
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2013 

I. WSTĘP 

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) przedkładam Radzie Powiatu Bolesławieckiego sprawozdanie 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 r. Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

II. ZADANIA KOMISJI 

Komisja została powołana w celu realizacji zadań Starosty Bolesławieckiego w zakresie zwierzchnictwa 

nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

III. SKŁAD KOMISJI 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 r. działała w składzie: 

PRZEWODNICZĄCY - Cezary Przybylski – Starosta Bolesławiecki 

CZŁONKOWIE: 

Osoby delegowane przez Radę Powiatu Bolesławieckiego: 

- Jan Russ – Radny Powiatu Bolesławieckiego 

- Józef Kata – Radny Powiatu Bolesławieckiego 

Osoby delegowane przez Starostę Bolesławieckiego: 

- Stanisław Chwojnicki – Wicestarosta Bolesławiecki 

- Adam Zdaniuk – dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu 

- Robert Brzeziński – zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu 

Osoby delegowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu: 

- Piotr Wałczyk – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu 

- Krzysztof Policht – Naczelnik Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu 

Prokurator delegowany przez Prokuratora Okręgowego : 

- Regina Haniszewska – Prokurator Rejonowy. 
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IV. DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W ROKU 2013 

Zgodnie z przyjętym planem pracy Komisji na rok 2013 r. odbyły się trzy posiedzenia Komisji, które 

poświęcone były realizacji zadań nałożonych na Komisję z mocy ustawy o samorządzie powiatowym. 

Podczas posiedzeń Komisji omawiano bieżące sprawy i problemy zgłaszane przez jej członków oraz 

przedstawicieli służb, inspekcji i straży, a także organizacji pozarządowych. W posiedzeniach Komisji 

oprócz członków uczestniczyli również: 

- kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu, 

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu, 

- przedstawiciele Straży Miejskiej w Bolesławcu, 

- przedstawiciele Urzędów Gmin i Miast z terenu Powiatu Bolesławieckiego, 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu, 

- zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu, 

- kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym 

w Bolesławcu, 

- przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu 

- pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu. 

Główne tematy spotkań to: 

1) Rozstrzygnięcie XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, szczebla 

powiatowego, pod hasłem: „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi 

nikomu”. 

2) Sprawozdanie z działalności służb, inspekcji i straży w okresie zimowym 2012/2013. 

3) Przygotowanie służb powiatowych do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym 

2013 r. 

4) Przygotowanie powiatu i gmin do zagrożeń powodziowych. 

5) Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie powiatu bolesławieckiego. Zdarzenia 

kryminalne i drogowe (mapa zagrożeń 2007-2012). 

6) „Afrykański pomór świń” – realne zagrożenie – informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Bolesławcu. 

7) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013/2014. 

8) Bezpieczeństwo osób bezdomnych w okresie zimowym 2013/2014. 

9) Przestrzeganie przepisów Prawa budowlanego oraz zarządzenia nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 

29 stycznia 2006 r. w sprawie nałożenia na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów 

budowlanych obowiązku usuwania zalęgającego śniegu lub lodu. 

Ad 1) Podsumowanie szczebla powiatowego XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek 

węgla nic złego nie zrobi nikomu”. 

Podczas posiedzenia Komisji - w dniu 10 kwietnia 2013 r. – Starosta Bolesławiecki uhonorował 

zwycięzców szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod 

hasłem: „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”. Głównym 

celem konkursu było promowanie wiedzy na temat działalności służb ratowniczych, szczególnie straży 

pożarnej oraz popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania i właściwego postępowania w przypadku 

występowania różnego rodzaju zagrożeń. Tegoroczna edycja konkursu miała na celu promowanie 

wiedzy na temat niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą ulatniający się czad i możliwości zapobiegania 

temu zagrożeniu w postaci instalacji czujek tlenku węgla. Podsumowując wyniki XV Edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży Starosta Bolesławiecki wraz 
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z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu złożyli gratulacje zwycięzcom 

oraz wręczyli upominki. 

