
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1 

STAROSTY LWÓWECKIEGO 

z dnia 8 stycznia 2019 r. 

z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na mocy ustawy dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U.2018.995 t.j. z dnia 2018.05.24). Powołana została w celu realizacji zadań Starosty 

Lwóweckiego określonych w ustawie o samorządzie powiatowym oraz ustawach w zakresie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  

W roku 2018 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działała w ramach VI kadencji, na posiedzeniach 

zwyczajnych - nie było potrzeby zwoływania posiedzeń nadzwyczajnych ponieważ ład i porządek publiczny 

nie był zagrożony.  

 

Komisja działała w składzie: 

• Marcin Fluder – Starosta Lwówecki, Przewodniczący Komisji, 

• Józef Stanisław Mrówka – radny delegowany przez Radę Powiatu, 

• Stanisław Dasiak - radny delegowany przez Radę Powiatu, 

• Tomasz Szczurowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Śląskim 

• Wojciech Czafurski – Komendant Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim, 

• Mariusz Mróz- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, 

• Henryk Leśków – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP w Lwówku Śląskim, 

• Marek Makowski – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, 

 

W pracach Komisji, z głosem doradczym uczestniczył Pan Marek Śledziona Prokurator Rejonowy  

w Lwówku Śląskim. 
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W posiedzeniach brali udział także zapraszani goście: 

• Przedstawiciele gmin a także inni specjaliści zapraszani w zależności od omawianych zagadnień:  

• Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lwówku Śląskim, 

• Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lwówku Śląskim, 

• Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lwówku Śląskim, 

• Komendanci Straży Miejskich,  

• Dyrektorzy Schronisk Młodzieżowych, 

• Przedstawiciele Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim, 

• Pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lwówku Śląskim 

 

Skład Komisji i zespołu osób współpracujących gwarantują diagnostykę problemów i podejmowanie 

prawidłowych decyzji w zakresie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego. 

 

Do zadań Komisji należało:  

1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu lwóweckiego, 

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. Przygotowywanie 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 projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa, 

6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych  

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7. Opiniowanie zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

W 2018 roku Komisja realizowała zadania wyszczególnione w rocznym planie pracy. Zrealizowała 

przedmiotowy plan podczas 2 posiedzeń. Trzecie listopadowe posiedzenie nie doszło do skutku z powodów 

techniczno – organizacyjnych. Głównym powodem były Wybory Samorządowe, a co za tym idzie należało 

powołać nowych członków Komisji. 
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I Posiedzenie odbyło w dniu 28 lutego 2018 roku:   

Głównymi tematami były:  

1. Powołanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 

2. Podsumowanie prac powiatowych służb, inspekcji i straży za 2017 rok:   

• Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim; 

• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim; 

• Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Lwówku Śląskim; 

• Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lwówku Śląskim; 

• Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim; 

3. Sprawy różne 

 

Po zapoznaniu się z porządkiem obrad Starosta Lwówecki wręczył akt powołania na Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego dla Pana Mikołaja Żyłki na kolejną 5-letnią kadencję.  

 Kolejno Starosta Lwówecki przekazał głos Panu Tomaszowi Szczurowskiemu – Zastępcy Komendanta 

Powiatowego Policji w Lwówku Śląskim. Tytułem wstępu Pan Szczurowski poinformował, że na obecną 

chwilę stan zatrudnienia we wszystkich jednostkach podległych KPP Lwówek Śląski wynosi 96 etatów 

policyjnych oraz 21 etatów pracowników policji. Problemem na który zwrócił uwagę jest ilość wakatów,  

która na obecną chwilę wynosi 9. Jak dodał taka ilość wolnych etatów utrudnia efektywne działania policji.  

Pan Szczurowski zwrócił się z prośbą do zebranych, o promowanie wśród znajomych bądź rodziny podjęcia 

pracy w policji, gdyż jak poinformował znacznie poprawiły się warunki płacowe. W bieżącym roku stawka  

dla nowo przyjętych policjantów wynosi 3000 złotych netto, a MSWiA zapowiedziało dalsze zwiększanie płac.  

 Pan Szczurowski złożył również podziękowania dla Zarządu Powiatu Lwóweckiego za wsparcie 

finansowe dla wszystkich podległych jednostek policji. Jak poinformował środki te w dużej mierze 

przeznaczane były na dodatkowe służby ponadnormatywne. Przełożyło się  

to na dodatkowe 173 partole policji, które przez 8 godzin dziennie były dostępne dla mieszkańców. W roku 

2018 planowane jest, aby środki otrzymane od powiatu przeznaczone zostały na mobilne urządzenia do badania 

zawartości narkotyków w organizmie. Jak poinformował, systematycznie zwiększa się problem zatrzymania 

kierowców znajdujących się pod wpływem środków odurzających. 

 W temacie tym głos zabrał Pan Mateusz Królak – rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji  

w Lwówku Śląskim. Jak poinformował obecnie prowadzona jest współpraca polsko – niemiecka pod nazwą 

INTERREG, dotycząca zwalczania przestępczości narkotykowej.   

W ramach wymiany kadrowej polscy policjanci odbywają służbę w niemieckiej policji a niemieccy 

policjanci w Polsce. Jak dodał Pan Królak w ramach projektu, oprócz otrzymania funduszy na działania 

profilaktyczne, KPP otrzymała spektrometr, którym stacjonarnie można zbadać rodzaj substancji odurzającej. 

Urządzenie to daje możliwość badania, bez wyjmowania substancji z opakowania, co znacznie ułatwia przebieg 

badania. 
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 W odniesieniu do wcześniejszych słów Pan Szczurowski poinformował, że KPP brakuje  

w wyposażeniu patroli urządzenia mobilnego do badania środków odurzających w organizmie.  

Jak poinformował urządzenie takie w ciągu chwili na podstawie próbki śliny określa wykryte środki odurzające 

i drukuje raport z wyróżnieniem środków znajdujących się w organizmie. Jak dodał na podstawie takiego 

badania można już zatrzymać prawo jazdy kierowcy oraz rozpocząć postępowanie karne przeciwko takiej 

osobie.   

 Kolejnym tematem poruszonym przez przedstawiciela KPP był poziom bezpieczeństwa w powiecie 

lwóweckim. W temacie ilości wszczętych śledztw i dochodzeń w roku 2017 odnotowano minimalny wzrost 

względem lat ubiegłych. Jak dodał Pan Szczurowski wzrost ten związany jest z nowelizacją art. 209 KK,  

który powoduje wliczanie się do sumy dochodzeń spraw alimentacyjnych. Najwięcej wszczętych śledztw 

odnotowano w gminie Lwówek Śląski oraz gminie Gryfów Śląski.  

W temacie postępowań wszczętych w 7 podstawowych przestępstwach kryminalnych odnotowano 

znaczny spadek. Spadek odnotowano również w temacie przestępstw rozbójniczych. Wzrost przypadków 

odnotowano w porównaniu do roku 2016 w temacie kradzieży pojazdów. Jak dodał Pan Szczurowski głównie 

dotyczy to kradzieży aut o niskiej wartości do 3000 zł. Kolejne spadki odnotowano w temacie kradzieży mienia 

oraz kradzieży z włamaniem, której największą ilość odnotowano w gminie Gryfów Śląski.  

