
 

 

SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY I STAROSTY JELENIOGÓRSKIEGO 

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU MIASTA JELENIEJ GÓRY 

I POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO W 2017 R. 

Praca Komisji przebiegła zgodnie z przyjętym planem pracy. Do głównych zagadnień rozpatrywanych 

przez Komisję w 2017 r. należy zaliczyć: 

1. Zagrożenia związane z masową migracją cudzoziemców z kierunku Bałkanów. 

2. Poszukiwanie zaginionych. 

3. Przestrzeganie zasad przekazywania odpadów budowlanych z rozbiórki osobom fizycznym, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i planem zagospodarowania przestrzennego, w celu uniknięcia zagrożenia  

dla środowiska. 

4. Nadzór nad dopalaczami. 

5. Analiza zapewniania bezpieczeństwa turystom w górach na terenie działania Grupy Karkonoskiej. 

6. Analiza realizacji zadań wykonanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na terenie miasta 

i powiatu w 2016 oraz zadania na 2017 rok. 

7. Zadania inspekcji w świetle obowiązujących przepisów – Powiatowy Inspektorat Weterynarii. 

8. Stan zabezpieczenia przed powodzią oraz przebieg usuwania skutków powodzi związanych 

z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych na terenie miasta i powiatu. 

9. Ocena zagrożenia przeciwpowodziowego Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego. 

10. Obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów w zakresie przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych. 

11. Opiniowanie projektów budżetów powiatów w zakresu planowanych wydatków na realizację zadań 

związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli. 

W 2017 roku Komisja odbyła cztery posiedzenia. Na posiedzeniach rozpatrzono następujące zagadnienia: 

I. Posiedzenie w dniu 20 kwietnia 2017 r. 

1) Zagrożenia związane z masową migracją cudzoziemców z kierunku Bałkanów. 

2) Poszukiwanie zaginionych. 

3) Przestrzeganie zasad przekazywania odpadów budowlanych ze rozbiórki osobom fizycznym, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i planem zagospodarowania przestrzennego, w celu uniknięcia zagrożenia dla 

środowiska. 

4) Sprawy różne. 
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Przebieg posiedzenia: 

a) Zagrożenia związane z masową migracją cudzoziemców z kierunku Bałkanów omówił kpt. SG Adrian 

Kamiński Placówka Straży Granicznej w Jeleniej Górze. 

b) Temat poszukiwania zaginionych zreferował mł. insp. Michał Klejnowski Zastępca Komendanta 

Miejskiego Policji w Jeleniej Górze. 

c) Pani Leokadia Mazur Kierownik Działu Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Jeleniej Górze przedstawiła zasady przekazywania odpadów budowlanych z rozbiórki w myśl ustaw 

z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach oraz ustawy z dnia 12 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

II. Posiedzenie w dniu 20 czerwca 2017 r. 

1) Nadzór nad dopalaczami. 

2) Analiza zapewniania bezpieczeństwa turystom w górach na terenie działania Grupy Karkonoskiej. 

3) Analiza realizacji zadań wykonanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na terenie miasta 

i powiatu w 2016 oraz zadania na 2017 rok. 

4) Sprawy różne 

Przebieg posiedzenia: 

a) Temat związany z nadzorem nad dopalaczami omówiła Pani Ewa Czyżewska Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze. Pani Czyżewska przedstawiła Komisji działania prowadzone 

przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego w szczególności 

dotyczącego zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wynikającymi z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

a także z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych 

oraz z Rozporządzanie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do 

przeprowadzenia badań mających na celu ustalenie czy danych produkt jest środkiem zastępczym lub 

nową substancją psychoaktywną. 

b) Analizę zapewnienia bezpieczeństwa turystom w górach przez Grupę Karkonoską GOPR na terenie 

miasta i powiatu zreferował Pan Sławomir Czubak Naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR. Pan 

