
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 

STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2016 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2015 rok 

Zgodnie z dyrektywą zawartą w art. 38 b pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j Dz. U 2015, poz. 1445) składam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została utworzona na podstawie 

art. 38b pkt 1 ustawy wymienionej wyżej, w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad 

powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli. 

W obecnym składzie Komisja została powołana Zarządzeniem Nr 11/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku. 

Skład Komisji: 

1) Przewodniczący Komisji - Jarosław Gęborys - Starosta Kamiennogórski. 

2) Członkowie: 

- Stanisław Szmajdziński - Radny Powiatu, 

- Mariusz Mućwicki - Radny Powiatu, 

- Roman Kardela - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, 

- Krzysztof Tabas - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, 

- Anna Kaczyńska - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze, 

- Małgorzata Krzyszkowska - Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego, 

- Ryszard Klimsiak - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

- Krzysztof Świątek - Burmistrz Miasta Kamienna Góra, 

- Ewa Kocemba - Burmistrz Miasta Lubawka, 

- Patryk Straus - Wójt Gminy Kamienna Góra, 

- Stefan Zawierucha- Wójt Gminy Marciszów. 

Zgodnie z art. 38a pkt. 2 do zadań komisji należy: 

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, 

- opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek 

organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 lutego 2016 r.

Poz. 518



- przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

- opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji  

i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

- opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych  

z wykonywaniem zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

- opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

W celu realizacji powyższych zadań Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku odbyła 3 

posiedzenia, w terminach: 11 marca, 24 czerwca oraz 9 grudnia. 

W 2015 roku do Komisji nie wpłynęły do zaopiniowania żadne projekty programów oraz projekty prawa 

miejscowego z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Posiedzenie Komisji z dnia 11 marca dotyczyło w całości funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych na terenie powiatu kamiennogórskiego. W posiedzeniu uczestniczyli, oprócz członków Komisji 

przedstawiciele Zarządów Gminnych oraz Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Po wysłuchaniu informacji 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, przedstawicieli jednostek OSP oraz przedstawicieli 

samorządów gminnych, komisja przyjęła zalecenia mające na celu wsparcie funkcjonowania jednostek OSP, 

i tak: 

1) Jednostki samorządowe powiatu oraz gmin a także Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

oraz Zarządy Związków Ochotniczych Straży Pożarnych RP, według swoich właściwości, będą prowadziły 

akcję informacyjną budującą pozytywny wizerunek Ochotniczych Straży Pożarnych i strażaka  

w tej organizacji. 

2) Jednostki samorządowe powiatu oraz gmin a także Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

oraz Zarządy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, według swoich właściwości, będą prowadziły 

akcję informacyjną dot. negatywnych skutków wypalania traw i pozostałości roślinnych. 

3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Komenda Powiatowa Policji będą prowadziły, 

zgodnie ze swoimi kompetencjami, postępowania zmierzające do wykrycia oraz ukarania sprawców 

podpalania traw. 

4) Komendanci Gminni Ochotniczych Straży Pożarnych mogą zgłaszać chęć uczestnictwa jednostek OSP  

w szkoleniach praktycznych z obsługi sprzętu organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej 

Straży Pożarnej. 

5) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w ramach organizacji ćwiczeń na obiektach będzie 

zapraszała do uczestnictwa w ćwiczeniach również przedstawicieli jednostek OSP nie włączonych  

do KSRG. 

