
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 

STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2018 rok 

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

(t.j Dz. U 2018, poz. 995) składam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została utworzona na podstawie art. 38a pkt 1 ustawy wymienionej 

wyżej, w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami 

i strażami oraz zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

W związku z upływem trzyletniej kadencji Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 

5 grudnia 2018 r. został powołany Zarządzeniem nr 59/2018 nowy skład Komisji. 

Skład Komisji: 

1) Przewodniczący Komisji - Jarosław Gęborys - Starosta Kamiennogórski 

2) Członkowie: 

- Mariusz Mućwicki - Radny Powiatu, 

- Damian Wójcik - Radny Powiatu, 

- Dariusz Kurzeja - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, 

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

- Anna Kaczyńska - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze, 

- Małgorzata Krzyszkowska - Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego, 

- Cecylia Skulska – Naczelnik Wydziału Edukacji, 

- Ryszard Klimsiak - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

- Janusz Chodasowicz - Burmistrz Miasta Kamienna Góra, 

- Ewa Kocemba - Burmistrz Miasta Lubawka, 

- Patryk Straus - Wójt Gminy Kamienna Góra, 

- Wiesław Cepielik- Wójt Gminy Marciszów. 

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

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

- przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

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

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

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

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

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

z wykonywaniem zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

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

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

W celu realizacji powyższych zadań Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku odbyła 2 posiedzenia, 

w terminach: 11 czerwca oraz 19 grudnia. 

W 2018 roku do Komisji nie wpłynęły do zaopiniowania żadne projekty programów oraz projekty prawa 

miejscowego z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

W trakcie posiedzeń komisji omówiono informacje powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie 

zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu z uwzględnieniem okresu 

wakacyjnego oraz planowanych działaniach prewencyjnych w tym obszarze. Powołano zespół do opracowania 

„Programu poprawy bezpieczeństwa i porządku na lata 2019-2023”. Program zostanie przedstawiony  

pod obrady Rady Powiatu i w formie uchwały będzie przyjęty do realizacji. 

Przyjęto informację przedstawicieli poszczególnych służb, inspekcji i straży z zakresu realizacji zadań 

wynikających z Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli i tak: 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze: 

- W 2018 roku odnotowano statystykach 1079 zdarzeń co stanowi wzrost liczby interwencji o 47,6 % 

w stosunku do roku 2017. Liczba pożarów wzrosła o 68,6% w stosunku do roku 2017 i wyniosła 

371 interwencji w roku 2018 (w okresie styczeń–listopad) przy 220 zdarzeniach w roku 2017. Największą 

liczbę interwencji odnotowano w grupie obiektów mieszkalnych jedno i wielo-rodzinnych oraz w grupie 

obiektów innych w tym zdarzeń związanych z wypalaniem traw na terenach nierolniczych i leśnych. 

Przyczyny interwencji w budynkach mieszkalnych wynikają głównie z niewłaściwej eksploatacji 

instalacji kominowych oraz wad technicznych kominów i ich konstrukcji. 

- W roku 2018 Komendant Powiatowy PSP w Kamiennej Górze przeprowadził dwa szkolenia  

dla jednostek OSP z terenu powiatu: 

1) Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, 16 osób. 

2) Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódców 

OSP), 13 osób. 

- W miesiącu czerwcu 2018 roku przeprowadzono ćwiczenia powiatowe pk. ”Bazylika 2018”, które miały 

na celu sprawdzenie Planu Ratowniczego Powiatu oraz współpracy jednostek PSP i OSP z terenu powiatu 

kamiennogórskiego. 

- Od kwietnia przez Państwową Straż Pożarną prowadzona była kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo”, 

w ramach której funkcjonariusze Komendy prezentowali zasady bezpiecznego zachowania się dzieci 

i młodzieży w sytuacjach zagrożenia oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom. 
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- W związku z Ogólnopolska Kampanią „ Nie dla czadu” podjęto działanie w celu informowania 

społeczeństwa dotyczącego zagrożeń wynikających z występowania tlenku węgla. Materiały 

informacyjne rozpowszechniano za pomocą lokalnych mediów oraz strony internetowej Komendy 

Powiatowej PSP w Kamiennej Górze. 