Ad 2) Sprawozdanie z działalności służb, inspekcji oraz straży w okresie zimowym 2012/2013. 

Na posiedzeniu Komisji - w dniu 10 kwietnia 2013 r. – kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, 

Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu poinformowała, że udzielanie pomocy 

osobom bezdomnym to przede wszystkim zadanie gmin, które realizowane są poprzez ośrodki pomocy 

społecznej. Na terenie Bolesławca funkcjonuje schronisko dla osób bezdomnych (mężczyzn) – 

35 miejsc, w schronisku przebywało 31 podopiecznych. Schronisko zapewnia całodobowe schronienie. 

W 2012 r. z pomocy placówki skorzystało 75 osób bezdomnych w tym 43 to mieszkańcy Bolesławca. 

Osoby przebywające w schronisku mają zapewnione: 

- tymczasowy nocleg, 

- wyżywienie – trzy posiłki dziennie, w tym jeden gorący, 

- dostęp do dwóch łazienek z natryskami, z ciepłą wodą, umywalkami i toaletami (zapewniony jest 

szampon, mydło, papier toaletowy), 

- możliwość skorzystania z lodówek, pralek i telewizorów. 

Ponadto w schronisku podejmowane są następujące działania na rzecz podopiecznych: 

- nieodpłatna pomoc prawna i psychologiczna – skorzystały 4 osoby, 

- rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu poszukiwania pracy – wszyscy bezrobotni podopieczni 

są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy, 

- aktywizowanie osób bezrobotnych do poszukiwania pracy, pomoc przy pisaniu CV, 

- 1 podopieczny odbył staż (w PCK jako pomoc kuchenna), 1 osoba skorzystała z prac społecznie 

użytecznych, 6 osób podjęło prace dorywcze, 

- udział w szkoleniach – 1 osoba kurs nauki jazdy, 1 osoba – obsługa kas fiskalnych, 10 osób 

niepełnosprawnych „moje miejsce w społeczeństwie”, 1 osoba – szkolenie o tworzeniu spółdzielni 

socjalnych, 

- 10 osób złożyło wniosek o przydział lokalu mieszkalnego – 1 podopieczny otrzymał lokal socjalny, 

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności uzyskało – 7 podopiecznych, 

- 1 osoba uzyskała świadczenie emerytalne, 

- podjęcie niezbędnego leczenia, pomoc w uzyskaniu adresów specjalistów, rejestracja do lekarzy 

specjalistów – z pomocy skorzystało 13 podopiecznych, 

- 1 osoba uzyskała alimenty od rodziców, zasiłek rodzinny (uczeń), 

- 32 podopiecznych skorzystało z leczenia w poradni dermatologicznej, 

- 1 osoba została umieszczona w Zakładzie Opieki Leczniczej, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej, 

- wszyscy podopieczni objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym i pomocą lekarską (mają wybranych lekarzy 

rodzinnych), 

- 3 podopiecznych uczęszcza do dziennych ośrodków wsparcia, 

- 20 podopiecznych otrzymało odzież, obuwie, 

- 2 podopiecznym wykupiono lekarstwa. 

W Bolesławcu prowadzona jest przez Parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy jadłodajnia, w której 

wydawanych jest ok. 70 posiłków dla osób potrzebujących. Udzielono również pomocy 8 osobom 

przebywającym w schronisku na terenie Bolesławca, w postaci wypłaty zasiłku stałego, opłaty składek na 

ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% od wysokości przyznanego świadczenia, wypłaty zasiłków 

celowych na zakup leków w łącznej kwocie 20.987 zł. Ośrodek udzielił również pomocy 7 osobom 

bezdomnym zamieszkałym na działkach ogrodowych, lokalach mieszkalnych bez zameldowania w postaci 
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wypłaty zasiłku stałego, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % od wysokości 

przyznanego świadczenia, wypłaty zasiłków celowych i okresowych na łączną kwotę 16.869 zł. 

W przypadku tych osób udzielana jest ograniczona pomoc w formie bonów towarowych, bonów do baru. 