Na kolejnym posiedzeniu, komisja przyjęła informację przedstawicieli poszczególnych służb, inspekcji  

i straży z zakresu realizacji zadań wynikających z Powiatowego programu zapobiegania przestępczości  

oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz informację dot. zagrożeń porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu kamiennogórskiego. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze: 

- W 2015 odnotowano w statystykach 1199 zdarzeń co stanowi wzrost o 25,6 % w stosunku  

do analogicznego okresu w roku 2014. Liczba pożarów wzrosła o 8 % w stosunku do roku 2014  

i wyniosła 463 interwencji. Główną przyczyną wzrostu liczby interwencji były pożary nieużytków 

rolnych. Liczba miejscowych zagrożeń wzrosła o 15% w stosunku do roku 2014. Wzrost liczby 

interwencji spowodowany był zdarzeniami związanymi z dowozem wody do celów gospodarczych  

w związku z suszą jaka miała miejsce w okresie letnim. 
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- W roku 2015 prowadzono kontrole w obiektach budowlanych istotnych z punktu widzenia zagrożenia 

pożarowego oraz w obiektach mogących stwarzać trudności w prowadzeniu działań ratowniczo – 

gaśniczych. Ogółem czynnościom kontrolno – rozpoznawczym poddano 85 obiektów. W wyniku tych 

czynności zastosowano: 

1) 22 decyzje administracyjnych w celu wyeliminowania nieprawidłowości, 

2) 3 opinie na spełnienie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach, 

3) 18 stanowisk w zakresie wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym, 

4) 6 wystąpień do innych organów w zakresie stanu technicznego obiektów. 

- W miesiącu maju br. zorganizowano akcję „dni otwarte strażnic”, w których uczniowie szkół  

i przedszkoli z terenu powiatu odwiedzili Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą i zapoznali się z zakresem 

czynności prowadzonych w czasie akcji ratowniczych. Podczas zajęć prowadzone były prelekcje na temat 

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bezpiecznego zachowania się w zdarzeniach oraz 

skutecznego wzywania pomocy i bezpiecznej ewakuacji. 

- W ramach współpracy z Dyrektorami placówek oświatowych prowadzone były systematyczne spotkania 

grup dzieci i młodzieży szkolnej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, podczas których omawiano 

zagadnienia związane z profilaktyką przeciwpożarową. 

- W ramach Ogólnopolskiej Kampanii „ Nie dla czadu” podjęto działanie w celu informowania 

społeczeństwa o zagrożeniach wynikających z występowania w procesie spalania tlenku węgla. Materiały 

informacyjne rozpowszechniano za pomocą lokalnych mediów oraz strony internetowej Komendy 

Powiatowej PSP w Kamiennej Górze. 

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze: 

- Dla poprawy bezpieczeństwa w szkołach kontynuowano realizację różnorodnych przedsięwzięć 

prewencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży. 

Funkcjonariusze w 2015 r. uczestniczyli w 60 spotkaniach z dziećmi i młodzieżą. Ponadto 

przeprowadzono 36 spotkań z pedagogami, których tematem była współpraca z policją, problem 

narkomanii, alkoholizmu wśród młodzieży, pojęcia czynu karalnego i odpowiedzialności karnej 

nieletnich oraz bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i w jej obrębie. 

- Po raz kolejny Urząd Miasta Kamienna Góra wykupił ponadnormatywne patrole Policji, które były 

prowadzane głownie w czasie weekendów w miejscach wytypowanych, zgodnie z analizą zagrożeń. 

- Policja w 2015 r. odnotowała 26 ucieczek z placówek opiekuńczo – wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych, 2 ucieczki z domów rodzinnych. 

- Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze współpracowała z pedagogami szkolnymi szkół 

powiatu kamiennogórskiego oraz wspólne prowadziła działania wobec uczniów szkół w ramach : „Akcja 

Bezpieczne Ferie”, „Dzień wagarowicza”, Działania w ramach „Pat – życie bez uzależnień” ,”Bezpieczne 

Wakacje”, Bezpieczna droga do szkoły, „Kieruj się rozsądkiem”, „Forum Bezpieczeństwa”, „Dzień 

Dziecka”, XVII Wojewódzki konkurs OHP – „Razem bezpieczniej”, Festyn – Zlot Krasnali Gorzeszów, 

wycieczki dydaktyczne w KPP, Debata społeczna 2015 – „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”. 

