
 

 

SPRAWOZDANIE NR SO.5511.1.2017 

STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

 Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI 

BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM 

ZA ROK 2016 

Na podstawie art. 38b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana 

Zarządzeniem nr 34/2016 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 3 czerwca 2016 roku na podstawie art. 38b 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.).  

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powstała, aby wspierać realizację zadań Starosty z zakresu 

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

z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Bieżące informacje dotyczące działalności 

Komisji, dostępne są na stronie internetowej Powiatu Dzierżoniowskiego w zakładce „dla mieszkańców - 

zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo”. Priorytetem działalności Komisji jest realizowanie Powiatowego 

programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego  

„Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat”, uchwalonego przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego 28.12.2007 

roku.  

Do działań Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należy: 

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu; 

2) 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; 

3) przygotowanie projektu Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli; 

4) 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; 

5) opiniowanie projektów budżetu powiatu – w zakresie, o którym mowa w pkt 1; 

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów związanych z wykonywaniem 

zadań, o których mowa w pkt 1, 2, 4; 

7) opiniowanie zleconych przez Starostę zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli, innych niż wymienione w pkt 2, 4, 5, 6. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 lutego 2017 r.

Poz. 932



Skład osobowy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2016: 

L. p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1 Janusz Guzdek - Przewodniczący Starosta Dzierżoniowski 

2 Marek Piorun Wicestarosta 

3 Agata Stawiarska Radna Powiatu Dzierżoniowskiego 

4 Krzysztof Zawadzki Radny Powiatu Dzierżoniowskiego 

5 Dariusz Kucharski Burmistrz Miasta Dzierżoniów 

6 Piotr Łyżwa Burmistrz Miasta Bielawa 

7 Grzegorz Kosowski Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza 

8 Zuzanna Bielawska Burmistrz Miasta Piława Górna 

9 Dorota Konieczna - Enözel Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce 

10 Marek Chmielewski Wójt Gminy Dzierżoniów 

11 Janusz Szpot Wójt Gminy Łagiewniki 

12 bryg. Dariusz Kopa Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 

w Dzierżoniowie 

13 podinsp. Przemysław Marut Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie 

14 asp. sztab. Dariusz Szmigielski Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 

Policji w Dzierżoniowie 

15 ppłk Ireneusz Placety Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie 

16 Marta Polańska-Procków Prokurator Rejonowy w Dzierżoniowie 

17 Adriana Skorupska Prezes Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 

18 Grażyna Wójcik Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 

i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego 

w Dzierżoniowie 

19 Wiesława Bronowicka Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

20 Krzysztof Umiński Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

w Dzierżoniowie 

21 Czesław Barwicki Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie 

22 Tomasz Morawiecki Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie 

 

W 2016 roku w posiedzeniach Komisji brały udział również osoby, niebędące w stałym składzie Komisji,  

ale realizujące zdania z zakresu obszaru bezpieczeństwa bądź wykazujące się szczególną wiedzę z tej 

dziedziny. W  pracach Komisji brał udział również Skarbnik Powiatu Dzierżoniowskiego, a także eksperci, 

specjaliści wg potrzeb jak np. od spraw zagrożeń terrorystycznych. W roku 2016 przeprowadzono również 

działania innowacyjne polegające na przeprowadzeniu specjalistycznego szkolenia dla członków zespołu przez 

eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa Pana Tomasza Serafina reprezentującego Centrum Badań nad 

Terroryzmem Colegium Civitas z Warszawy, który przeprowadził szkolenie merytoryczne i warsztaty 

dotyczące projektów z obszaru bezpieczeństwa oraz możliwości pozyskania środków w tym zakresie. 