Czubak podkreślił, że ze względu na zwiększający się ruch turystyczny w rejonie Sudetów 

Zachodnich konieczne jest zwiększenie kadry zawodowych ratowników górskich, co wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa turystów. Naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR zwrócił uwagę na potrzebę 

zapewnienia dyżurów całodobowych, przynajmniej jednego zespołu ratowniczego w stacji centralnej 

GOPR w Jeleniej Górze. 

c) Analizę realizacji zadań wykonanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na terenie 

miasta i powiatu w 2016 oraz zadania na 2017 rok, przedstawił Pan Jan Gazda Prezes Oddziału 

Rejonowego WOPR w Jeleniej Górze. Pan Jan Gazda omówił 3 najważniejsze zadania 

stowarzyszenia: 

- Działania informacyjno – edukacyjne: Oddział Rejonowy WOPR w Jeleniej Górze realizując 

działania związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą, przeprowadził prelekcje połączone 

z prezentacją sprzętu i technik ratowniczych w placówkach oświatowych. 

- Działania kontrolno – nadzorcze: w ramach akcji „Bezpieczne wakacje" przy ścisłej współpracy 

z Komendą Miejską Policji prowadzone są czynności dotyczące ujawniania i analizy zagrożeń 

w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych a szczególnie w miejscach 

zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na terenie miasta i powiatu. 
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- Szkolenie ratowników wodnych: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 21 czerwca 2012r. W sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym w dniach 11.03. – 

11.06.2017r. Oddział Rejonowy WOPR w Jeleniej Górze na obiektach Szkoły Podstawowej Nr 11, 

Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań” w Mysłakowicach oraz centrali Karkonoskiej Grupy GOPR, 

przeprowadził Szkolenie Ratowników Wodnych dla młodzieży z miasta i powiatu. Szkolenie 

ukończyło z wynikiem pozytywnym 12 uczestników. 

III. Posiedzenie w dniu 21 września 2017 r. 

1) Zadania inspekcji w świetle obowiązujących przepisów – Powiatowy Inspektorat Weterynarii. 

2) Stan zabezpieczenia przed powodzią oraz przebieg usuwania skutków powodzi związanych z utrzymaniem 

wód oraz urządzeń wodnych na terenie miasta i powiatu. 

3) Ocena zagrożenia przeciwpowodziowego Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego. 

4) Sprawy rożne. 

Przebieg posiedzenia: 

a) Temat związany z zadaniami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przedstawiła Pani Teresa Parys 

Powiatowy Lekarz Weterynarii. Pani Teresa Parys zaznaczyła, że PIW prowadzi stały monitoring 

jednostek chorobowych, kontrole stanu zdrowia zwierząt wykonywane są na bieżąco. PIW sprawuje 

także nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, obrotem i wytwarzaniem 

pasz oraz wprowadzeniem na rynek zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, prowadzi stała 

wymianę informacji z innymi instytucjami na temat niebezpiecznych produktów żywnościowych oraz 

paszach. 

b) Stan zabezpieczenia przed powodzią oraz przebieg usuwania skutków powodzi związanych 

z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych na terenie miasta i powiatu, omówiła Pani Edyta 

Palmerska Specjalista z Nadzoru Wodnego w Podgórzynie. W swoim wystąpieniu podkreśliła, 

że potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na remonty i utrzymanie infrastruktury 

w znacznym stopniu przewyższają środki dotowane na ten cel. Poinformowała o prowadzonej 

inwestycji regulacji rzeki Łomnica w Mysłakowicach, oraz regulację zabudowy potoków Pijawnik 

oraz Radomierka w Jeleniej Górze. 

c) Ocenę stanu zagrożenia powodziowego Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego dokonali Pan 

Andrzej Marczak i Pan Marceli Krajniak. W swoich wystąpieniach stwierdzi, że powiatowe służby, 

inspekcje i straże są przygotowane do realizacji zadań związanych z prowadzeniem na terenie miast 

i powiatu akcji ratowniczej. Miasto Jelenia Góra i gminy powiatu jeleniogórskiego posiadają 

w magazynach przeciwpowodziowych potrzebny sprzęt i materiały do zabezpieczenia prowadzonych 

akcji ratowniczych. W przypadku wystąpienia obfitych opadów deszczu oraz roztopów monitoring 

rzek i potoków prowadzony jest na bieżąco. 