- Kontrolowano miejsc sprzedaży alkoholu oraz miejsc gdzie może być spożywany, szczególnie 

prowadzono działania w celu wyeliminowania popełnianych wykroczeń społecznie uciążliwych przy.  

ul. Mostowej, Skłodowskiej i Słonecznej oraz Papieża Jana Pawła II. 

- Od stycznia 2015 r. ujawniono 253 wykroczenia dotyczące przepisów ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Za popełnione wykroczenia nałożono 243 mandaty 

karne, skierowano 2 wnioski o ukaranie da sądu. 

- W ramach akcji „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje” oraz na prośby indywidualne organizatorów 

wycieczek dokonano kontroli stanu technicznego autobusów przewożących dzieci. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: 
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- Na terenie powiatu funkcjonuje samodzielnie 5 szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi 

zlokalizowanymi w tych placówkach. Trzy z tych placówek to szkoły wiejskie zlokalizowane w starszych 

budynkach, jednakże zapewniające odpowiednie warunki do nauki i pobytu uczniów. Wszystkie szkoły 

posiadają zaplecze sanitarne, zaplecze sportowe (sala rekreacyjna zastępcza, sala gimnastyczna  

lub/i boiska sportowe), sale komputerowe. Na terenie powiatu funkcjonują 2 gimnazja publiczne.  

W kwietniu przeprowadzono kontrolę „ocena stanu sanitarnego szkoły” w gimnazjum w Kamiennej 

Górze przy ul. Lubawskiej gdzie stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu sanitarnego sali 

gimnastycznej i szatni dziewcząt w związku z tym została wydana decyzja administracyjna. 

- W 2015 roku zwiększyła się ilość pokąsań przez psy (45 przypadków). PSSE w tym zakresie ściśle 

współpracuje z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Problemy pojawiają się z chwilą gdy są trudności  

z ustaleniem właściciela psa, a co za tym idzie osoby odpowiedzialnej za dopilnowanie kwarantanny 

zwierzęcia. 

- W zakresie przygotowania do wakacji dokonano kontroli obiektów turystycznych (hotele, kempingi), 

placów zabaw, toalet publicznych oraz dworców PKP. 

- W chwili obecnej na terenie powiatu nie występują miejsca sprzedaży substancji psychoaktywnych tzw. 

dopalaczy. 

- Celem wyeliminowania stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości sanitarno-technicznych 

wydano 69 decyzji administracyjnych. 

- Przeprowadzono 190 kontroli stanu sanitarnego w 159 obiektach spośród 322 istniejących w ewidencji. 

Odnotowano 4 przypadki przekroczenia parametrów fizykochemicznych: 

1) wodociągu Niedamirów w 1 próbce wody pobranej stwierdzono ponadnormatywną wartość mętności, 

2) wodociągu Lubawka w 3 próbkach odnotowano zaniżone wartości odczynu pH wody. 

- W 2015 roku wszczęto postępowania administracyjnego w stosunku do Ośrodka Świątecznego 

Wypoczynku Zalew w Kamiennej Górze (stwierdzono zły stan techniczny toalety ogólnodostępnej  

na terenie obiektu). Postępowanie zakończono, nieprawidłowości wyeliminowano. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: 

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze w trybie art. 69 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane podjął niezbędne działania zabezpieczające obiekt położony przy ulicy Okrzei 14  

w Kamiennej Górze d. Dom Loży nr objęty ścisłą ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru 

zabytków pod nr rej. 1338/J z dn. 15.06.1998r, celem usunięcie zagrożenia i niebezpieczeństwa dla ludzi i 

mienia poprzez: 

1) zamurowanie wszystkich otworów okiennych i drzwiowych w parterze budynku, 

2) montaż rusztowań kątowych w obrębie okapów od strony ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych, 

3) oznaczenie budynku tablicami ostrzegawczymi o grożącym niebezpieczeństwie. 