W 2016 r. odbyły się trzy spotkania w ramach funkcjonowania Komisji (10.03.2016 r., 22.06.2016 r., 

24.11.2016 r.) oraz Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (26.01.2016 r.). W 2016 roku w posiedzeniach 

Komisji brały udział również osoby, niebędące w stałym składzie Komisji, ale realizujące zdania z zakresu 

obszaru bezpieczeństwa bądź wykazujące się szczególną wiedzę z tej dziedziny. W pracach Komisji brał udział 

również Skarbnik Powiatu Dzierżoniowskiego, a także eksperci, specjaliści wg potrzeb jak np. od spraw 

zagrożeń terrorystycznych. W roku 2016 przeprowadzono również działania innowacyjne polegające  

na przeprowadzeniu specjalistycznego szkolenia dla członków zespołu przez eksperta w dziedzinie 

bezpieczeństwa Pana Tomasza Serafina reprezentującego Centrum Badań nad Terroryzmem Colegium Civitas 

z Warszawy, który przeprowadził szkolenie merytoryczne i warsztaty dotyczące projektów z obszaru 

bezpieczeństwa oraz możliwości pozyskania środków w tym zakresie. 
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Posiedzenia Komisji.  

26.01.2016 r. - Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.  

Tematem styczniowej sesji była syntetyczna ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

w roku 2015 na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Starosta Dzierżoniowski przedstawił Wysokiej Radzie oraz 

zaproszonym gościom, sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015. W swoim wystąpieniu zwrócił 

szczególną uwagę na poprawę bezpieczeństwa, na którą wpływ ma podejmowanie szeregu inicjatyw 

edukacyjno-prewencyjnych koordynowanych przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie oraz wymiana 

i modernizacja specjalistycznego sprzętu będącego w dyspozycji powiatowych służb, a także sukcesywne 

remontowanie dróg będących pod zarządem powiatu. Ponadto szczegółowe sprawozdania ze swojej 

działalności złożyli przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży oraz wymiaru sprawiedliwości, tj: 

- Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie, 

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie, 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie, 

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie, 

- Prokurator Rejonowy w Dzierżoniowie, 

- Prezes Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, 

- Komendant Społeczny Straży Rybackiej Powiatu Dzierżoniowskiego, 

- Kierownik Delegatury w Dzierżoniowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa  

we Wrocławiu.  

Po przeanalizowaniu poszczególnych sprawozdań, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdania rocznego 

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, uznano 2015 rok za bezpieczny i nie obfitujący w zdarzenia 

mające wpływ na poczucie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. 

10.03.2016 r. – Posiedzenie / Szkolenie w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.  

Marcowe spotkanie zostało zorganizowane w ramach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, podczas którego omówiono 

podejmowane działania prewencyjno-edukacyjne z obszaru bezpieczeństwa. Spotkanie przeprowadzone 

w formie warsztatów szkoleniowych, które poprowadził Pan Tomasz Serafin – ekspert Centrum Badań nad 

Terroryzmem Colegium Civitas z Warszawy. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, gmin powiatu 

dzierżoniowskiego, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej, placówek oświatowych oraz organizacji 

pozarządowych. W trakcie warsztatów poddano analizie programy prewencyjne realizowane przez 

poszczególne służby, inspekcje i straże, samorządy gminne oraz powiatowy. W tym zakresie wypracowano 

stanowisko, iż powodzenie programów zależy od wielopłaszczyznowej współpracy różnych podmiotów, 

reprezentujących samorząd, instytucji edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych oraz organów porządku 

publicznego na rzecz bezpieczeństwa, a najważniejszą ich funkcją powinno być wyuczenie bezpiecznych 

zachowań w sytuacjach zagrożenia życia oraz podejmowanie działań zarówno teoretycznych jaki 

i praktycznych. Podczas spotkania prelegent przedstawił przykładowe programy prewencyjno-edukacyjne 

z obszaru bezpieczeństwa realizowane na terenie kraju, które przyniosły zamierzony efekt i mogą  

być traktowane jako bank dobrych praktyk.  

Ponadto zostały wskazane możliwości finansowania poszczególnych projektów z obszaru bezpieczeństwa, 

a także omówiono procedury zmierzające do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych w tym 

zakresie. Uczestnicy spotkania otrzymali obszerne materiały dydaktycznie pomocne przy sporządzaniu różnego 

rodzaju dokumentacji planistyczno-programowej z zakresu bezpieczeństwa. Na koniec spotkania, każdy 

uczestnik spotkania otrzymał certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia. 
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24.06.2016 r. - Posiedzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej –  Centrum Kultury w Pieszycach.  