Łącznie udzielona pomoc wyniosła 72.985 zł W okresie od 8 lutego do 31 marca 2013 r. przy Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, przy ul. Orzeszkowej 3 w Bolesławcu, 

czynna była ogrzewalnia . W w/w okresie w godzinach nocnych przebywało w niej narastająco 21 osób. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu poinformował, że w okresie zimowym 

2012/2013 przeprowadzone zostały wszystkie zaplanowane kontrole. Przeprowadzono 24 kontrole dachów 

(pod kątem zalegania śniegu), 3 kontrole dachów wielkopowierzchniowych. Ponadto przeprowadzono 

kontrole dotyczące prowadzenia ksiąg kontroli obiektów. 

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu poinformował, że sezon zimowy został oficjalnie 

zakończony 4 kwietnia 2013 r., jednak stan gotowości zimowej utrzymywany był do 10 kwietnia br. Na 

materiały do posypywania dróg powiatowych wydatkowano 315 000 zł, z tego na zakup usług 297 000 zł. 

Koszt utrzymania dróg wojewódzkich wyniósł 384 000 zł. W miesiącu lutym 2013 r. rozpoczęto prace 

związane z naprawą nawierzchni dróg, które uległy zniszczeniu podczas zimy. Do kwietnia br. na naprawę 

dróg wojewódzkich zużyto 270 ton masy asfaltowej, natomiast na drogi powiatowe 107 ton. 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu przedstawił realizację działań prewencyjnych 

w ramach akcji „ZIMA 2012 – 2013”. Poinformował m.in., że zjawisko bezdomności na terenie powiatu dla 

KPP w Bolesławcu nie stanowi znaczącego problemu. Najwięcej osób bezdomnych odnotowano w samym 

mieście Bolesławiec, tj. 33 osoby przebywające w schronisku PCK przy Al. Tysiąclecia i 21 osób 

bezdomnych ustalonych przez służby (Policję i Straż Miejską) przebywających na terenie ogródków 

działkowych i pustostanów. Odnotowano 1 zgon z powodu wyziębienia. Wystąpiono do organizacji 

samorządowych i placówek pomocowych dotyczących objęcia pomocą ujawnionych przez Policję osób 

potrzebujących. Ponadto przeprowadzono ogółem 97 kontroli miejsc gromadzenia się osób bezdomnych. 

Nawiązano współpracę z PCK prowadzącym schronisko dla osób bezdomnych i znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej. Podejmowano działania z MOPS, Strażą Miejską, Jarexem, proboszczem parafii przy ul. 

Orzeszkowej w Bolesławcu, z którym utworzono w lutym 2013 tymczasową ogrzewalnię dla osób 

bezdomnych znajdujących się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowia. Policjanci z Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Bolesławcu dokonali 3679 kontroli pojazdów. Nałożono 2888 mandatów karnych w tym 

2571 na kierujących pojazdami i 306 na pieszych. Sporządzono 87 wniosków o ukaranie. W trakcie akcji 

ZIMA policjanci przeprowadzili 45 kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież. W czterech 

przypadkach zatrzymano przewoźnikom dowody rejestracyjne. Sporządzono 46 wystąpień do zarządców 

dróg związanych z inżynierią ruchu. 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu omówił wybrane rodzaje 

zdarzeń, które miały miejsce w okresie od 01.11.2012 r. – 31.03.2013 r. 

Miasto Bolesławiec: 53 pożary, 70 miejscowych zagrożeń , 3 alarmy fałszywe Gmina Wiejska 

Bolesławiec: 18 pożarów, 15 miejscowych zagrożeń, 2 alarmy fałszywe Gmina Nowogrodziec: 10 pożarów, 

20 miejscowych zagrożeń Gmina Osiecznica: 12 pożarów, 13 miejscowych zagrożeń Gmina Gromadka: 

8 pożarów, 8 miejscowych zagrożeń Gmina Warta Bolesławiecka 15 pożarów, 14 miejscowych zagrożeń, 

1 alarm fałszywy. 