IV. Posiedzenie w dniu 7 grudnia 2017 r. 

1) Obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów w zakresie przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych. 

2) Opiniowanie projektów budżetów powiatów w zakresu planowanych wydatków na realizację zadań 

związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli. 

3) Sprawy różne. 

Przebieg posiedzenia: 

a) Głos zabrał bryg. Radosław Fijołek Komendant Miejskie Państwowej Straży Pożarnej, który omówił 

przepisy prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych m.in. prawo 

budowlane. Następnie przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze przedstawił 

prezentację multimedialną na temat obowiązku właścicieli, zarządców lub użytkowników 

nieruchomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych. 
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b) Drugim punktem posiedzenia było przedstawienie planu budżetu, głos zabrała Skarbnik Powiatu Pani 

Grażyna Bojęć, która przedstawiła planowane inwestycję w sferze poprawy bezpieczeństwa. 

Następnie Pani Ewa Sidzińska w zastępstwie za Skarbnik Miasta Janinę Nadolską nadmieniła,  

że Miasto Jelenia Góra przystąpiło do projektów międzynarodowych w celu poprawy bezpieczeństwa, 

omówiła planowane inwestycję w tym zakup dwóch syren elektronicznych, wodowskazów oraz 

rozbudowy monitoringu miejskiego. Po przedstawieniu projektu budżetu Pierwszy Zastępca 

Prezydenta Miasta Jerzy Łużniak poprosił o zabranie głosu przedstawicieli poszczególnych służb 

w zakresie proponowanych środków budżetowych. Jako pierwszy wystąpił mł. insp. Bogumił 

Kotowski z Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze, który podkreślił ciągłe 

problemy finansowe policji oraz jej rolę w zakresie bezpieczeństwa w mieście, prosząc jednocześnie 

o zwiększenie środków na 2018 r. Zabrał głos także Pan Sławomir Czubak, który wskazywał potrzeby 

GOPR-u oraz rolę jednostki w specyficznym turystycznym rejonie przygranicznym, górskim. Także 

o zwiększenie środków prosił Pan Krzysztof Zieliński, przedstawiciel Placówki Straży Granicznej 

w Jeleniej Górze. 

c) W sprawach różnych głos zabrał Pan Arkadiusz Kawka Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej 

Górze. Przedstawił problem braku śmigłowca ratunkowego. Obszar południowo – zachodni 

województwa dolnośląskiego, od granicy z Republiką Federalna Niemiec po gminę Bolków znajduje 

się poza zasięgiem tzw. lotów w gotowości do startu w 3-4 minuty. Całkowicie poza zasięgiem tych 

lotów jest miasto Jelenia Góra oraz obszar Karkonoszy, gdzie są utrudnione warunki dotarcia 

(w niektóre miejsca niemożliwe) bez pomocy Grupy Karkonoskiej GOPR. Dyrektor Pogotowia 

podkreślił, że spełniamy wszystkie wymagania techniczne w zakresie uruchomienia śmigłowca 

z miejscem stacjonowania w Jeleniej Górze. 

V.  Wnioski 

1. W celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów Kotliny Jeleniogórskiej Komisja 

postanowiła wystąpić do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zlokalizowanie funkcjonującego całorocznie  

na terenie Jeleniej Góry śmigłowcowego zespołu ratownictwa medycznego Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego. 

Starosta Jeleniogórski: 

A. Konieczyńska 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry: 

M. Zawiła 
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