Czerwcowe obrady Komisji odbyły się w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum 

Kultury w Pieszycach. Podczas posiedzenia, została przybliżona struktura organizacyjna Urzędu Miasta 

i Gminy w Pieszycach oraz przedłożona informacja w zakresie podejmowanych działań zmierzających  

do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pieszyce. Dużą rolę w zakresie utrzymania właściwego 

poziomu bezpieczeństwa gminy odgrywa działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w prowadzeniu działań 

zabezpieczająco - ratunkowych oraz podejmowaniu współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz Policją, 

w sytuacji wystąpienia zdarzeń kryzysowych. Ponadto istotnym elementem w zakresie bezpieczeństwa jest 

monitoring wizyjny, który funkcjonuje przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Pieszycach, a docelowo 

planowany jest do wprowadzenia w najbardziej newralgicznych miejscach gminy Pieszyce.  

Podczas trwania obrad Starosta Dzierżoniowski zapewnił, iż w związku z wygaśnięciem kontraktu 

pieszyckiej przychodni nie jest zagrożone funkcjonowanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w powiecie 

dzierżoniowskim, która od 01.07.2016 roku będzie realizowana przez NZOZ Szpital Powiatowy 

w Dzierżoniowie Sp. z o.o.  

Podczas posiedzenia przedstawiono priorytetowe zadania w zakresie akcji „Bezpieczne Wakacje 2016”, 

z uwzględnieniem imprez o charakterze masowym. Główne działania w tym zakresie dotyczyły zapewnienia 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i miejscu wypoczynku dla 

mieszkańców powiatu oraz osób odwiedzających nasz region w sezonie wakacyjnym.  

Ponadto nadzorem sanitarnym objęto miejsca, gdzie organizowane były różnego rodzaju przedsięwzięcia, 

takie jak kolonie oraz półkolonie. Również działaniami prewencyjnymi powiatowych służby objęte były 

kąpieliska i baseny, strzeżone - w zakresie działań  inspekcji sanitarnej pod kątem jakości wody natomiast 

niestrzeżonych - w kompetencji policji.  

W trakcie czerwcowego spotkania omawiane były procedury realizowane przez poszczególne służby, 

inspekcje, straże i samorządy w aspekcie planowanych przedsięwzięć związanych ze Światowymi Dniami 

Młodzieży. W trakcie obrad dokonano oceny działalności powiatowych służb, inspekcji i straży w ramach 

utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli za okres styczeń - czerwiec 2016 r., a także 

działalności instytucji realizujących zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Analiza przedstawionych 

sprawozdań wykazała, iż stan poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego nie uległ 

zmianie i utrzymuje się na poziomie zapewniającym mieszkańcom powiatu komfort codziennego 

funkcjonowania.  

W kolejnej części spotkania podkreślono istotną rolę  prac podejmowanych przez osadzonych, 

w szczególności nieodpłatnej, na rzecz lokalnej społeczności, gdzie codziennie mury dzierżoniowskiego aresztu 

opuszcza 80 skazanych celem podjęcia pracy w różnego rodzaju instytucjach oświatowych, administracji 

publicznej i wielu innych.  

W ostatniej części spotkania poddano dyskusji sprawę ewakuacji kilkunastu instytucji funkcjonujących  

na terenie powiatu dzierżoniowskiego spowodowanych fałszywymi alarmami bombowymi przekazywanymi  

za pośrednictwem poczty elektronicznej. Stwierdzono, iż niestety proceder ten pojawia się coraz częściej, 

a wykrycie sprawcy często jest bardzo trudne. 

24.11.2016 r. - Posiedzenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.  