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze: 

- Dla poprawy bezpieczeństwa w szkołach istotne znaczenie miała kontynuacja realizacji różnorodnych 

przedsięwzięć prewencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci 

i młodzieży. Funkcjonariusze uczestniczyli w 97 spotkaniach z dziećmi i młodzieżą na terenie szkół 

powiatu kamiennogórskiego, gdzie przeprowadzano prelekcję na temat: 

1) przemocy w szkołach, 

2) odpowiedzialności nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa, 

3) bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

4) bezpieczeństwa w internecie, 

5) szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, palenia papierosów, 

6) demoralizacji nieletnich, 

7) obowiązku szkolnego, 

8) bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i kontaktów z osobami obcymi, 

9) realizacji „Drug -Stop” polsko-czeskiego projektu dotyczący zwalczania transgranicznej przestępczości 

narkotykowej. 

- Ponadto przeprowadzono 91 spotkań z pedagogami, których tematem była współpraca z policją, problem 

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

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

- W 2018 r. przeprowadzono akcje: „Bezpieczna droga do szkoły” „Bezpieczna woda”, „Bezpieczne 

Ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Akcja Znicz 2018”, oraz pogadanki z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym z dziećmi w przedszkolach na terenie powiatu kamiennogórskiego. Przeprowadzono również 

wiele wycieczek dydaktycznych po jednostce policji. Kamiennogórska Policja uczestniczyła 

w „Młodzieżowym Forum Bezpieczeństwa 2018”, które odbyło się w Domu Kultury w Pisarzowicach. 

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze również prowadziła szeroko zakrojoną kampanię 

informacyjną dotyczącą wdrożonych nowych aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz 

aplikacji „Moja Komenda”. 

- W lipcu 2018 po analizie odnotowywanych zdarzeń na terenie Gminy Lubawka kamiennogórska 

jednostka policji przeprowadziła Debatę Społeczną pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie możesz mieć 

na nie wpływ – Lubawka 2018”. Debata skierowana była do wszystkich mieszkańców Gminy Lubawki 

i odnosiła się do zagrożeń mogących wystąpić we wszystkich miejscowościach Gminy. 

Powiatowa Inspekcja Sanitarna: 

- W 2018 przeprowadzono łącznie 300 kontroli sanitarnych (były to kontrole kompleksowe, sprawdzające, 

tematyczne, interwencyjne). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze celem 

wyeliminowania stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości w zakresie stanu 

sanitarno – technicznego wydał - 35 decyzje administracyjne. 

- W omawianym okresie czasu do Sekcji Higieny Żywienia i Żywności wpłynęło 7 interwencji, w tym 

dotyczycących min. wprowadzania do obrotu żywności o zmienionych cechach organoleptycznych, braku 

higieny przy pakowaniu żywności, wprowadzania do obrotu w sprzedaży na odległość (sprzedaży 

wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet produktów kosmetycznych niespełniających wymogów 

prawnych, w zakresie żywienia dzieci w stołówce przedszkolnej oraz braku przestrzegania higieny przez 

personel zakładu żywienia w zakresie żywienia dzieci w stołówce przedszkolnej oraz braku 

przestrzegania higieny przez personel zakładu żywienia 
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- W 2018 r. przeprowadzono 153 kontroli stanu sanitarnego. Skontrolowane obiekty stanowią różnorodną 

grupę, co powoduje zróżnicowanie wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać obiekty należące 

do poszczególnych kategorii. Jakość wody wodociągowej z obu wodociągów, oceniono jako dobrą, 

w porównaniu do roku 2017 jakość wody do spożycia nie uległa pogorszeniu. 

- W 2018 r. odnotowano 1 przypadek przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w wodzie 

przeznaczonej do spożycia z wodociągu zaopatrującego w wodę do spożycia Ośrodek Wczasowy  

„Pod Okrajem” w Jarkowicach 58. 

- W 2018 r. odnotowano 1 przypadek przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w wodzie 

przeznaczonej do spożycia z wodociągu zaopatrującego w wodę do spożycia Ośrodek Wczasowy  

„Pod Okrajem” w Jarkowicach 58. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii: 

- W 2018 roku na terenie Polski nadal występuje zagrożenie afrykańskim pomorem świń. Stwierdzono 

3090 zachorowań u dzików oraz 213 ognisk chorób u świń. W celu zapobieżenia takim sytuacjom 

Inspekcja Weterynaryjna podjęła szereg działań zapobiegawczych, min. szkolenia dot. bioasekuracji  

oraz zasad przewozu żywych zwierząt i mięsa, kontrole w gospodarstwach utrzymujących świnie  

oraz kontrole w tym zakresie. Prowadzone są również liczne spotkania z Nadleśnictwem, Kołami 

Łowieckimi, rolnikami oraz lekarzami weterynarii. 