Zdarzenia charakterystyczne: 

- pożar sadzy w kominie – 35 zdarzeń, 

- podejrzenie ulatniania tlenku węgla – 33 zdarzenia w tym potwierdzonych 15, 

- zatrucie tlenkiem węgla – 4 przypadki, 

- usuwanie nawisów lodowych – 3 zdarzenia. 

Ad 3) Przygotowanie służb powiatowych do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie 

wakacyjnym 2013 r. 

Podczas posiedzenia Komisji w dniu 28 czerwca 2013 r. - Zastępca Komendanta Państwowej Straży 

Pożarnej w Bolesławcu poinformował, że Komenda Straży Pożarnej, w okresie letnim 2013 r., podjęła 

szereg działań w zakresie bezpieczeństwa wypoczywających dzieci i młodzieży. Od kwietnia br. 
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wspólnie ze stowarzyszeniem TOP Bolesławiec organizowane są wycieczki do straży pożarnej, podczas 

których funkcjonariusze prezentują dzieciom sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Jednostki 

Ratowniczo Gaśniczej, przekazują niezbędne wskazówki jak bezpiecznie spędzić wakacje. 

Komendant Straży Pożarnej poinformował również, że w ramach tegorocznych „Dni Bolesławca” 

prowadzona była akcja „Cyfrowe miasteczko”, w trakcie której odbywał się pokaz sprzętu strażackiego 

oraz prezentowano zasady udzielania pierwszej pomocy. Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Bolesławcu opiniuje na bieżąco plany zabezpieczeń, związane z imprezami masowymi, tj. 

koncertami odbywającymi się na terenie naszego powiatu. Wydana została zgoda na zorganizowanie 

obozu harcerskiego w lasach bolesławieckich, na terenie wsi Przejęsław. Dokonano sprawdzenia 

i aktualizacji planów działania, w tym Planu Ratowniczego Powiatu. 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu poinformował, że okres wakacyjny, to dla 

większości wypoczynek i wyjazdy z nim związane, natomiast dla policjantów to czas wzmożonej pracy. 

Na drogach pojawia się w tym okresie więcej pojazdów. W ramach działań „Bezpieczne wakacje” 

bolesławieccy policjanci czuwają nad bezpieczeństwem podróżujących i wypoczywających w naszym 

powiecie. Jednym z głównych zadań, realizowanych w okresie wakacji, jest zapewnienie bezpiecznego 

wypoczynku dzieciom, przebywającym w czasie wakacji na obozach, koloniach i innych formach 

zorganizowanego wypoczynku. Komendant poinformował, że 24 czerwca br. w Komendzie Powiatowej 

Policji w Bolesławcu odbyło się spotkanie ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo w okresie wakacyjnym. 

Działania realizowane w ramach powyższej akcji obejmowały następujące obszary: 

- bezpieczeństwo na drogach, 

- bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku, 

- bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. 

Priorytetowym zadaniem służb, działających na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jest 

zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się podróżnych. Policjanci zwracali szczególną 

uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w zakresie ograniczeń prędkości, stanu trzeźwości 

kierujących, stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci. Oprócz 

powyższego sprawdzano stan techniczny pojazdów realizujących przewóz osób w ramach komunikacji 

zbiorowej. Funkcjonariusze ruchu drogowego bolesławieckiej policji zostali przeszkoleni w zakresie 

prowadzenia szczegółowych kontroli autokarów. W pozostałych obszarach działań Policji 

systematycznie odwiedzano miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze podczas spotkań 

realizowali działania profilaktyczno-edukacyjne (prelekcje, konkursy, zabawy, turnieje) skierowane do 

dzieci, rodziców, opiekunów lub organizatorów wypoczynku letniego. Podczas kontroli sprawdzano 

również czy nie dochodzi do nieprawidłowości lub uchybień organizacyjnych, zagrażających 

bezpieczeństwu uczestników wypoczynku. 

Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bolesławcu przeprowadziła kontrole 

w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży, tj.: placach zabaw, parkach, skwerach, na pływalniach 

krytych jak również odkrytych i parkingach. Stan czystości i porządku tych miejsc utrzymywany jest na 

bieżąco, a obecnie trwają prace porządkowe związane z utrzymaniem terenów zielonych i placów zabaw. 