Jak poinformował Pan Szczurowski w temacie przestępstw narkotykowych nastąpił wzrost 

odnotowanych przypadków, co jak dodał jest wskaźnikiem pozytywnym, ponieważ przekłada  

się na zatrzymywanie coraz większej liczby osób rozprowadzających środki odurzające na terenie powiatu 

lwóweckiego. Jak poinformował w lutym br. policja lwówecka zatrzymała osobę, która z terenu Niemiec 

przemyciła 88 tabletek Ecstasy, które prawdopodobnie zostałyby rozprowadzone na terenie Lwówka Śląskiego.  

W temacie tym pytanie zadał Starosta Lwówecki, który zapytał czy KPP Lwówek Śląski posiada psa, 

wyszkolonego do wykrywania narkotyków. W odpowiedzi Pan Szczurowski poinformował, że wyszkolone psy 

posiada Straż Graniczna oraz Urząd Celny i w przypadku potrzeby korzysta się z ww. źródeł. Policja lwówecka 

nie posiada psa, z racji bardzo dużych kosztów szkolenia. Kolejne pytanie Starosty Lwóweckiego dotyczyło 

działań prewencyjnych w temacie narkotyków w szkołach. W odpowiedzi Pan Mateusz Królak poinformował, 

że prowadzone są spotkania z młodzieżą w szkołach, w celu uświadomienia zagrożeń związanych  

z narkotykami. Jak dodał działania takie nie są mocno nagłaśniane, aby nie zaszkodzić wizerunkowi danej 

szkoły.  

 Kolejnym tematem poruszonym przez Pana Szczurowskiego był wskaźnik zagrożenia przestępczością 

kryminalną, który w powicie lwóweckim jest jednym z najniższych w województwie dolnośląskim. W temacie 

wykrywalności przestępstw w roku 2017 odnotowano wzrosty we wszystkich kategoriach. Jak poinformował, 

w zagadnieniu zabezpieczenia mienia u podejrzanych o kradzież, policja kładzie duży nacisk, aby sprawcom 

przestępstw zostało odebrane skradzione mienie oraz nałożone zostały kary finansowe, aby sprawcy dotkliwie 

odczuli karę.  

Jak poinformował Zastępca KPP Lwówek Śląski poprawę w odniesieniu do lat ubiegłych odnotowano 

również w ilości skutecznych poszukiwań osób zagubionych. W tym miejscu Pan Szczurowski zwrócił  
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się z prośbą o wsparcie doposażenia grup poszukiwawczych w środki zwiększające skuteczność poszukiwań 

m.in. megafony.  

Jak poinformował Pan Szczurowski dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Powiatu Lwóweckiego 

udało się uzyskać więcej patroli służby umundurowanej niż zakładano w planie. Pan Szczurowski złożył 

również podziękowania dla Straży Miejskiej, Straży Leśnej, Straży Rybackiej oraz Straży Ochrony Kolei  

za wsparcie w codziennej służbie oraz przeprowadzanie wspólnych partoli. Jak poinformował takie łączenie 

powoduje zwiększenie ilości czynnych patroli na terenie powiatu.  

W roku 2017 KPP Lwówek Śląski odnotowała zmniejszenie ilości wystawionych mandatów karnych 

za wykroczenia drogowe, co jest związane z działaniami profilaktycznymi oraz zwiększającą się świadomością 

kierowców o zagrożeniach na drodze. Taki spadek przekłada się również na mniejsza ilość kolizji i wypadków 

drogowych.  

Kolejnym tematem poruszonym przez Zastępcę KPP Lwówek Śląski była procedura niebieskiej karty. 

Jak poinformował, na terenie powiatu lwóweckiego interwencja związana  

z przemocą domową kończy się zatrzymaniem sprawcy i osadzeniem go w pomieszczeniach dla osób 

zatrzymanych (PDoZ). W tym miejscu Pan Szczurowski podziękował Prokuratorowi Rejonowemu w Lwówku 

Śląskim Panu Markowi Śledzionie, za konsekwentne rozliczanie sprawców przemocy łącznie z nakładaniem 

aresztu. Takie działania powodują, że ofiary przemocy czują się bezpiecznie.  

W temacie stanu bezpieczeństwa na drogach Pan Szczurowski poinformował, że wzrosła ilość 

zatrzymanych nietrzeźwych kierowców, co związane jest z wzrostem ilości przeprowadzanych kontroli  

na drogach. Jak dodał obecnie na terenie powiatu lwóweckiego poruszają się nowe nieoznakowane pojazdy 

policji wyposażone w wideo rejestratory, które rejestrują zarówno prędkość jak i rozmowę przez telefon bądź 

brak zapiętych pasów bezpieczeństwa. Jak zauważył Pan Szczurowski dzięki wzmożeniu patroli ilość 

wypadków oraz osób rannych spadła. Najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych są niedostosowanie 

prędkości do warunków ruchu oraz nieprawidłowe wyprzedzanie. Najwięcej zagrożeń na drogach odnotowano 

na DK30 Gryfów Śląski - Pasiecznik oraz na drogach wojewódzkich W297, W364 oraz W361.  

W temacie tym pytanie zadał Pan Marek Makowski – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku 

Śląskim. Zapytał co kryje się pod zagadnieniem zagrożeń na drogach. W odpowiedzi Pan Królak 

poinformował, że mowa tu o kolizjach i wypadkach. Jak poinformował Pan Szczurowski w 2017 roku dwóch 

dzielnicowych z powiatu lwóweckiego otrzymało tytuł najlepszych dzielnicowych powiatu według Gazety 

Wrocławskiej.  

W temacie poszukiwań osób zaginionych głos zabrał Pan Królak, który poinformował, że dużą rolę  

w poszukiwaniach odgrywają media społecznościowe. Jak dodał profil KPP Lwówek Śląski jest jednym  

z najbardziej popularnych profili policji na Dolnym Śląsku i wielokrotnie pomógł w odnalezieniu zaginionych.  

Rzecznik KPP Lwówek Śląski poinformował, że powstała aplikacja pod nazwą „Krajowa Mapa 

Zagrożeń Bezpieczeństwa”, dzięki której mieszkańcy mogą anonimowo zgłaszać zagrożenia w różnych 

kategoriach min. bezdomności, parkowania w miejscach niedozwolonych oraz spożywania alkoholu  
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w miejscach publicznych. Jak dodał policjanci otrzymują coraz więcej zgłoszeń w aplikacji na terenie powiatu 

lwóweckiego.  

W temacie tym pytanie zadał Pan Łukasz Strzelecki – Kierownik PCZK Lwówek Śląski. Zapytał,  

jaki jest czas reakcji na zgłoszenia w aplikacji. W odpowiedzi  

Pan Szczurowski poinformował, że przy takich zgłoszeniach działania po przeanalizowaniu podejmowane  

są możliwie niezwłocznie, lecz maksymalny czas na podjęcie działania to maksymalnie 3 dni. Jak dodał  

Pan Królak aplikacja nie zastępuje numeru alarmowego 112.  