Listopadowe obrady Komisji odbyły się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. W trakcie 

spotkania przedstawiono założenia do budżetu Powiatu na rok 2017, na realizację zadań Starosty w zakresie 

zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. Starosta podkreślił, iż zarówno 

w mijającym roku jak i w 2017 roku priorytetowymi zadaniami nadal będzie modernizacja dróg będących pod 

zarządem powiatu.  

W roku budżetowym 2017 będą czynione starania zmierzające do dofinansowania inwestycji, zakupów 

i modernizacji w zakresie specjalistycznego sprzętu na rzecz powiatowych służb, inspekcji i straży. Zgodnie 

z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym powiat zabezpieczył kwotę 155 tys. złotych jako rezerwę celową 

na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych, które będą wymagały zaangażowania dodatkowych środków 

finansowych.  
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W trakcie spotkania dokonano oceny działalności powiatowych służb, inspekcji i straży, a także instytucji 

realizujących działalność statutową z zakresu wymiaru sprawiedliwości w ramach utrzymania porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli za okres czerwiec – listopad 2016 r. Z przedstawionych analiz 

i statystyk wynika, iż poziom bezpieczeństwa w powiecie dzierżoniowskim kształtuje się na stałym, wysokim 

poziomie, a liczba przestępstw, które budzą największy społeczny sprzeciw takich jak: rozboje, bójki, pobicia 

sukcesywnie spada.  

W ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego „Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat”, uchwalonego przez Radę Powiatu 

Dzierżoniowskiego 28.12.2007 roku omówiono nowatorskie rozwiązania w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

na przykładzie nowych aplikacji mobilnych pn: „Moja Komenda” oraz „Mapa Zagrożeń”, które stanowią 

narzędzia mające za zadanie ułatwić społeczeństwu łatwiejszy kontakt z funkcjonariuszami policji, a także 

spowodować większą aktywność w zakresie zgłaszania jakiegokolwiek zakłócania porządku publicznego.   

Komisja dokonała również analizy ochrony środowiska od strony zagrożeń płynących ze spalania odpadów 

i śmieci w piecach domowych, kotłowniach i kominkach. Podczas dyskusji stwierdzono, iż należy 

zintensyfikować w ramach posiadanych kompetencji, możliwości prawnych i organizacyjnych – działań, które 

ograniczą to zjawisko.  W związku z powyższym, Komisja zaproponowała aby działania kontrolno-nadzorcze 

były realizowane zgodnie z kompetencjami na poziomie gminnym. Natomiast działania prewencyjno-

edukacyjne zostały powierzone do realizacji Wydziałowi Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Dzierżoniowie poprzez  koordynację kampanii informacyjnej w tym zakresie – opracowanie 

ulotki informacyjnej.  

W czasie posiedzenia podsumowano działania edukacyjno-prewencyjne z obszaru bezpieczeństwa 

realizowane w powiecie dzierżoniowskim w roku 2016. Cykliczność działań pozwala na uzyskanie pożądanego 

efektu tj. poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania. Łącznie w 2016 roku 

wszystkich działań zrealizowano około 100, gdzie udział wzięło blisko 10 tysięcy mieszkańców powiatu 

dzierżoniowskiego, rozdysponowano również ok. 10 tys. elementów z zakresu bezpieczeństwa.  

W trakcie obrad dokonano podsumowania powiatowych ćwiczeń aplikacyjno – praktycznych z zakresu 

bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego „WiK 2016” przeprowadzonych w ramach funkcjonowania 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w miesiącu październiku na terenie spółki Wodociągi 

i Kanalizacja w Dzierżoniowie.  

W ostatniej części spotkania przyjęto projekt działalności Komisji na rok 2017 oraz omówiono sprawy 

bieżące z zakresu bezpieczeństwa, ładu i porządku.  

