalnej w szczególności skierowanej przeciwko 

osobom i mieniu, zdarzeniom drogowym oraz zwiększeniu wykrywalności sprawców zdarzeń.  

Pierwsze spotkanie, które odbyło się 27 lutego 2012 roku poświęcone było sprawie protestu zgłoszonego 

przez mieszkańców wsi Chodlewo w gm. Żmigród, przeciwko niszczeniu dróg oraz zagrożeniu 

bezpieczeństwa przez ciężkie samochody i sprzęt budowlany pracujący przy modernizacji pobliskiej linii 

kolejowej E-59 i budowie drogi ekspresowej S-5. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm 

pracujących przy budowie, członkowie Rady Sołeckiej, Rady Miejskiej w Żmigrodzie oraz mieszkańcy wsi. 

W sprawę zaangażowani zostali Poseł na Sejm RP, Starosta Trzebnicki, Burmistrz Żmigrodu i służby 

powiatowe. W trakcie posiedzenia, po zajęciu stanowiska przez wszystkie zainteresowane strony, udało się 

wypracować wnioski zmierzające do poprawy zaistniałej sytuacji. 

Rozdział 3. 

Drugie posiedzenie komisji miało miejsce w dniu 13 grudnia 2012 roku. W pierwszej kolejności została 

przedstawiona informacja Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Marka Bugajskiego na temat stanu 

bezpieczeństwa w Powiecie Trzebnickim.  

Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy przy współpracy z różnymi instytucjami prowadzi szeroki 

zakres działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie przestępczości na terenie powiatu. Analizując 

dane z ubiegłego roku w stosunku do roku bieżącego, stwierdzić należy, że w wielu kategoriach przestępstw 

ilości zdarzeń są zbliżone. Problemem są kradzieże z włamaniem, jest ich dużo więcej niż w roku ubiegłym 

– o 60 przypadków . Tego typu zdarzeń w roku 2012 było 232. Stwierdzić należy, że ta kategoria zdarzeń 

pojawia się we wszystkich gminach powiatu, sporadycznie są to włamania do budynków mieszkalnych. 

Najczęściej są to włamania do słabo zabezpieczonych różnego rodzaju pomieszczeń gospodarczych 

i altanek. W przypadku rozbojów nastąpił znaczny spadek tego typu zdarzeń, z 18 w roku 2011 do 6 w roku 

2012. W kategorii uszkodzeń ciała, nastąpił spadek przestępstw z 13 przypadków w roku 2011 do 9 w roku 

2012. Jeśli chodzi o wypadki drogowe to w roku 2012 było ich o 10 mniej niż w roku 2011. W wypadkach 

drogowych w 2012 roku było 12 ofiar śmiertelnych (jest to wzrost, o 1 ofiarę w stosunku do roku 

poprzedniego). W roku 2012 zanotowano 16 przypadków kradzieży samochodów, to o 4 więcej niż w roku 

2011. W 2012 roku zatrzymano 17 osób poszukiwanych listem gończym (to o 3 osoby więcej niż w roku 

poprzednim W 2012 roku wylegitymowano 10421 osób, a 190 zatrzymano na gorącym uczynku.  

Funkcjonariusze Komendy prowadzili szereg programów prewencyjnych, edukacyjnych , 

uświadamiających mieszkańcom powiatu niebezpieczne zdarzenia. Programy te skierowane są do dzieci, 

młodzieży i osób starszych. Są to między innymi : „Jestem bezpieczna” ( ukierunkowany na bezpieczeństwo 

kobiet –zarejestrowany w Komendzie Głównej Policji w Warszawie - jako wzorcowy), „Bezpieczne 

wakacje”, „Żółta kamizelka”, „Sami swoi – dobre sąsiedztwo” – ukierunkowany na bezpieczeństwo 

sąsiadów, „Sierżant uśmiech”. W ramach tych programów jak również wspomagająco , prowadzono takie 

działania jak: pogadanki w przedszkolach, szkołach, w miejscach zamieszkania, w czasie spotkań 

z sołtysami, podczas organizowanych uroczystości i festynów, w lokalnej prasie, internecie, radio i TV. 
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Rozdział 4. 