W przypadkach zdarzeń wymagających natychmiastowej interwencji zaleca się kontakt z numerem 

alarmowym.  

Na koniec wystąpienia Pan Szczurowski zgłosił chęć współpracy z Starostwem Powiatowym  

ws. obchodów rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości.  

W temacie przestępstw prowadzonych przez KPP Lwówek Śląski głos zabrał Pan Marek Śledziona – 

Prokurator Rejonowy w Lwówku Śląskim. Jak poinformował, w ostatnich dwóch latach odnotowano 

zwiększoną ilość przestępstw prowadzonych w prokuraturze. Największym problemem w 2017 roku stała  

się niealimentacja, przemoc domowa oraz problemy narkotykowe. Dołączając się do słów Pana 

Szczurowskiego poinformował, że w przypadku przemocy domowej priorytetem jest zapewnienie 

bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym. Jak dodał, w połowie spraw, w których wniesiono wniosek  

o tymczasowe aresztowanie sprawcom groziło pozbawienie wolności do lat 5. Dodał jednocześnie,  

że zmniejszyła się ilość zatrzymanych w związku z jazdą w stanie nietrzeźwości.  

Jak poinformował w przypadku zatrzymania osoby nietrzeźwej oprócz kary ograniczenia wolności 

sprawcy grożą kary finansowe. Przy pierwszym zatrzymaniu jest to kwota 5000 zł, przy drugim i kolejnym 

min. 10000 zł. Jak poinformował w wielu przypadkach  zatrzymani to osoby bezrobotne bądź pracujące 

dorywczo, co powoduje brak możliwości wyegzekwowania kary bądź zabezpieczenia mienia na poczet kary.  

W takich przypadkach stosuje się ograniczenie wolności z przymusową nieodpłatną pracą społeczną przez 

skazanego. W przypadkach m.in. znieważenia funkcjonariusza na służbie stosuje się również nakaz przeprosin 

na lokalnych portalach internetowych. Jak dodał Starosta Lwówecki, sam spotykał się z przypadkami, kiedy 

osoby skazane podejmowały prace społeczne w gminie Wleń przy rewitalizacji zieleni miejskiej. Również  

w ZDP pracują osoby skazane, przebywające w zakładach karnych.  

Do dyskusji włączył się Pan Marek Makowski, który poinformował, że dla osób skazanych taka praca 

jest formą nagrody, a swoja pracę wykonują bardzo sumiennie.  

W powyższym temacie głos zabrał Pan Józef Mrówka – Radny Powiatu Lwóweckiego.  

Jak poinformował w jego miejscu zamieszkania również kierowani są skazani, którzy wykonują prace 

społeczne. Jak zauważył taka forma kary jest wychowawcza, a pracownicy pracują dokładnie i chętnie.    

Kolejno głos zabrał Pan Mariusz Mróz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

w Lwówku Śląskim. W ramach wystąpienia przestawił sprawozdanie z realizacji zadań w 2017 roku.  

Jak poinformował stan zatrudnienia w KP PSP w Lwówku Śląskim na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 40 

funkcjonariuszy (w tym 5 strażaków w służbie przygotowawczej) oraz 2 pracowników cywilnych.  
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W 2017 roku pięciu podległych funkcjonariuszy odeszło ze służby na zaopatrzenie emerytalne,  

w tym Komendant Powiatowy PSP oraz dowódca JRG. Dodatkowo 1 funkcjonariusz zwolnił się w trakcie 

służby przygotowawczej. Na ich miejsce w wyniku naboru do służby przygotowawczej przyjęto jednego 

funkcjonariusza. Jak dodał z tutejszej jednostki przeniosło się 2 funkcjonariuszy do dalszego pełnienia służby 

w KP PSP w Złotoryi oraz KM PSP w Jeleniej Górze.  

Do tutejszej jednostki przeniosło się 2 funkcjonariuszy z KP PSP w Złotoryi oraz KM PSP w Jeleniej Górze. 

Do końca 2017r. pozostawało 5 wolnych etatów funkcjonariuszy, w tym jeden poddowódcy JRG. Jak dodał 

prowadzone są rozmowy z Komendantem Wojewódzkim PSP w sprawie zwiększenia ilości pracowników  

(co najmniej 2 etaty). Jak dodał Pan Mróz na terenie powiatu lwóweckiego w strukturach OSP znajduje  

się około 800 strażaków ochotników w 36 jednostkach.  

Jak poinformował Komendant PSP w 2017 roku strażacy pełniący służbę w KP PSP podnosili kwalifikacje  

w zakresie: 

• 2 strażaków ukończyło kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie technik pożarnictwa; 

• 2 strażaków ukończyło szkolenie z zakresu zabezpieczenia logistycznego długotrwałych działań 

ratowniczych; 

• 2 strażaków ukończyło szkolenie z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG  

w zakresie podstawowym; 

• 3 strażaków ukończyło szkolenie z zakresu doskonalenia jazdy alarmowej; 

• 1 strażak ukończył szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS); 

• 40 strażaków ukończyło szkolenie dla abonentów sieci radiowej UKF ochrony przeciwpożarowej; 

• 40 strażaków ukończyło szkolenie z zakresu przeciwdziałania lobbingowi i dyskryminacji oraz innych 

form przemocy psychicznej.  

 W temacie tym pytanie zadał Pan Mateusz Królak z KPP Lwówek Śląski. Zapytał, czy strażacy, którzy 

ukończyli szkolenia z zakresu topografii pracują na specjalnych urządzeniach lokalizacyjnych. W odpowiedzi 

Pan Mróz poinformował, że KP PSP zakupiło jedno urządzenia GPS a w planie jest zakup kolejnych dwóch 

urządzeń. Dodatkowo 4 strażaków z PSP zostanie przeszkolonych z pracy z urządzeniami GPS oraz 4  

w obsłudze drona. Jak dodał złożony został również wniosek do fundacji Orlen o sfinansowanie zakupu drona  

z kamerą termowizyjną.   

Jak poinformował Komendant PSP w 2017 roku KP PSP w Lwówku Śląskim przeprowadziła szkolenie 

dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu: 

• Podstawowego Szkolenia Strażaków - Ratowników OSP jednoetapowe – ukończyło  

38 słuchaczy z tego 15 z KSRG; 

• Szkolenia Współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym część teoretyczną  

– ukończyło 36 słuchaczy; 

• Szkolenie naczelników OSP – ukończyło 14 słuchaczy z tego 6 z KSRG;  
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 Pytanie w tym temacie zadał Pan Tomasz Szczurowski z KPP Lwówek Śląski, który zapytał  

jaki procent strażaków ochotników z OSP przechodzi do PSP. W odpowiedzi Pan Mróz poinformował,  

że w 80% strażacy z PSP pracują również w OSP. Jak dodał, większość strażaków starających się o pracę  

w PSP rozpoczyna pracę strażaka w OSP, ponieważ takie doświadczenie jest brane pod uwagę przy staraniu  

się o prace w PSP. Jak dodał duża rotacja strażaków w OSP wynika z wyjazdów zarobkowych poza granice 

kraju.  