Działania priorytetowe w 2016 roku: Wieloletnie działania podejmowane w obszarze bezpieczeństwa 

pozwoliły na wypracowanie stanowiska, iż najbardziej skuteczne oraz mające największy wpływ  

na podniesienie poczucia bezpieczeństwa, minimalizujące tym samym poczucie zagrożenia są przedsięwzięcia 

wykonywane w obszarach:  

1. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa – cykliczne inicjatywy prewencyjno – edukacyjne koordynowane 

przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Dzierżoniowie, Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, Zespołu Szkół 

Nr 3 w Dzierżoniowie, inspekcji i straży, samorządów gminnych, wspierane współpracą z lokalnymi mediami 

mają fundamentalny wkład w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, głównie poprzez podnoszenie 

świadomości społeczności w zakresie niwelowania potencjalnych zagrożeń. Przedmiotowe działania 

podejmowane były w akcjach: 

Lp. 
NAZWA AKCJI 

I DZIAŁANIA 
CEL AKCJI REZULTATY / OSIĄGNIĘCIA  

1 
„Powiatowy Dzień 

Bezpieczeństwa” 

edukacja młodzieży z powiatu dzierżoniowskiego 

w zakresie bezpieczeństwa, pogłębienie zaufania 

młodzieży do osób reprezentujących instytucje 

zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa oraz 

poszerzanie wiedzy mieszkańców z tematyki 

udzielania pierwszej pomocy. W roku bieżącym 

przedsięwzięcie zostało przeprowadzone na terenie 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie 

Zdroju. 

- integracja młodzieży ze służbami 

powiatowymi, udział 

500 podopiecznych placówek 

oświatowych 
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2 
„Powiatowy Dzień 

Dawcy” 

promowanie akcji dawstwa poprzez zwiększanie bazy 

potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz 

honorowego krwiodawstwa. W tym roku zwiększono 

dostępność do rejestrowania się mieszkańców 

powiatu dzierżoniowskiego jako potencjalnych 

dawców szpiku poprzez stworzenie dodatkowych 

punktów rejestracji: 

1) Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie 

2) Rynek w Dzierżoniowie 

3) Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 

w Bielawie  

- pozyskano 118 nowych 

potencjalnych dawców szpiku 

kostnego,  

- zebrano 23 litry krwi 

3 
„Dystrybucja karty 

ICE” 

udostępnienie mieszkańcom powiatu plastikowej 

karty zawierającej dane osób, które należy 

powiadomić w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. 

Nowymi miejscami dystrybucji były zakłady pracy 

oraz festyny i pikniki rodzinne. Z uwagi na dalsze 

zainteresowanie w roku 2017 zaplanowano realizację 

IV edycję autorskiej karty ICE.  

- rozdysponowano 2 tys. kart;  

- do tej pory rozdysponowano  

w powiecie ponad 20 tys. kart ICE 

w trzech edycjach 

4 „Nie dla czadu” 

podniesienie świadomości wśród mieszkańców  

w zakresie zagrożeń płynących ze skutków zatruć 

tlenkiem węgla, zminimalizowanie przypadków 

zatrucia tlenkiem węgla. W roku bieżącym 

zorganizowano konkurs wiedzy z tego obszaru oraz 

wyróżniono bohaterską postawę mieszkanki Bielawy.  

- zorganizowano spotkania  

z mieszkańcami; 

- rozdysponowano 1000 ulotek; 

- rozdysponowano - 20 czujników 

tlenku węgla; 

5 
„Bądź Widoczny – 

Bądź Bezpieczny” 

w ramach tych działań  prowadzone są  spotkania 

informacyjne z mieszkańcami szczególnie obszarów 

wiejskich i miejsko-wiejskich na temat obowiązku 

posiadania elementów odblaskowych po zmierzchu 

w terenie niezabudowanym. 

- zorganizowano spotkania  

z mieszkańcami; 

- rozdano 1000 elementów 

odblaskowych  

(kamizelki, odblaski, opaski, itp.)  

6 

Turniej wiedzy  

z zakresu 

bezpieczeństwa  

„I Edycja  

Powiatowego 

Konkursu Wiedzy  

z Zakresu 

Bezpieczeństwa,  

Zarządzania 

Kryzysowego 

i Obrony Cywilnej” 

turniej wiedzy przeprowadzony był wśród młodzieży 

szkół ponadgimnazjalnych w dwóch etapach, 

szkolnym oraz powiatowym.  