W kolejnym punkcie posiedzenia Komisja została zapoznana ze stanem bezpieczeństwa powiatu 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Informację w tym zakresie przedstawił Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy – mł. bryg. Bogusław Brud. W 2012 roku PSP interweniowała 

1300 razy, jest to poziom zbliżony do roku poprzedniego. Komenda Powiatowa PSP kładzie duży nacisk na 

współpracę z Jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Pracownicy Komendy są mocno zaangażowani 

w prowadzenie szkoleń dla strażaków ochotników. W związku z brakami finansowymi został wprowadzony 

drastyczny program oszczędnościowy. Dzięki zaangażowaniu samorządów gminnych i Powiatu (podpisane 

zostało porozumieniu w sprawie) , istnieje możliwość zakupu średniego samochodu pożarniczego dla 

Komendy Powiatowej PSP.  

Następnym, bardzo ważnym zagadnieniem przedstawionym przez Komendanta Powiatowego PSP 

w Trzebnicy była sprawa problemów występującymi w trakcie realizacji działań ratowniczych na drogach. 

Dotyczyły one współpracy z zarządcami dróg, w szczególności kwestii przejęcia przez przedstawiciela 

zarządcy dróg, terenu działań ratowniczych, a także postępowania w przypadku podejrzenia występowania 

zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2012 roku – przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w 30 przypadkach odmawiali przyjazdu bądź przejęcia drogi – terenu działań 

ratowniczych. Nie ma takich problemów na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich, 

znajdujących się w bieżącym utrzymaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy. Istnieje więc pilna 

potrzeba bezzwłocznego załatwienia tej sprawy i usprawnienia systemu bezpieczeństwa na drogach. 

W listopadzie 2012 r. Komenda Główna PSP , Zarządzeniem Komendanta Głównego PSP wprowadziła 

„Zasady postępowania jednostek Ochrony Przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na drogach”, jasno 

określające warunki udziału służb ratowniczych.  

Kolejnym tematem posiedzenia była sprawa stanu przygotowań służb i inspekcji do sezonu zimowego 

2012/2013. Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy przekazał informacje, że sprzęt jest 

sprawny, potrzebne materiały zgromadzone, a służby drogowe przygotowane do wyjazdu na drogę w każdej 

chwili.  

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego omówił sprawę kontroli obiektów i budynków w zakresie 

zalegającego śniegu, lodu lub innych substancji mogących powodować zagrożenie budowlane, oraz 

egzekwowanie obowiązku stałego monitoringu od zarządców i właścicieli.  

Następnie członkowie Komisji zostali zapoznani ze stanem przygotowania do zapewnienia pomocy 

osobom potrzebującym w okresie zimowym. Komenda Powiatowa Policji jest ukierunkowana na 

zapewnienie bezpieczeństwa bezdomnym, samotnym czy niezaradnym życiowo. Odbywa się to między 

innymi w ramach tzw. „Akcji Zima” i jest to teraz sprawa priorytetowa. Policjanci współpracują 

z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, prowadzą działania rozpoznawcze i monitorują osoby starsze , 

samotne i bezdomne. Mają obowiązek przewieść do schroniska w Szczodrym każdego, kto zgłosi taką 

potrzebę. Funkcjonariusze są w posiadaniu wykazu miejsc noclegowych oraz miejsc wydawania gorących 

posiłków. Na terenie powiatu w dwóch miejscach są wydawane posiłki dla potrzebujących tj. w Klasztorze 

Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy i w Żmigrodzie. Powiat otworzył w Obornikach Śląskich dzienny dom 

pomocy społecznej. Każdy kto ma problemy psychiczne może się zgłosić i przebywać tam przez 8 godzin. 

Otrzyma wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, pomoc i opiekę. Są jeszcze wolne miejsca.  

Kierownik Inspektoratu Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Trzebnicy przekazał 

informację na temat aktualnych działań wykonanych w zakresie zabezpieczenia przed powodzią, powiatu 

trzebnickiego, a także planów do realizacji w latach następnych. 

Rozdział 5. 

W zakresie zwierzchnictwa Starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, Komisja na 

podstawie przedstawionych sprawozdań i informacji, pozytywnie oceniła pracę Komendy Powiatowej 

Policji w Trzebnicy i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.  
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Komisja oceniła stan bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Trzebnickiego jako dobry. 

Powiatowe służby, inspekcje i straże wywiązały się właściwie z zadań w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli. 

starosta: 

R. Adach 
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