 Kolejno Komendant PSP poinformował, że w temacie inspekcji gotowości operacyjnej 

przeprowadzone były szkolenia przez zespół kontrolny, który przeprowadził 3 inspekcje po jednej na każdej 

zmianie służbowej oraz na stanowisku kierowania. Z przeprowadzonych inspekcji zostało sporządzone 

sprawozdanie. Dodatkowo członkowie zespołu kontrolnego przeprowadzili kontrole przebiegu toku służby  

w JRG Lwówek Śląski. W czasie kontroli sprawdzono stan osobowy podziału bojowego i przygotowanie 

sprzętu do działań. Sprawdzono także alarmowy czas wyjazdu do zdarzeń. Jak poinformował Komendant PSP  

w ramach nadzoru nad jednostkami ochotniczych straży pożarnych spoza KSRG przeprowadzono wizytacje  

w następujących jednostkach: OSP Pasiecznik, OSP Chmieleń, OSP Kotliska, OSP Płóczki Górne, OSP 

Chmielno, OSP Zbylutów, OSP Milęcice, OSP Golejów. 

 Jak poinformował Pan Mróz w celu poprawy jakości prowadzonych działań oraz bezpieczeństwa 

ratowników jednostki uzyskały dotacje: 

• Jednostki będące w KSRG otrzymały dotacje w ramach zadania publicznego „Zapewnienie gotowości 

bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG” w wysokości 261 336 zł. 

• Jednostki spoza KSRG otrzymały dotację w ramach zadania publicznego „Przygotowanie jednostek 

ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych", w wysokości 56 928 zł. 

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 

sprzętu uzbrojenia, sprzętu informatyki i łączności, wyposażenia osobistego i ochronnego oraz inwestycji 

budowlanych –remonty strażnic. Jak dodał Pan Mróz na 2018 rok zaplanowano włączenie jednostki OSP 

Pasiecznik do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z racji bliskości drogi DK30.  

 Jak poinformował Komendant PSP w temacie bezpieczeństwa i higieny pracy nie odnotowano 

wypadków w czasie służby. W 2017 roku na bieżąco wymieniano zużyte ubrania koszarowe, bojowe  

oraz wyposażenie osobiste strażaków mające wpływ na bezpieczeństwo pracy. Przeprowadzono również 

badania butów gumowych w zakresie odporności na działanie prądu elektrycznego. Jak dodał osoba 

odpowiedzialna za sprawy BHP uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych dla przedstawicieli służby 

bezpieczeństwa i higieny służby i pracy jednostek organizacyjnych PSP. 

 W temacie działań ratowniczo - gaśniczych Pan Mróz poinformował, że w 2017 roku odnotowano 

około 10% wzrost zdarzeń. Od dwóch lat obserwowany jest znaczny wzrost fałszywych alarmów, 

spowodowanych przez instalacje monitoringu pożarowego. Jak dodał przyczyną takich alarmów jest brak 

informacji o dokonywanych przeglądach i niewłaściwe użytkowanie urządzeń.  

 W temacie tym pytanie zadał Starosta Lwówecki, który zapytał czy PSP współpracuje z Prokuraturą  

i Policją w sprawie karania osób zgłaszających fałszywy alarm. W odpowiedzi Pan Mróz poinformował,  
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że większość takich zgłoszeń było w dobrej wierze z racji przezorności mieszkańców, w związku  

z tym odstępowano od nakładania mandatów.  

 Jak poinformował Pan Mróz w 2017 roku nastąpił spadek ilości pożarów. W temacie tym Komendant 

PSP zwrócił uwagę na problem wypalania traw. Jak poinformował, z racji zmiany przepisów w ARiMR,  

które ustalają nie kontrolowanie rolników z wypalania traw, PSP spodziewa się wzrostu takich zdarzeń.  

W związku z tym Pan Mróz zwrócił się z prośbą do Starosty Lwóweckiego o dofinansowanie działań 

profilaktycznych (m.in. ulotek) na temat przeciwdziałania wypalaniu traw. Jak dodał Pan Mróz w okresie 

zimowym występuje również duża ilość pożarów sadzy w kominach. Zdaniem Komendanta PSP maja 

 na to wpływ brak regularnego czyszczenia przewodów kominowych oraz pogarszająca się jakość węgla.   

 W temacie zagadnień kontrolno - rozpoznawczych  w 2017 roku PSP realizowała  podobnie  

jak w latach ubiegłych zagadnienia oceny stopnia bezpieczeństwa pożarowego głównie w obiektach 

mieszkalnych wielorodzinnych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Jak dodał Komendant PSP z analizy 

statystyki pożarowej w latach 2012-2016 wynika, że największa ilość pożarów występuje w budynkach 

mieszkalnych.  

W związku z powyższym w 2017 roku zaplanowano kontynuację kontroli w obiektach mieszkalnych 

wielorodzinnych z szczególnym uwzględnieniem sprawnego działania instalacji kominowych. Z analizy 

statystyki pożarowej wynika również, że ilość pożarów w budynkach mieszkalnych w 2017 roku ponownie 

uległa zwiększeniu, również w 2017 roku ilość miejscowych zagrożeń związanych z podejrzeniem 

pojawieniem się tlenku węgla uległa zwiększeniu lecz nie odnotowano ofiar śmiertelnych. W związku  

z powyższym w 2018 roku zaplanowano kontynuację kontroli w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych. 

 Jak poinformował Pan Mróz od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. przeprowadzono łącznie 28 kontroli w 29 

obiektach mieszkalnych wielorodzinnych. Na podstawie tego wydano 6 decyzji administracyjnych 

nakazujących usunięcie uchybień. Jak dodał Pan Mróz PSP prowadzi również akcje prewencyjne m.in. „Kręci 

mnie bezpieczeństwo”, „Czad i Ogień”, „Obudź czujność” oraz „Stop pożarom traw”. 

 W temacie tym głos zabrał Pan Tomasz Szczurowski, który poinformował, że w tym roku szczególną 

uwagę należy zwrócić na działania prewencyjne związane z przechowywaniem i użytkowaniem butli 

gazowych. Mowa tu też o problemie podwójnej sprzedaży gazu w butlach, co powoduje zniszczenie 

zabezpieczeń chroniących przed niekontrolowanym upływem gazu.  

 W temacie budżetu PSP Komendant poinformował, że w 2017 budżet wynosił 3 968 891,00 złotych. 

Większość z tej puli została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe, pozostała część na wydatki rzeczowe  

i utrzymanie komendy. Remonty przeprowadzane przez KP PSP wykonywane były przez strażaków w ramach 

zadań własnych. Jak poinformował w tym roku planowane jest wykonanie pralni odzieży specjalnej  

wraz z dostosowaniem pomieszczeń. 

 Kolejno głos zabrał Pan Ireneusz Hołoga – Powiatowy Lekarz Weterynarii. Tytułem wstępu PLW 

podziękował Staroście Lwóweckiemu, za pomoc w działaniach informacyjno - profilaktycznych w roku 2017. 

Jak poinformował PLW na terenie powiatu lwóweckiego nie odnotowano przypadków ASF oraz ptasiej grypy. 

