
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1   

STAROSTY ZGORZELECKIEGO 

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

z działalności "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok" 

Na podstawie art 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500), w celu realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi 

służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, zwana dalej "Komisją". 

Zgodnie z art. 38b ust. 3 wyżej cytowanej ustawy przedstawiam sprawozdanie z działalności Komisji za rok 

ubiegły. Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

W 2018 roku odbyły się trzy merytoryczne posiedzenia Komisji. Dnia 19 kwietnia odbyło się pierwsze 

posiedzenie, podczas którego zajmowano się niżej wymienionymi tematami: 

1) Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu na temat robót zrealizowanych  

w 2017 r. na rzekach i wałach oraz planowanych  do zrealizowania w 2018 r. na terenie powiatu 

zgorzeleckiego; 

2) Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu na temat:  

"Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie zgorzeleckim. Ocena występujących 

i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, 

prognozowanie tych zagrożeń"; 

3) Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zgorzelcu na temat: „Informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa powiatu zgorzeleckiego. Ocena 

stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

prognozowanie ich wystąpienia”. 

Ad 1: 

Na wstępie Kierownik Nadzoru Wodnego w Zgorzelcu  przedstawiła najważniejsze zmiany, które zostały 

wprowadzone od dnia 1 stycznia 2018 r., a mianowicie połączono dwa podmioty zajmujące się ciekami 

wodnymi: Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (dalej: DZMiUW) oraz Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej (dalej: RZGW).  Każde RZGW ma swoje zarządy zlewni. Zarząd Zlewni w Zgorzelcu  

ma dwa nadzory: Nadzór Wodny w Zgorzelcu oraz Nadzór Wodny w Lubsku. Zarząd Zlewni w Zgorzelcu  

na terenie powiatu zgorzeleckiego jest administratorem rzek: Nysa Łużycka, Lubota, Witka, Płonka  

oraz odcinków granicznych: Koci Potok, Okleśna, Ziębówka, Miedzianka, Jawornicki Potok, Boreczek. 

W wyniku wejścia w życie nowych przepisów, Zarząd Zlewni w Zgorzelcu administruje również rzekami 

przejętymi od DZMiUW, a więc: Potok Żarecki, Jędrzychowicki Potok, Studzianka, Włosiennica, Czerwona 

Woda, Miedzianka, Lipniak, Trójnica, Moczyna, Zielnica, Mytwa, Bielawka, Łaźnik, Kruszynka, Szkło, Ślad, 

Przepiórka, Czerwienica, Krzywa Struga, Ochota, Nieciecz. 
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W 2017 roku na terenie powiatu zgorzeleckiego wykonano prace konserwacyjne: 

- gm. Sulików – Włosiennica (10,1 km) o wartości 38 957 zł; 

- gm. Sulików – Czerwona Woda (13,50 km – Radzimów, Bierna, Miedziana, Tylice, Kunów, Mała Wieś 

Dolna, Sulików), Studzianka, Nieciecz – 116 985 zł; 

- gm. Zgorzelec – Potok Żarecki (12 km – Żarska Wieś, Gronów, Sławnikowice) – 204 742 zł; 

- gm. Zgorzelec – Trójnica (7,9 km  - Białogórze, Trójca, Łagów) – 99 871 zł; 

- gm. Zgorzelec – Jędrzychowicki Potok (17 km – Jędrzychowice, Łagów, Jerzmanki) – 228 505 zł; 

- gm. Zgorzelec – Zielnica (2,13 km – Pokrzywnik, Jędrzychowice ) – 6000 zł; 

- gm. Pieńsk – Bielawka (11.5 km – Bielawa Górna, Strzelno, Dłużyna Górna i Dolna, Stojanów) - 

129 963 zł; 

- gm. Pieńsk – Żarecki Potok (6,5 km – Lasów, Żarki Średnie) -  123 983 zł; 

- gm. Pieńsk – Łaźnik – 37 988 zł; 

- gm. Bogatynia – szkody powodziowe, remont muru (170m) – 500 000 zł; 

- gm. Bogatynia – wycinka zakrzaczeń: Ochota (0,8 km) – 1500 zł. 

Suma robót wyniosła 1 488 494 zł brutto. 

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Nysy Łużyckiej i Bielawki - 138 983 zł. 

Suma wszystkich robót 1 627 477 zł. 

Zaplanowane roboty na rok 2018: 

1) Udrożnienie koryta rzeki Włosienica – wykoszenie i wygrabienie; 

2) Udrożnienie koryta cieków granicznych: Boreczek, Jawornicki Potok; 

3) Usunięcie wywrotów z koryta Nysy Łużyckiej w m. Posada; 

4) Zabudowa wyrwy brzegowej w km 142+900 – 143+100 w m. Żarka Nad Nysa; 

5) Konserwacja potoków: Żarecki Potok, Jędrzychowicki Potok, Czerwona Woda; 

6) Roboty utrzymaniowe i udrożnienie koryta rzeki Miedzianka w m. Bogatynia; 

7) Koszenie i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Nysy Łużyckiej i Bielawki. 

Podczas dyskusji poruszono m.in. kwestie znaków granicznych, realizacji zadania dotyczącego 

popowodziowej odbudowy cieku Miedzianki i Witki oraz aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego. 