W powiecie bolesławieckim pod nadzorem Powiatowej Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej 

znajdują się dwie pływalnie odkryte i cztery pływalnie kryte, w tym dwie o charakterze parku wodnego 

i dwie nieczynne z powodu remontu. Pani Jolanta Boroch – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Bolesławcu - poinformowała, że w I półroczu 2013 r. skontrolowano pływalnie odkryte i kryte, 

w których nie stwierdzono uchybień w stanie sanitarno – technicznym. 

Na terenie powiatu bolesławieckiego odbyły się trzy obozy dla dzieci i młodzieży, w okresie od 01 – 

17.07.2013 r. oraz półkolonie w okresie od 08.07. – 16.08.2013 r. : 

- obóz szkolenia poligonowego klas o profilu wojskowym w Świętoszowie, 

- obozy harcerskie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” w Przejęsławiu, 

- półkolonie prowadzone przez TOP Bolesławiec. 
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Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu poinformował, że Szpital przygotowany jest do 

sezonu letniego. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest podstawową komórką organizacyjną działalności 

leczniczo-profilaktycznej i posiada na wyposażeniu cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego, tj.: dwie 

karetki – z przeznaczeniem specjalistycznym i dwie z przeznaczeniem podstawowym. W sezonie 

wakacyjnym notuje się większą zachorowalność związaną z zatruciami układu pokarmowego, na co 

Szpital jest przygotowany. Dyrektor ZOZ poinformował, że w związku z planowanym remontem 

Oddziału Pediatrycznego w Łużyckim Centrum Medycznym w Lubaniu, Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Bolesławcu będzie przyjmował pacjentów na swój oddział. 

Przedstawiciel Straży Miejskiej w Bolesławcu poinformował, że od maja 2013 r. przeprowadzane były 

w szkołach podstawowych prelekcje dotyczące bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym. Spotkania te 

dotyczyły zarówno bezpieczeństwa na akwenach wodnych – zachowania ostrożności w miejscach 

niebezpiecznych, jak również bezpieczeństwa w warunkach domowych. Dotyczy to głównie korzystania 

z Internetu. Ponadto Straż Miejska w Bolesławcu brała czynny udział w różnego rodzaju festynach, 

organizowanych na terenie miasta Bolesławiec. Strażnicy szczególną uwagę zwracali na młodzież 

nieletnią. 

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu poinformował, że została wykoszona trawa 

wzdłuż dróg powiatowych, jak również odmalowywano przejścia dla pieszych. Kierownik Zarządu Dróg 

Powiatowych w Bolesławcu zakomunikował, że inwestycje drogowe, zaplanowane na czas wakacji, 

zostaną ukończone przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu poinformował, że została przeprowadzona 

kontrola obiektów basenowych w Bolesławcu przy ul. Spacerowej. Kontrola nie wykazała uchybień 

i baseny zostały dopuszczone do użytkowania. Pływalnia odkryta w Gromadce została wyłączona 

z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. 

Ad 4) Przygotowanie powiatu i gmin do zagrożeń powodziowych. 

Podczas posiedzenia Komisji – w dniu 28 czerwca 2013 r. – kierownik Biura Zarządzania 

Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu poinformował, że uczestniczył w odprawie 

Policji, która była bardzo rzeczowa i polegała głównie na dopinaniu szczegółów współpracy z innymi 

inspekcjami, strażami i służbami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie 

wakacyjnym. Kierownik Biura poinformował, że Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu 

współpracuje z takimi jednostkami jak: WOPR, Straż Rybacka oraz Koła Rybackie i dodał, że takie 

odprawy są bardzo potrzebne. 

Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego poinformował, że po ubiegłorocznym posiedzeniu 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Bolesławiecki, na wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, pozyskał łódź motorową niezbędną do działań Straży 

Pożarnej na akwenach powiatu bolesławieckiego. W związku z coraz częstszymi zdarzeniami 

wymagającymi zaangażowania psychologów, Starosta podjął decyzję o włączeniu do składu 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Pani Teresy Rudzińskiej – wicedyrektora 

Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu d/s poradnictwa psychologiczno-

pedagogicznego. Kierownik poinformował, że na terenie powiatu bolesławieckiego funkcjonują dwa 

wodowskazy: w Nowogrodźcu (na rzece Kwisa) i w Dąbrowie Bolesławieckiej (na rzece Bóbr). Gmina 

Nowogrodziec posiada wodowskaz, który poprawnie wskazuje stan wody w rzece. Alarmy i pogotowia 

przeciwpowodziowe ogłaszane są zgodnie z odczytami wodowskazów. Te odczyty są realne i adekwatne 

do zagrożenia. Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego poinformował, że inna sytuacja występuje na 

terenie Gminy Bolesławiec, gdzie wprowadzane pogotowie czy alarm przeciwpowodziowy jest 

nieadekwatne do zagrożenia. W związku z powyższym Starosta Bolesławiecki wspólnie z Wójtem 

Gminy Bolesławiec wystąpił do IMGW – jednostki, która odpowiedzialna jest za odczyty 

z wodowskazów - z wnioskiem o zmniejszenie wartości na wodowskazie, co pozwoli na lepsze 

możliwości działania w tym zakresie. IMGW pozytywnie ustosunkowało się do wniosku i tym samym 

wodowskaz w Dąbrowie Bolesławieckiej został zmodernizowany. Kierownik Biura Zarządzania 

Kryzysowego poinformował, że w roku bieżącym wystąpiły dwie powodzie, które spowodowały straty 

na terenie powiatu bolesławieckiego, w związku z tym, istnieje możliwość ubiegania się o środki 

finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych od Wojewody Dolnośląskiego. Warunkiem 

ubiegania się o ww. środki jest przekroczenie strat powyżej 5% planowanych dochodów własnych 
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jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający wystąpienie klęski żywiołowej. Kierownik Biura 

Zarządzania Kryzysowego poinformował, że straty można łączyć, niezależnie od zdarzenia i jeżeli na 

koniec roku bieżącego suma wszystkich strat przekroczy 5% dochodów własnych jednostki można 

wystąpić o środki finansowe. Ponadto przedstawiciel każdej Gminy z terenu powiatu bolesławieckiego 

poinformował o sukcesywnym doposażeniu magazynów przeciwpowodziowych. 

Ad 5) Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie powiatu bolesławieckiego. 

Zdarzenia kryminalne i drogowe (mapa zagrożeń 2007-2012). 

Podczas posiedzenia Komisji – w dniu 28 czerwca 2013 r. – kierownik Biura Zarządzania 

Kryzysowego w Bolesławcu przedstawił kryminalne i drogowe mapy zagrożeń powiatu, z podziałem na 

zdarzenia, które miały miejsce w latach 2007-2012. Mapa sporządzona została na podstawie danych 

uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu i zawiera oznaczone miejsca, na których 

wyodrębniono: rozboje, włamania, napady oraz miejsca najbardziej niebezpieczne. Zdarzenia drogowe 

określono w 4 kategoriach: zabici, ranni, wypadki, kolizje. 

Ad 6) „Afrykański pomór świń – realne zagrożenie”. 

Podczas posiedzenia Komisji – w dniu 28 czerwca 2013 r. – dodatkowym tematem porządku obrad 

było zagrożenie „Afrykańskim Pomorem Świń”. 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu poinformował, że Afrykański Pomór Świń 

(ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. 

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia 

dla ich zdrowia i życia, i dodał, że najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub 

pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu 

gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest 

stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również poprzez zakażoną 

paszę, wodę, wyposażenie. Inspektor Weterynarii poinformował, że jest to choroba, której nie da się 

leczyć i nie istnieje żadna szczepionka a jedyną metodą jej zwalczania jest bezwzględne wycięcie 

wszystkiego co jest zakażone, aby się dalej nie rozprzestrzeniało. W chwili obecnej liczne ogniska ASF 

występują na terytorium Rosji, a na początku br. wystąpienie tej choroby odnotowano na Ukrainie na 

początku tego tygodnia na Białorusi. Kraj, w którym wystąpi ASF, narażony jest na bardzo duże straty 

ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami likwidacji 

ognisk choroby, a także wstrzymywaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów 

pozyskiwanych od świń. W związku z powyższym Główny Lekarz Weterynarii opracował ulotkę pt.: 

„Afrykański Pomór Świn – realne zagrożenie”, która skierowana jest głównie do rolników, hodowców 

ponieważ oni są pierwszymi osobami, którzy będą mieli kontakt z jednostką chorobową. W ulotce 

opisano przyczyny, podstawowe objawy i konsekwencje wystąpienia tej choroby. Posiadacz zwierząt, 

który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do 

natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną). 

Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem 

lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu 

terytorialnego (wójta, burmistrza). 

Ad 7) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013/2014. 

Podczas posiedzenia Komisji – w dniu 18 października 2013 r. - kierownik Zarządu Dróg 

Powiatowych w Bolesławcu poinformował, że Zarząd Powiatu Bolesławieckiego – na posiedzeniu 

w dniu 17 października 2013 r. – zaakceptował projekt planu zimowego utrzymania dróg powiatowych 

i wojewódzkich na terenie Powiatu w sezonie zimowym 2013/2014 i został on przekazany wszystkim 

jednostkom organizacyjnym na terenie powiatu bolesławieckiego. 

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych poinformował, że oprócz zamówienia publicznego na zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych wynajęto dodatkowy sprzęt, tj.: dwanaście pługopiaskarek do odśnieżania 

dróg i jeden mały pług do odśnieżania chodników na terenie powiatu bolesławieckiego. Zakpiono 1 000 

ton soli oraz 3 500 ton piasku do wykonania mieszanki piaskowo – solnej. Powiat podzielony został na 

10 rejonów, w tym dodatkowo wyodrębniono miasto Bolesławiec (sześć pługopiaskarek będzie 

pracowało na drogach powiatowych, cztery na drogach wojewódzkich, jedna na terenie miasta 

Bolesławiec). Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu poinformował, że wszelkie dane 
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teleadresowe, niezbędne do prawidłowego utrzymania dróg w okresie zimowym, zostały umieszczone na 

stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu. 

Ad 8) Bezpieczeństwo osób bezdomnych w okresie zimowym 2013/2014. 

Podczas posiedzenia Komisji – w dniu 18 października 2013 r. kierownik Referatu Spraw 

Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu poinformowała, że 

pomoc osobom bezdomnym i najuboższym jest zadaniem z zakresu pomocy społecznej i gminy z terenu 

powiatu bolesławieckiego poprzez swoje Ośrodki Pomocy Społecznej je realizują. 

Na terenie powiatu bolesławieckiego funkcjonują instytucje oraz podmioty realizujące zadania 

w zakresie pomocy społecznej – pomoc osobom bezdomnym. Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu 

prowadzi schronisko dla osób bezdomnych (mężczyzn) gdzie udzielane jest tymczasowe schronienie 

osobom bezdomnym. Ponadto osoby bezdomne mają zapewnione miejsce noclegowe, wyżywienie oraz 

dostęp do łazienki, nieodpłatną pomoc prawną i rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Bolesławcu. Wszyscy objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym oraz pomocą lekarską. Na terenie 

powiatu bolesławieckiego znajduję się również jadłodajnia prowadzona przez Parafię pw. Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Bolesławcu, która wydać może do 70 posiłków dziennie. 

Gminy z terenu powiatu bolesławieckiego, poprzez działające na swoim terenie Ośrodki Pomocy 

Społecznej, zapewniają następującą pomoc: osoby bezdomne z terenu miasta Bolesławiec mają 

możliwość korzystania z całodobowego schroniska dla mężczyzn prowadzonego przez PCK 

w Bolesławcu. W przypadku braku miejsc w schronisku w Bolesławcu osoby bezdomne kierowane są do 

innych schronisk spoza Bolesławca. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi koszty dojazdu oraz 

koszty pobytu i wyżywienia. Ponadto przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa w Bolesławcu przewiduje się otwarcie ogrzewalni czynnej w godzinach nocnych od 20:00 do 