Odnotowano natomiast jedno zdarzenie wirusa salmonelli u kur niosek. W tym przypadku stado zostało 
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zlikwidowane a ferma obecnie jest remontowana i nie prowadzi działalności. PLW nie odnotował również 

przypadków zanieczyszczeń bakteryjnych w paszach oraz w produktach spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego.  

 Jak poinformował Pan Hołoga stan bezpieczeństwa w powiecie lwóweckim w 2017 roku był dobry. 

Jak dodał obecnie dużym problemem jest wirus ASF, który na terenie naszego kraju powoduje duże straty 

gospodarcze. Obecnie odnotowano 108 ognisk wirusa na terenie kraju. PLW obecnie przygotowuje  

się na ewentualne wystąpienie wirusa, poprzez badania każdego martwego dzika.  

 W temacie tym pytanie zadał Pan Tomasz Szczurowski, który zapytał o temat budowy płotu na granicy 

z Białorusią. W odpowiedzi PLW poinformował, że prace rozpoczęły się oraz trwa uzyskiwanie wszelkich 

pozwoleń. Taki płot ma za zadanie zaprzestanie przedostawania się kolejnych zakażonych dzików z Białorusi. 

Jak dodał 2 marca br. odbędzie się spotkanie z rolnikami w temacie bioasekuracji w chlewniach.  

 Kolejno głos zabrał Pan Mikołaj Żyłka – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej  

w Lwówku Śląskim. Jak poinformował PSSE w dziedzinie bezpieczeństwa sanitarnego działa następującym 

zakresie: 

• Zachorowania na choroby zakaźne; 

• Szczepienia ochronne – PSO; 

• Problemy epidemiologiczne; 

• Choroby zawodowe; 

• Bezpieczeństwo żywności i wody do spożycia; 

• Stan sanitarny obiektów; 

• Zapobiegawczy nadzór sanitarny; 

 

Jak poinformował Pan Żyłka w jednostce PSSE zatrudnionych jest 15 pracowników działalności podstawowej, 

3 pracowników administracji oraz 3 pracowników obsługi. 

 Główne kierunki działania PSSE w 2017 roku dotyczyły:  

• Sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenia działalności zapobiegawczej  

i przeciwepidemicznej w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych, 

• Sprawowania nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, kontrola warunków produkcji, 

przechowywania i dystrybucji żywności i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków 

oraz prowadzenie nadzoru nad zbiorowym żywieniem w zakładach żywienia zbiorowego, 

• Sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w zakresie wymagań higienicznych  

i zdrowotnych nad warunkami higieny środowiska przy wydawaniu opinii w ramach postępowania w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projektów studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego;  

• Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej, jakością wody 

przeznaczonej do spożycia 
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• Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy; 

• Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach nauczania  

i wychowania, opiekuńczych, wypoczynki i rekreacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie higieny procesów 

nauczania; 

• Koordynowanie i realizowanie zadań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia; 

 Jak poinformował Pan Żyłka sytuacja sanitarna w powiecie lwóweckim jest dobra. W 2017 roku 

zarejestrowano 7 nowych przypadków zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu C, 6 nowych 

przypadków zachorowań na WZW typu B, 8 przypadków zachorowań na boreliozę. Nie odnotowano nowych 

przypadków zachorowań na WZW typu  

A oraz na odrę i różyczkę.  

 W temacie wirusa grypy Pan Żyłka poinformował, że w 2017 roku odnotowano 15956 przypadków 

zachorowania, co jest wartością zbliżoną do lat ubiegłych. Jak dodał w roku 2017 tylko 812 osób zaczepiło  

się przeciwko grypie, co jest wartością niską. Powodem braku szczepień jest brak powszechności stosowania 

tej formy przeciwdziałania zachorowaniom. Zdaniem PSSE szczepienia takie są potrzebne, ponieważ niwelują 

bardzo groźne powikłania pogrypowe.  

 W temacie chorób zawodowych PSSE poinformował, że nadzorem sanitarnym objęte jest 136 

zakładów pracy w których narażonych na szkodliwe czynniki w środowisku jest 155 pracowników.  

W większości są to szkodliwości związane z nadmiernym hałasem. Jak dodał ok. 70 % stwierdzonych chorób 

zawodowych w latach 2010 – 2017 dotyczyło osób zatrudnionych w Zakładzie Wyrobów Azbestowych 

AZBESTOLIT w Gryfowie Śląskim.   

 W temacie bezpieczeństwa żywności PSSE poinformował, że obiekty na terenie powiatu lwóweckiego 

spełniają wymagania higieniczno - sanitarne. Przeprowadzone badania nie wykazały nieprawidłowości  

przy produkcji żywności. W temacie RASFF czyli systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności  

i paszach, w 2017 roku odnotowano 3 przypadki, które dotyczyły zanieczyszczonej wody mineralnej 

 bądź salmonelli w jedzeniu.  

 W temacie jakości wody PSSE poinformował, że wszystkie wodociągi na terenie powiatu lwóweckiego 

posiadają wodę spełniająca wymagania sanitarne. Jak dodał 20% mieszkańców powiatu lwóweckiego 

zaopatruję się w wodę do spożycia, która nie jest systematycznie kontrolowana (własne ujęcia wody, studnie 

indywidualne). 

 W temacie nadzoru sanitarnego placówek nauczania i wychowania w 2017 roku skontrolowano  

35 placówek. Zły stan techniczno-sanitarny stwierdzono w 2 obiektach, brak właściwych warunków  

do utrzymania higieny stwierdzono w 1 obiekcie. W zagadnieniu ergonomii mebli szkolnych i przedszkolnych 

– skontrolowano 20 placówek – nieprawidłowości nie stwierdzono. Nieprawidłowości nie stwierdzono również 

w temacie higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych. Warunki do utrzymania higieny osobistej  

są zapewnione w 34 / 35 placówek. W temacie warunków realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej – 9 szkół 

posiada gabinety profilaktyki zdrowotnej a 14 szkół korzysta z placówek zewnętrznych.  
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 W temacie wypoczynku dzieci i młodzieży Pan Żyłka poinformował, że nie stwierdzono żadnych 

incydentów. W 2017 roku stanowisko zajmowano w 108 sprawach zgłoszonych przez administrację 

samorządową i inne podmioty.  

 W temacie działań profilaktycznych w 2017 roku wśród priorytetowych zamierzeń znalazły się jako 

kontynuacja działań realizowanych w latach poprzednich tj.: 

• Popularyzowanie zasad zdrowego stylu życia  i zapobieganie chorobom niezakaźnym; 

• Zapobieganie chorobom zakaźnym poprzez propagowanie  szczepień oraz unikanie ryzykownych 

zachowań zdrowotnych.  

 

 Kolejno głos zabrał Pan Marek Makowski - Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku 

Śląskim. Jak poinformował na terenie powiatu lwóweckiego znajduje się 18 km odcinek drogi krajowej K-30, 

92 km dróg wojewódzkich oraz 330 km dróg powiatowych. Jak poinformował większość dróg powiatowych 

podlegających pod ZDP nie spełnia wymogów rozporządzenia o warunkach technicznych, ponieważ droga 

powiatowa powinna posiadać jezdnie o szerokości 5,5m lub 6m. W powiecie lwóweckim większość dróg  

ma wymiary od 4,5 do 5 metrów. Występują również drogi o szerokości 2,5 oraz 3 metrów. Jak poinformował 

Pan Makowski obecnie największym utrudnieniem jest zwiększająca się ilość pracy administracyjnej  

oraz problemy prawne i sprawy urbanistyczne. Jak dodał kwestie techniczne wykonywane są bezproblemowo 

przy współudziale firm oferujących gotowe rozwiązania technologiczne.  