Cel  konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie 

wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania 

kryzysowego  

i obrony cywilnej rozumianej jako szeroko pojętej 

ochrony ludności oraz podnoszenie świadomości 

występowania zagrożeń cywilizacyjnych wśród 

młodzieży. 

 - w turnieju udział wzięło 

200 osób; 

- rozdano 5 nagród rzeczowych; 

- rozdysponowano 30 kompletów 

gadżetów powiatu 

7 

Turniej Wiedzy 

Pożarniczej pt. 

„Młodzież 

Zapobiega 

Pożarom” 

podniesienie świadomości wśród uczniów z terenu 

powiatu dzierżoniowskiego w zakresie zapobiegania 

pożarom. 

- w turnieju wzięło udział 

50 uczniów reprezentujących 

szkoły podstawowe, gimnazjalne 

i ponadgimnazjalne  

z powiatu dzierżoniowskiego 

8 

Konkursy 

plastyczne   

i wiedzy z zakresu 

bezpieczeństwa  

promowanie wiedzy na temat działalności służb oraz 

popularyzację zasad bezpiecznego zachowania 

i właściwego postępowania w przypadku 

występowania różnego rodzaju zagrożeń. 

- I edycja Wojewódzkiego 

Konkursu Plastycznego dla Dzieci 

Przedszkolnych pod hasłem  

„112 – ratuje życie” dla dzieci 

przedszkolnych. 

- XVIII Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego dla Dzieci 

i Młodzieży pod hasłem „W trosce 

o nasze bezpieczeństwo!”, 

 na konkurs wpłynęło 200 prac  

z 30 placówek i jest to rekordowa 

ilość w stosunku do lat 

poprzednich; 

9 
„Edukacja 

w obszarze 

bezpieczeństwa” 

przeprowadzenie pogadanek, prelekcji, warsztatów 

w zakresie bezpieczeństwa w placówkach 

oświatowych, w miejscach użyteczności publicznej 

- w działaniach łącznie wzięło 

udział ok 3,5 tysiąca osób;  
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oraz podczas różnego rodzaju spotkań służb 

z mieszkańcami powiatu. 

10 

 

Ćwiczenia 

aplikacyjno – 

praktyczne  

z zakresu 

zarządzania 

kryzysowego  

„WiK 2016” 

  ćwiczenia  aplikacyjno – praktyczne z zakresu 

bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego „WiK 

2016” zostały przeprowadzone w ramach 

funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego.  

głównym założeniem przedsięwzięcia było 

sprawdzenie 

 i weryfikacja procedur dotyczących ewakuacji osób  

ze strefy zagrożenia w przypadku podłożenia ładunku 

wybuchowego, przeprowadzenia segregacji rannych,  

a także udzielenia pomocy medycznej na miejscu 

zdarzenia oraz dyslokacji poszkodowanych osób  

do specjalistycznych placówek medycznych. 

- w ćwiczeniach wzięło udział  

220 osób z 24 instytucji 

11 

Szkolenie - 

warsztaty z obszaru 

bezpieczeństwa  

warsztaty służyły przygotowaniu osób 

zaangażowanych w tworzenie programów i projektów 

prewencyjnych  

do opracowania jak najbardziej efektywnych 

rozwiązań. 

W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele policji, straży 

pożarnej, sanepidu, a także szkół, 

urzędów miast i gmin  oraz 

Starostwa Powiatowego – łącznie 

30 osób 

2. Modernizacja dróg powiatowych – zarówno w mijającym roku jak i w 2017 roku priorytetowymi 

zadaniami nadal będzie modernizacja dróg będących pod zarządem powiatu, co ma istotny wpływ na stan 

bezpieczeństwa w powiecie dzierżoniowskim. Największa inwestycja komunikacyjna w roku 2016 prowadzona 

w powiecie dzierżoniowskim w postaci przebudowy drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Bielawa  – 

Pieszyce została zakończona. Dotychczas na tym odcinku drogi dochodziło do wielu zdarzeń drogowych, 

których pośrednią przyczyną była niedostosowana infrastruktura drogowa. Realizacja przedmiotowej 

inwestycji spowodowała znaczną poprawę komunikacji drogowej, a w szczególności wpłynęła  

na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Ponadto w roku 2016 udało się wyremontować 

i zmodernizować drogi: Pieszyce – Sokolec, Oleszna – Sulistrowiczki, a także współfinansować przebudowę 

dróg powiatowych będących pod zarządem gminnym w miejscowościach Dzierżoniów, Bielawa i Pieszyce. 