- W ramach działań profilaktycznych organ nadzoru budowlanego prowadzi czynności inspekcyjno – 

kontrolne, którym podlegają budowy realizowane w ramach pozwoleń wydawanych przez organ 

administracji architektoniczno-budowlanej, budowy realizowane w ramach samowoli budowlanej, 

obiekty będące w użytkowaniu w szczególności obiekty użyteczności publicznej m.in. place zabaw, 

obiekty sportowe, przedszkola, domy kultury, świetlice wiejskie, ośrodki kolonijno-wczasowe, hotele 

oraz obiekty nieużytkowane bądź znajdujące się w złym stanie technicznym. Prowadzone kontrole mają 

na celu poprawę bezpieczeństwa prowadzonych robót oraz eliminowanie przyczyn powstawania 

ewentualnego zagrożenia. 

- W celu poprawy znajomości przepisów ustawy Prawo budowlane prowadzone są akcje informacyjne 

skierowane do właścicieli i zarządców odnośnie przestrzegania obowiązków wynikających z art. 62 ust. 1 

pkt 3 w zakresie utrzymania obiektów budowlanych. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii: 
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- Zaobserwowano coraz większą liczbę psów wolno biegających, występują trudności w ustaleniu  

ich właściciela. Spowodowane to może być faktem, iż dawno nie były prowadzone akcje wyłapywania 

psów bezdomnych. Rozwiązaniem problemu identyfikacji psów mogłoby być ich oznakowanie  

tzw. czipowanie. 

- Na terenie powiatu kamiennogórskiego w 2015 r. nie stwierdzono chorób zakaźnych zwalczanych  

z urzędu, a w nadzorowanych podmiotach zidentyfikowano niewielkie uchybienia. Powiat jest uznany  

za urzędowo wolny od EBB,BB,TBC, a w 2016 r. prawdopodobnie zostanie uznany za urzędowo wolny 

od choroby Aujeszkiego. 

- W 2015 r. przeprowadzono 73 dochodzenia epizootyczne celem wykluczenia możliwości zakażenia 

człowieka wirusem wścieklizny. Fakt ten oraz występowanie dużej ilości pogryzień ludzi i brak 

identyfikacji psów na terenie powiatu, może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. 

- Wyniki badań prowadzonych w ramach programu monitorowania występowania w tkankach zwierząt 

pozostałości hormonów, leków, substancji chemicznych, pestycydów dowodzą, że żywność pochodząca  

z powiatu nie zawiera substancji niepożądanych w ilościach przekraczających dopuszczalne normy. 

- Niepokojącym zjawiskiem jest zbyt mała ilość badań świń ubijanych w gospodarstwach na potrzeby 

własne, co może stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze: 

- Przewidywane są zmiany organizacyjne systemu ratownictwa medycznego na terenie województwa 

dolnośląskiego. Docelowo mają funkcjonować 2 Centra Powiadamiania Ratunkowego: we Wrocławiu 

oraz Legnicy. Powiat Kamiennogórski, za względu na położenie został objęty legnickiego Rejonem 

Operacyjnym. Oznaczałoby to, że pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze stanie się podwykonawcą 

Pogotowia Ratunkowego w Legnicy i w placówce w Jeleniej Górze zostanie zlikwidowana 

Dyspozytornia. W chwili obecnej na terenie województwa funkcjonuje 12 rejonów operacyjnych. 

- Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, na wniosek szkół, prowadzi zajęcia z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy. Takie zajęcia odbywały się już w szkołach w Chełmsku Śląskim, Kamiennej Górze 

oraz Krzeszowie. Cyklicznie również prowadzone są akcje „Bezpieczne Wakacje” i „Bezpieczne Ferie”. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze: 

- W 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze świadczył usługi z zakresu: 

1) pośrednictwa pracy tj. zrealizowano 1207 ofert pracy, 357 osób skierowano do odbycia stażu, 50 osób 

skierowano do prac interwencyjnych, 41 osób bezrobotnych skierowano do robót publicznych, 40 osób 

bezrobotnych skierowano do prac społecznie użytecznych, 28 osób skierowano do pracy w ramach 

refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. 