 Jak poinformował Pan Makowski w ZDP zatrudnionych jest 6 osób w administracji drogowej oraz 10 

osób w służbie drogowej. Jak dodał pracownicy systematycznie uczestniczą w szkoleniach na obsługę 

specjalistycznych maszyn służących przy remontach dróg.   

Jak poinformował Kierownik ZDP w 2017 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznica – Rębiszów 2,232 km.   

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2532D Dworek-Pieszków o dł. 1,95 Km. 

• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 na odcinku o łącznej długości 1,54 km (jako inwestor 

zastępczy) 

 

W temacie zadań remontowych w 2017 roku wykonano: 

• Remont drogi powiatowej nr 2544D ul. Floriańska w Gryfowie Śląskim - dł. 0,706 km. 

• Remont drogi powiatowej nr 2525D w m. Oleszna Podgórska na odcinku o dł. 140 mb 

• Remont drogi powiatowej nr 2535D Lubomierz-Popielówek na odc. o dł. 470 mb. 

• Remont drogi powiatowej nr 2280D w miejscowości Ustronie na dł. 1,10 km.  

 

 W temacie zadań z zakresu bieżących Pan Makowski poinformował, że największe nakłady sił 

skierowane są na obsługę poboczy, koszenia traw oraz wycinania drzew i krzaków przydrożnych. Jak dodał 

przy ilości 760 km poboczy do utrzymania stanowi to duży problem. Jak poinformował Pan Makowski 

działania z zakresu bieżącego utrzymania dróg dzielone są na okres letni i zimowy. W okresie letnim  
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są to oprócz koszenia traw i zieleni również prace budowlane przy mostach, w których udział biorą pracownicy 

skierowani z zakładów karnych. Jak dodał bardzo często są to specjaliści, którzy bardzo porządnie wykonują 

zadana pracę.  

 W okresie zimowym działania ZDP związane są przede wszystkim z zimowym utrzymaniem dróg.  

Jak poinformował, występuje problem z znalezieniem firm, które są wyspecjalizowane w tym zakresie. 

Związane jest to z zamykaniem działalności przez ww. wykonawców z racji braku opadów w zimie.  

Pan Makowski poinformował, że w bieżącym sezonie zimowym odnotowano sytuację w których wykonawca 

nie wykonywał sumiennie swojej pracy co przekładało się na brak poprawy nawierzchni drogowej.  

 Do Kierownika ZDP pytanie skierował Pan Ireneusz Hołoga który zapytał jak wygląda procedura 

usuwania zwłok zwierząt z dróg powiatowych. W odpowiedzi Pan Makowski, poinformował, że uczestniczył  

w spotkaniu odnośnie ww. zagadnień, jednak z racji złożoności tematu nie ustalono jak ma wyglądać cały 

proces. Jak poinformował, ZDP jest zobowiązany do usunięcia zwłok zwierzęcia z drogi podlegającej  

pod ZDP, natomiast nie jest ustalone na kim ciąży pokrycie kosztów utylizacji zwierzęcia. Jak dodał ustawa 

informuje, że własnością zwierzyny jest Skarb Państwa i to on powinien refundować koszty utylizacji.  

 W temacie dróg powiatowych Pan Szczurowski zapytał czy są plany na remonty drogi na odcinku 

Wleń – Siedlęcin (okolice Nielestna). W odpowiedzi Pan Makowski poinformował, że cała droga  

w administracji powiatu lwóweckiego ma ponad 17 km. Jak dodał są plany na remont drogi na odcinku Łupki – 

Wleń (1200 m) oraz  na odcinku 880 m w Nielestnie. Jak dodał zostały złożone projekty na dofinansowania 

dróg. Zarząd oraz Rada Powiatu Lwóweckiego zabezpieczyły pieniądze w budżecie na dokumentacje 

projektową na tych odcinkach.  

 Kolejne pytanie zadał Pan Marek Śledziona pytając kiedy rozpocznie się przebudowa mostów  

w Brunowie. W odpowiedz Pan Markowski poinformował, że zamknięcie drogi miało być planowane  

na 1 stycznia br., natomiast nie ma on informacji kiedy dana realizacja rozpocznie się.  

 Pan Szczurowski zapytał czy planowane jest wycinanie drzew przy drogach. W odpowiedzi Pan 

Makowski poinformował, że tą działalnością zajmuje się DSDiK, i to oni oceniają które drzewa zostaną 

usunięte.  

 W temacie dróg powiatowych głos zabrał radny Józef Mrówka. Zwrócił uwagę na problem dużej ilości 

śmieci w przydrożnych rowach. Jak dodał ma świadomość, że służba drogowa nie jest w stanie wykonać 

wszystkich zajęć w tym zakresie. Jak poinformował radny samodzielnie organizuje on akcje sprzątania 

wspólnie z wytypowanymi skazanymi z zakładów karnych. Radny Józef Mrówka skierował pytanie do Pana 

Szczurowskiego na jakim etapie jest projekt budowy nowej komendy policji. W odpowiedzi Zastępca KPP 

poinformował, że są prowadzone rozmowy z wykonawcami i prace ziemne powinny rozpocząć się na wiosnę.  

 Na tym zakończono posiedzenie kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 
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Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 27 czerwca 2018r. 

Głównymi tematami były: 

1. Przygotowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu lwóweckiego 

2. Sprawy różne 

 

Po zapoznaniu się z porządkiem obrad Starosta Lwówecki przekazał głos Panu Mikołajowi Żyłce – 

Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lwówku Śląskim. Tytułem wstępu Dyrektor 

poinformował o podstawach prawnych regulujących kontrolę wypoczynku dzieci i młodzieży  

oraz o przypadkach, które nie podlegają pod zagadnienie zorganizowanego wypoczynku.  

Jak poinformował Pan Żyłka głównymi obowiązkami organizatorów wypoczynku są; 

• zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem wymagań ochrony 

przeciwpożarowej oraz higieniczno – sanitarnej;  

• dostęp do opieki medycznej (w oparciu o placówkę służby zdrowia bądź umowę z lekarzem  

lub pielęgniarką); 

• odpowiednio przygotowany program wypoczynku dostosowany do wieku i potrzeb uczestników; 

• zapewnienie odpowiedniego żywienia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa żywności i żywienia; 

• zapewnienie bezpiecznego korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego oraz w górach i zorganizowanych 

terenach narciarskich; 

• zgłoszenie wypoczynku właściwemu kuratorowi oświaty. 

 Jak poinformował Dyrektor PSSE w razie wystąpienia wypadku podczas zorganizowanego turnusu, 

kierownik wypoczynku lub upoważniony przez niego wychowawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie  

o zdarzeniu rodziców uczestnika, organizatora wypoczynku, kuratora oświaty, organ prowadzący wypoczynek, 

prokuratora oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego (w przypadku wystąpienia zatrucia pokarmowego).  