Istotnym elementem w podejmowanych działaniach w tym zakresie była budowa chodników przy drogach 

w miejscowościach Roztocznik, Mościsko, Gilów i Józefówek, co znacznie poprawi bezpieczeństwo 

szczególnie niechronionych użytkowników ruchu drogowego. 

Działania w roku 2017: Priorytetem działania Komisji na rok 2017 będzie kontynuacja działań 

edukacyjno-prewencyjnych podejmowanych w ramach Powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat”. 

Szczególnie działania skierowane będą na te przedsięwzięcia, które mają największy społeczny odzew, a także 

w istotny sposób wpływają na poprawą bezpieczeństwa tj: dystrybucja karty ICE, organizacja turniejów, 

konkursów z zakresu bezpieczeństwa, w tym II edycja autorskiego konkursu wiedzy z obszaru bezpieczeństwa.  

Ponadto organizacja Dnia Bezpieczeństwa w miejscowościach  na obszarach wiejskich. Również działania 

ukierunkowane będą na minimalizację  zdarzeń gdzie odnotowuje się najwięcej osób poszkodowanych  

tj: tlenek węgla tzw. czad oraz wypadki drogowe niestrzeżonych uczestników ruchu tj. pieszych. Komisja 

będzie również wspierała działania w zakresie modernizacji i przebudowy dróg lokalnych, a przede wszystkim 

największej planowanej inwestycji w tym zakresie tj. budowy obwodnicy miasta Dzierżoniowa oraz 

kontynuacja działań związanych z budową chodników w miejscowościach gdzie dochodzi do największej ilości 

zdarzeń z udziałem pieszych. 
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Podsumowanie: Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest podstawową 

potrzebą państwa, a także samorządów terytorialnych, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. 

Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancję jego zachowania oraz szanse  

na doskonalenie. Fundamentalny wkład w poprawę bezpieczeństwa ma ścisła współpraca wszystkich 

samorządów lokalnych, służb, inspekcji i straży, organizacji pozarządowych, a także innych podmiotów 

działających w obszarze bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa jest procesem ciągłym i cyklicznym, 

opartym na zapobieganiu przestępczości i innym zagrożeniom noszącym znamiona kryzysu. Na podstawie 

informacji przekazywanych w roku 2016 przez służby, inspekcje i straże stan porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu dzierżoniowskiego należy ocenić jako satysfakcjonujący. 

Wypracowywane na posiedzeniach wnioski pozwalają reagować tam, gdzie najbardziej wymaga tego sytuacja,  

a co najważniejsze pozwalają one na prowadzenie szerokiej działalności edukacyjno-profilaktycznej. 

Niewątpliwie aktywność członków Komisji oraz przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży 

pozwoliły pogłębić wiedzę na temat bezpieczeństwa oraz ewentualnych zagrożeń, które mogłyby wystąpić 

na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Dogłębna analiza wykazała, iż nadal należy podejmować działania 

i inicjatywy w tych obszarach gdzie odnotowywane są zdarzenia skutkujące śmiercią bądź też obrażeniami  

dla ludzi tj. bezpieczeństwem drogowym oraz bezpieczeństwem pożarowym, w tym zagrożeń płynących  

ze strony tzw. „cichego zabójcy” tj. czadu. Szczegóły poszczególnych posiedzeń znajdują się w protokołach 

dostępnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. 

Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.    

Starosta Dzierżoniowski: 

J. Guzdek 
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