08:00 dla ok. 20 osób. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu systematycznie współpracuje z Towarzystwem 

Przyjaciół Dzieci oraz organizacją pożytku publicznego CARITAS, które zajmują się dystrybucją 

żywności na terenie powiatu bolesławieckiego, w ramach programu „Dostarczania żywności dla 

najuboższej ludności Unii Europejskiej – PAED”. Osoby starsze i samotne, osoby niepełnosprawne, 

które z różnych przyczyn wymagają pomocy innych osób objęte są pomocą w miejscu zamieszkania 

w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. W ramach tych usług zabezpieczane są codzienne potrzeby życiowe, w tym również 

opieka higieniczna i zalecana przez lekarza pielęgnacja. W ramach programu „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje pomoc – w formie 

opłacania obiadów w szkole dla uczniów z rodzin najuboższych oraz niskich dochodach. Osobom 

dorosłym jest udzielana pomoc w postaci gorącego posiłku w formie talonu realizowanego w lokalnym 

Barze Popularnym w Bolesławcu, wykupu gorącego posiłku w Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu, 

stołówkach szkolnych lub zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. Osobom 

niepełnosprawnym, z brakiem zaplecza kuchennego, udzielana jest pomoc w postaci dowozu gorącego 

posiłku do miejsca zamieszkania. 

Naczelnik Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu poinformował, że do 

prawidłowego informowania mieszkańców powiatu bolesławieckiego w zakresie zimowego utrzymania 

dróg, Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu musi posiadać aktualne wykazy osób bezpośrednio 

odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg. Naczelnik poinformował, że o działaniach 

prewencyjnych jakie będą podejmowane w okresie jesienno-zimowym. Zadania związane 

z wykonywaniem czynności rozpoznawczych pod kątem zorganizowania pomocy wszystkim, którzy 

w związku z trudnymi warunkami zimowymi znaleźli się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia a w 

szczególności osobom bezdomnym. Systematyczne sprawdzanie miejsc przebywania osób bezdomnych. 

W okresie zimowym policjanci szczególnie zwracają uwagę na osoby nietrzeźwe i podejmują 

ewentualne interwencje mające na celu doprowadzenie ich do miejsca zamieszkania lub izby 

wytrzeźwień. W szkołach przeprowadzane były prelekcje dotyczące bezpieczeństwa w miejscach 

zamieszkania oraz wypoczynku w czasie trwania ferii. Ponadto policjanci będą kontrolowali autokary 

przewożące dzieci na zimowiska. 
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Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu poinformował o działaniach 

planowanych w zakresie bezpieczeństwa podczas wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowym 

w miejscach wypoczynku i zamieszkania: na bieżąco dokonuje się sprawdzenia i aktualizacji planów 

działania – Planu Ratowniczego Powiatu; nawiązano współpracę z instytucją, która corocznie organizuje 

półkolonie – tj. z TOP Bolesławiec. Skutkiem tej współpracy są organizowane wycieczki dla dzieci do 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. 

Ad 9) Przestrzeganie przepisów Prawa budowlanego oraz zarządzenia nr 1 Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie nałożenia na właścicieli oraz zarządców 

budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalęgającego śniegu lub lodu. 

Podczas posiedzenia Komisji – w dniu 18 października 2013 r. - Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Bolesławcu poinformował, że w związku z okresem zimowym, rozszerzono zakres 

przeprowadzanych kontroli. W związku z negatywnym skutkiem działania zewnętrznych czynników 

atmosferycznych na obiekty budowlane. Ponadto Inspektorat każdorazowo przypomina zarządcom 

obiektów budowlanych (w szczególności wielkopowierzchniowych) o konieczności ciągłego 

kontrolowania i usuwania z obiektów nadmiaru śniegu oraz zwisających sopli. Pan Robert Kowalski 

poinformował, że zarządcy na bieżąco przesyłają raporty z kontroli. 

Na tym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakończyła swoją działalność w roku 2013. 

Starosta Bolesławiecki: 

C. Przybylski 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 847


		2014-02-17T15:02:07+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