Jak dodał w przypadku, gdy służby stwierdzą niespełnienie wymagań wypoczynku, Powiatowy Inspektor 

Sanitarny ma prawo wnioskować do kuratora oświaty o usunięcie uchybień w trybie pilnym bądź zamknięcie 

wypoczynku i odwiezienie dzieci do domów.  

 W temacie wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu lwóweckiego w ostatnich latach 

największą liczbę zgłoszonych wypoczynków odnotowano w 2017 roku (27 turnusów w których udział wzięło 

698 osób). W roku bieżącym odbyło się 9 zgłoszonych turnusów (dotyczy okresu ferii zimowych), a na okres 

wakacyjny zgłoszonych zostało 10 turnusów. Jak dodał Pan Żyłka przeprowadzane w ostatnich latach kontrole 

nie stwierdziły nieprawidłowości. Wypoczynek na terenie powiatu lwóweckiego przebiegał bez uwag  

oraz skarg rodziców. Z racji faktu, że zgłoszone w tym roku turnusy odbędą się w tych samych obiektach  

co w poprzednich latach przypuszcza się, że wypoczynek będzie przebiegał bez zastrzeżeń.  

  Jak poinformował Dyrektor PSSE z racji braku legalnych kąpielisk na terenie powiatu lwóweckiego, 

właściciele bądź zarządcy „dzikich kąpielisk” powinni umieścić na terenie akwenu wodnego tablice 

informacyjne o zakazie kąpieli.  
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 Jako kolejny głos zabrał Pan Mariusz Mróz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

w Lwówku Śląskim. Jak poinformował po zeszłorocznym zdarzeniu w miejscowości Suszek, gdzie doszło  

do zniszczenia obozu harcerskiego przez wichury, zadania PSP zostały w zakresie bezpieczeństwa  

na obozowiskach zintensyfikowane. Jak dodał 21 czerwca br. odbyło się spotkanie Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Policji oraz Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych, podczas którego podpisano protokół porozumień w którym zawarto zadania dla PSP i Policji  

w zakresie ochrony wypoczynku dzieci i młodzieży. W porozumieniu zawarto szczegółowe informację  

o obowiązku łączności radiowej między obozowiskiem a PSP. Łączność radiowa podczas trwania turnusu 

sprawdzana będzie dwa razy dziennie, na kanałach radiowych wyodrębnionych specjalnie na ten cel. Podczas 

sprawdzania łączności radiowej przekazywane będą komunikaty o ostrzeżeniach meteorologicznych  

oraz o ewentualnych zdarzeniach na obozowisku. Jak dodał Komendant PSP kierownicy obozowiska muszą 

dodatkowo posiadać trzy niezależne numery telefonów u trzech różnych operatorów komórkowych 

 (Plus, Orange, T-Mobile). W przypadku braku kontaktu telefonicznego bądź radiowego podejmowane  

będą działania ratunkowe.   

 Jak poinformował Komendant PSP sprawdzenie podstawowych wymagań w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej podejmowane jest po zgłoszeniu wypoczynku do kuratorium oświaty. Do zadań PSP w tym 

zakresie należą czynności kontrolno - rozpoznawcze oraz skontrolowanie obozowiska pod względem 

przygotowania do niebezpiecznych zdarzeń. Dodatkowo prowadzone są instruktaże dla kierowników 

obozowisk, na temat zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych. Zgłoszone w kuratorium oświaty turnusy 

umieszcza się w bazie wypoczynków na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W bazie tej znajdują  

się dane o miejscu wypoczynku, terminie wypoczynku oraz typie wypoczynku. Jak dodał Komendant PSP 

prowadzone są rozmowy z kuratorium oświaty, aby informację na stronie internetowej rozszerzyć o numer 

telefonu do kierownika obozowiska.  

 W temacie tym głos zabrał Pan Łukasz Strzelecki – Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. Jak poinformował, Wojewoda Dolnośląski zobligował Wojewódzkie Centrum Zarządzania 

Kryzysowego do cotygodniowego przekazywania Powiatowym Centrom Zarządzania Kryzysowego aktualnego 

wykazu o obozach i koloniach organizowanych na terenie danego powiatu. Jak dodał informacja ta będzie 

przesyłana do Stanowiska Kierowania PSP, Stanowiska Kierowania KPP, GCZK oraz dyrektorów schronisk 

młodzieżowych.  

 Jak poinformował Pan Mróz Państwowa Straż Pożarna wydaję opinie o spełnieniu wymagań 

przeciwpożarowych na okres 3 lat, chyba ze w tym okresie nastąpią znaczne zmiany na terenie obozowiska, 

wymagające ponownego skontrolowania. Jak dodał w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dot. wymagań 

przeciwpożarowych podczas trwania wypoczynku, PSP może zwrócić się do kuratora oświaty o nakazanie 

organizatorowi usunięcia uchybień bądź zakończenia wypoczynku w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia 

uczestników.  

 W temacie pozostałych obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży Komendant PSP poinformował,  

że kontrolowane są one pod względem ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie podmioty, które zgłosiły  
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chęć organizacji wypoczynku otrzymały pozytywną opinie. Jak dodał nadal zdarzają się niezgłoszone  

do kuratorium oświaty i nieskontrolowane kolonie.  

 W temacie zabezpieczenia kąpielisk Pan Mróz poinformował, że PSP posiada na wyposażeniu łódź 

oraz specjalistyczne ubrania do pracy w wodzie. Zwrócił jednak uwagę, że czas dotarcia służb na miejsce 

zdarzenia jest długi i wynosi 10-20 minut.    

 Kolejno głos zabrał Pan Tomasz Szczurowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji  

w Lwówku Śląskim. Jak poinformował, na stronie internetowej policji został opublikowany poradnik 

bezpiecznego wypoczynku w okresie letnim. Jak dodał policjanci z terenu powiatu lwóweckiego odbyli 58 

spotkań w szkołach, w których wzięło udział 814 uczniów, 101 nauczycieli i 67 rodziców, podczas których 

informowano jak ustrzec się przed zagrożeniami podczas letniego wypoczynku. Dodatkowo policjanci 

promowali bezpieczny wypoczynek podczas 6 festynów, odbywających się na terenie powiatu lwóweckiego.  

 Jak poinformował Pan Szczurowski największymi wyzwaniami dla lwóweckiej policji są gwałtowne 

zdarzenia meteorologiczne, podczas których pojawia się problem łączności radiowej i telefonicznej.  

W tym temacie Komendant zapowiedział konieczność dopracowania systemu łączności, przy wsparciu KP 

PSP. Drugim zagrożeniem, jest problem zagubień ludzi w lasach. Jak dodał niedługo rozpocznie się okres 

zbierania grzybów, co powoduje zwiększenie ilości akcji poszukiwawczych, które wymagają skierowania 

dużych sił i środków. Jak dodał poszukiwania te generują dodatkowo wysokie koszty. Jak zauważył  

Pan Szczurowski duże ułatwienie w poszukiwaniach osób zaginionych przyniósłby dron, który mógłby być  

na wyposażeniu Starostwa Powiatowego lub KP PSP. Jak dodał jest to urządzenie bardzo pomocne, zastępujące 

pracę 20-30 osób. Obecnie w temacie zagubień ludzi policja lwówecka kładzie duży nacisk na działania 

informacyjne i prewencyjne.  