- Ze względu na występowanie na terenie przejść granicznych, ruch turystyczny istnieje możliwość 

przemieszczenia się ASF nawet na odległość kilkuset kilometrów. Dużym zagrożeniem jest również 

niekontrolowany obrót środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego, które nie zostały poddane 

prawidłowej obróbce termicznej. 

- Na terenie Powiatu Kamienna Góra nie stwierdzono zdarzeń zagrażających bezpośrednio zdrowiu 

publicznemu, tj. nie odnotowano wystąpienia chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu, natomiast 

w nadzorowanych podmiotach zidentyfikowano niewielkie uchybienia głównie techniczne, które zostały 

usunięte i nie miały większego wpływu na bezpieczeństwo produkowanych środków spożywczych. 

Powiatowy Urzędu Pracy: 

- W okresie styczeń - październik 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze świadczył usługi 

z zakresu pośrednictwa pracy tj. zrealizowano 566 ofert pracy, w tym 286 oferty subsydiowane i 280 

ofert niesubsydiowanych. 

- W ramach realizacji subsydiowanych ofert pracy m. in: 

1) 130 osób bezrobotnych skierowano do odbycia stażu, 

2) 47 osób bezrobotnych skierowano do prac interwencyjnych, 

3) 28 osób bezrobotnych skierowano do robót publicznych, 

4) 24 osoby skierowano do odbywania prac społecznie użytecznych, 

5) 24 osoby skierowano do pracy w ramach refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk 

pracy, 

6) 32 osoby do 30 roku życia skierowano do zatrudnienia w ramach nowego instrumentu dofinansowania 

kosztów zatrudnienia, 

7) 1 osobę powyżej 50 roku życia skierowano do zatrudnienia w ramach dofinansowania kosztów 

zatrudnienia, 

- Ponadto 30 osób w wieku do 30 roku życia otrzymało bon na zasiedlenie w związku z podjęciem 

zatrudnienia poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. 

- poradnictwa i doradztwa zawodowego: 

1) 1068 osób skorzystało z usług poradnictwa indywidualnego, 

2) 112 osób skorzystało z porady grupowej oraz informacji zawodowej; 
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- 7 osób bezrobotnych skierowano do odbycia szkoleń indywidualnych w celu nabycia, zmiany  

lub uzupełnianiu kwalifikacji zawodowych (uwzględniające bieżące potrzeby pracodawców). W okresie 

sprawozdawczym 10 osób bezrobotnych ukończyło 3-tygodniowe szkolenie z zakresu umiejętności 

poszukiwania pracy. 

- W okresie sprawozdawczym Urząd zawarł umowy z pracodawcami przekazując wsparcie finansowe 

w postaci refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia 7 stanowisk pracy dla skierowanych 

bezrobotnych i wydatkował kwotę 140.000 zł. 

Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze: 

- W powiecie kamiennogórskim ilość wyjazdów zespołów pogotowia ratunkowego nie zmieniła  

się znacząco. Na terenie powiatu działają dwa zespoły ratownictwa typu S i P. Następuje coraz lepsza 

współpraca w zakresie dysponowania do zdarzeń śmigłowca LPR, coraz częściej na naszym terenie 

śmigłowiec podejmuje chorych. 

- Od 2017 roku nie ma dyspozytorni medycznej w Jeleniej Górze. Powiat Kamiennogórski będzie należy 

do rejonu operacyjnego legnickiego i tam są odbierane nr alarmowe oraz dysponowane karetki pogotowia 

ratunkowego. 

Zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Komisja pozytywnie zaopiniowała pracę 

Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym 

pozytywnie zaopiniowała budżet powiatu z zakresu bezpieczeństwa na 2019 r. W rozliczeniu na poszczególne 

zadania budżet w zakresie bezpieczeństwa kształtuje się następująco: 

- na pokrycie kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej 3 419 678 zł, 

- na przeprowadzenie szkolenia obronnego z zakresu administracji publicznej 30 000 zł, 

- na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej zabezpieczono kwotę 3 000 zł, 

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

przeznaczono kwotę w wysokości 8000 zł, 

- na szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa kwotę 6 000 zł, 

- na przygotowanie oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej kwotę w wysokości 19 000 zł. 

Zgodnie z art. 26 pkt. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1401) zabezpieczono 

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

Starosta Kamiennogórski: 

J. Gęborys 
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