2) poradnictwa zawodowego; 

3) szkoleń zawodowych - 39 osób bezrobotnych skierowano do odbycia szkoleń wskazanych przez osoby 

bezrobotne; ponadto w ramach bonów szkoleniowych skierowano 11 osób do 30 roku życia do odbycia 

szkoleń, 12 osób w wieku do 30 roku życia otrzymało bon na zasiedlenie w związku z podjęciem 

zatrudnienia poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. 

4) Program Aktywizacja i Integracja; programem objęto 20 osób bezrobotnych z Miasta Kamienna Góra  

oraz 10 osób z Lubawki. 

- W 2015r. Urząd przyznał 70 osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Zgodnie z art. 38a pkt. 2 ustawy o samorządzie 

powiatowym Komisja pozytywnie zaopiniowała pracę Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji  

i straży realizujących powyższe zadania. 

Komisja opiniowała również projekt budżetu powiatu na rok 2016 w zakresie porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli. W rozliczeniu na poszczególne zadania budżet w zakresie bezpieczeństwa 

kształtuje się następująco: 
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- na pokrycie kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej 3 383 379 zł, 

- na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej zabezpieczono kwotę 6 000 zł, 

- na realizację zadań w zakresie funkcjonowania i finansowania Wydziału Zarządzenia Kryzysowego 

przeznaczono kwotę w wysokości 7 800 zł, 

- na szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa kwotę 3 000 zł, 

- na pokrycie kosztów związanych z propagowaniem, promocją i rozpowszechnianiem idei Ochotniczych 

Straży Pożarnych i wiedzy przeciwpożarowej 5 000 zł, 

- na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem prac z zakresu administracji rządowej w zakresie 

bezpieczeństwa przez pracowników starostwa 7 497, 

- na pokrycie kosztów usuwania pojazdów porzuconych na drogach. Samochody te blokując pas drogowy 

wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego 30 000 zł, 

- na przygotowanie oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej kwotę w wysokości 20 000 zł. 

Zgodnie z art. 26 pkt. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1166) zabezpieczono 

kwotę 70 tyś zł. rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu kamiennogórskiego Komisja bezpieczeństwa  

i Porządku sformułowano wnioski oraz zalecenia do realizacji: 

- Urzędy miast i gmin dokonały analizy stanu technicznego systemu selektywnego alarmowania  

oraz poczyniły kroki w celu naprawy/konserwacji sprzętu. 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego przygotował, informacyjnie, Opracowanie w sprawie postępowania 

w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt bezdomnych, agresywnych i dziko żyjących. Powyższe 

opracowanie zostało przekazane członkom Komisji. 

- Zgodnie z wnioskami Powiatowego Lekarza Weterynarii wniesiono do urzędów miast i gmin o podjęcie 

działań, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, dotyczących prowadzenia akcji wyłapywania psów 

bezdomnych oraz akcji znakowania psów. W chwili obecnej Urzędy miast/gmin nie planują 

zorganizowanej akcji wyłapywania psów. Wszelkie działania podejmowane są zgodnie z uchwalonymi 

gminnymi Programami opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

które można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych urzędów miast i gmin. 

- Na wniosek Komendy Powiatowej Policji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wystąpiono do Urzędu 

Miasta Kamienna Góra o rozwinięcie systemu monitoringu miejskiego o 2 kamery: przy ul. Słonecznej  

w okolicach parku oraz przy ul. Papieża Jana Pawła II w okolicach ronda. 

- Komisja Bezpieczeństwa i Porządku złożyła również wniosek do Burmistrza Miasta Kamienna Góra  

dot. podjęcia działań prowadzących do skrócenia godzin pracy sklepów nocnych na terenie miasta 

Kamienna Góra. 

Starosta Kamiennogórski: 

J. Gęborys 
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