  Kolejno Pan Szczurowski zgłosił Staroście Lwóweckiemu problem monitorowania ukąszeń przez 

żmije. Jak poinformował w przypadkach ukąszeń występuję problem z dostępnością surowicy.  

 W temacie wypoczynku dzieci i młodzieży głos zabrał Pan Wojciech Czafurski – Komendant 

Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim. Jak poinformował, policja jest dobrze przegotowania do sezonu 

letniego. Podziękował jednocześnie samorządom za dofinansowanie na zakup rzutek ratowniczych. Dodał,  

że obecnie każdy radiowóz policji wyposażony jest w taką rzutkę.   

 Kolejno głos zabrał Pan Tadeusz Jarosz – Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łupkach. 

Jak poinformował schronisko nie jest organizatorem imprez,  jedynie udostępnia obiekt na potrzeby 

wypoczynku, muszą jednak spełniać wymogi Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w zakresie sanitarnym oraz kontroli ujęcia wody znajdującego się na terenie schroniska. 

Dodatkowo schronisko objęte jest obowiązkiem kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej, badań 

kontrolnych mikrobiologii i fizykochemicznych ujęć wody oraz badań na pierwiastki promieniotwórcze.  

Pan Jarosz poinformował, że schronisko posiada umowy z podmiotami gospodarczymi w zakresie utrzymania 

sprzętu przeciwpożarowego oraz z spółdzielnią kominiarską na czyszczenie przewodów kominowych  

Na terenie schroniska umieszczone są informację o wykazie telefonów alarmowych oraz instrukcje i plany 
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ewakuacyjne. Jak dodał, kierownik wycieczki ma obowiązek zapoznać się z instrukcją ewakuacji po przybyciu 

do schroniska.  

 Kolejno głos zabrał Pan Jerzy Andrzejczak – Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Przekazał,  

iż co roku podejmowane są działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży.  

W okresie letnim trzy instytucje na terenie gminy Gryfów Śląski organizują wypoczynek dla dzieci  

i młodzieży. Pierwszą z nich jest świetlica środowiskowa będąca częścią Miejsko - Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. W ramach zajęć 50 dzieci, przez cały lipiec w będzie korzystać z bogatej oferty zajęć 

organizowanych przez świetlicę. Drugą instytucją organizującą wypoczynek jest Biblioteka Publiczna Odział 

Dziecięco – Młodzieżowy w Gryfowie Śląskim. Trzecia instytucją jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury  

w Gryfowie Śląskim, który organizuję warsztaty filmowe w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura  

na Dolnym Śląsku”. Jak dodał Pan Andrzejczak w ramach funkcjonowania orlika, prowadzone będą zajęcia 

sportowe z animatorami.  

 Kolejno głos zabrał Pan Artur Okuniewicz – Komendant Straży Miejskiej w Lubomierzu.  

Jak poinformował na chwilę obecną na terenie gminy Lubomierz zostały zgłoszone 2 turnusy obozu  

w miejscowości Janice. Dodatkowo Ośrodek Kultury i Sportu organizuje półkolonie dla dzieci  

i młodzieży. Jak dodał dzieci i młodzież będą mogli skorzystać również z zajęć ruchowych na terenie Szkoły 

Podstawowej w Lubomierzu oraz z projekcji filmów organizowanych przez Bibliotekę Publiczną  

w Lubomierzu.   

 Kolejno głos zabrała Pani Krystyna Karbowiak Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wleniu. Jak poinformowała w tym roku gmina Wleń nie organizuje wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży na terenie gminy, natomiast stawia na zorganizowane wyjazdy dzieci i młodzieży. Jak dodała 

kolejny rok z rzędu organizowany jest wyjazd dzieci i młodzieży do Międzywodzia, dzięki wsparciu 

kuratorium oświaty. Dodatkowo Parafia św. Mikołaja Biskupa we Wleniu organizuję dwa wyjazdy wakacyjne 

do Zakopanego i na Mazury.  

W temacie wypoczynku dzieci i młodzieży głos zabrał Pan Józef Stanisław Mrówka – Członek Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Jak poinformował od 10 lat współorganizuje wypoczynek na zasadzie wymiany 

dzieci z partnerami z Strzyżowca Lubelskiego a od 8 lat z miasteczkiem Hnúšťa. Jak dodał w tym roku  

w wymianie z partnerem słowackim wezmą udział głównie najmłodsze dzieci.  

Kolejnym punktem obrad były sprawy różne. W punkcie tym głos zabrał Pan Mariusz Mróz. Poruszył 

on problem pożarów na wysypiskach śmieci. Na terenie powiatu lwóweckiego znajdują się dwa składowiska 

śmieci. Jak dodał przy ulicy Polnej w Lwówku Śląskim, odnotowano przypadek, gdzie występuję problem  

z bieżącym wywozem odpadów.  Jak poinformował Pan Mróz, PSP wspólnie z policją lwówecką oraz Strażą 

Miejską zamierza przeprowadzić kontrolę w obiekcie, zarówno pod względem stanu bezpieczeństwa  

jak i uprawnień do składowania odpadów.  

W temacie pożarów na wysypiskach śmieci głos zabrał również Pan Szczurowski. Jak poinformował 

pożary wysypisk odpadów na terenie powiatu jeleniogórskiego były bardzo obszerne. Jak dodał w wypadku 

dużego pożaru na terenie powiatu lwóweckiego może być konieczność ewakuowania mieszkańców.  
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Jak poinformował lwówecka policja zwróci uwagę na przestrzeganie dopuszczalnej masy przewożonego 

ładunku śmieci. Jak dodał planowana jest nowelizacja zarządzenia w kierunku zmiany ostrzegania  

o 7 dniowym wyprzedzeniu o kontroli.  

W temacie pożarów na wysypiskach odpadów głos zabrał Starosta Lwówecki, który poinformował,  

że cały czas zwiększa się świadomości mieszkańców o składowaniu odpadów oraz o niebezpieczeństwach 

pożarowych z tym związanych. Jak dodał w Rębiszowie zmieniono trasy przejazdu pojazdów z odpadami,  

aby samochody ciężarowe nie stwarzały takiego zagrożenia dla dzieci i młodzieży.  

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W minionym roku 

na terenie Powiatu Lwóweckiego nie wystąpiły zdarzenia zakłócające porządek publiczny, jak również  

nie wystąpiły przesłanki do tego typu zdarzeń.    

Powiatowe służby i inspekcje wywiązywały się właściwie z zadań w zakresie porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli, niemniej należy dokładać wszelkich starań aby stan bezpieczeństwa i poczucie 

bezpieczeństwa wzrastały.  

Ponadto sposób funkcjonowania Komisji oraz zakres merytoryczny omawianych tematów przyczyniają 

się do polepszenia współpracy służb działających w granicach administracyjnych powiatu lwóweckiego.  

 

Starosta Lwówecki: 

D. Koko 
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