Ad 2: 

W 2017 roku nieznacznie zmniejszyła się dynamika w wybranych kategoriach pospolitych przestępstw 

(rozboje, bójki i pobicia, kradzieże i kradzieże z włamaniem, zniszczenie mienia, uszkodzenia ciała) 

rejestrowanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP), która osiągnęła poziom 99%. W okresie 

całego 2017 roku w porównaniu do roku 2016 odnotowano 15 zdarzeń przestępczych mniej. 

W zakresie ograniczenia zjawiska narkomanii i przestępczości narkotykowej na terenie działania KPP  

w Zgorzelcu w porównaniu do 2016 roku odnotowano spadek o 26% wszczętych postępowań 

przygotowawczych (2016 - 182; 2017 - 135). Jednym z najważniejszych priorytetów dla funkcjonariuszy 

Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu jest zwalczanie przestępczości hazardowej i likwidacja nielegalnych 

punktów z grami. Na terenie powiatu zgorzeleckiego w 2017 roku skontrolowano 23 punkty, gdzie urządzane 

były gry o charakterze losowym bez wymaganej koncesji. Zabezpieczono 34 automaty o wartości około 

648 tys. zł. W analizowanym okresie na terenie powiatu zgorzeleckiego ujawniono 55 nieletnich sprawców 

czynów karalnych (2016 rok - 85). Natomiast udział nieletnich w przestępczości kryminalnej stanowił 13% 

podejrzanych o przestępstwa kryminalne. Łącznie w 2017 roku nieletni na terenie powiatu zgorzeleckiego 

popełnili 270 czynów karalnych, gdzie w roku 2016 popełnili ich 222. 
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W analizowanym okresie czasu ujawniono 30971 wykroczeń, w tym 20231 wykroczeń przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 10740 społecznie uciążliwych oraz innych (przeciwko mieniu, 

przepisom kodeksu wykroczeń oraz przepisom innych ustaw). Na terenie powiatu nie stwierdzono aktów 

terroryzmu. Jednak występują przypadki zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych. Sprawami tymi 

zajmuje się z ramienia policji specjalnie przygotowana grupa tzw. Nieetatowa Grupa Rozpoznania Minersko – 

Pirotechnicznego. W 2017 roku na terenie powiatu zgorzeleckiego odnotowano 3 fałszywe alarmy z groźbami 

wybuchu ładunków pirotechnicznych. W 2017 roku na drogach powiatu zgorzeleckiego odnotowano wzrost 

ilości wypadków drogowych. Na drogach powiatu zgorzeleckiego doszło do 48 wypadków, gdzie rok 

wcześniej było ich 32, co dało dynamikę 150%. Niestety w analizowanym okresie odnotowano 13 wypadków 

ze skutkiem śmiertelnym, a więc więcej niż w 2016. Śmierć na drogach naszego powiatu poniosło, aż 14 osób. 

Stan kadrowy na koniec 2017 roku wynosił 219 etatów, stan zatrudnienia 202 osoby. W związku  

z tym na koniec roku 2017 było 17 wakatów. 

Podczas dyskusji poruszono sprawę utworzenia dodatkowych komisariatów m.in. w Zawidowie  

oraz Węglińcu. Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu poinformował, że te pomysły  

są na etapie planistycznym. Omówiono również funkcjonalność Krajowej Mapy Zagrożeń – jako narzędzia 

bardzo potrzebnego w komunikacji społeczeństwa z Policją. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie zaopiniowała pracę Komendy Powiatowej Policji  

w Zgorzelcu w 2017 roku. 

Ad 3: 

Teren powiatu zgorzeleckiego zabezpieczają bezpośrednio 2 Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze:  

w Zgorzelcu (10 strażaków na zmianie) oraz Bogatyni (6 strażaków na zmianie) pracujących w systemie 

zmianowym. Dodatkowo w przypadku zdarzeń o dużych rozmiarach do działań ratowniczo-gaśniczych mogą 

być dysponowani funkcjonariusze 8 godzinni pracujący w KP PSP w Zgorzelcu. W Powiecie Zgorzeleckim 

umiejscowionych jest 29 jednostek OSP, z czego 8 z nich należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego i mogą być dysponowane na terenie całego powiatu, a nawet całego kraju z uwagi na fakt,  

że wchodzą w skład Kompani Gaśniczej „Zgorzelec”, będącej częścią składową Wojewódzkiego Odwodu 

Operacyjnego. Ilość zdarzeń w powiecie zgorzeleckim to 1750, jest to siódmy powiat województwa 

dolnośląskiego pod względem zdarzeń. W porównaniu do roku 2016 interwencji straży pożarnej było o 131 

więcej. Najwięcej interwencji dotyczyło terenu gminy Bogatynia oraz miasta Zgorzelec. Więcej niż w roku 

2016 było także ofiar śmiertelnych. W roku 2017 ofiar było 22, podczas gdy w roku 2016 - 18. W dniach 29 – 

30 sierpnia 2017 r. odbyły się ćwiczenia krajowe „Pogranicze 2017”. Ćwiczenia organizowane na poziomie 

krajowym z udziałem sił i środków KSRG, w tym COO z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, 

wielkopolskiego zachodniopomorskiego. Celem głównym ćwiczeń w 11 epizodach było przygotowanie  

do działań związanych z zagrożeniami powodziowymi, przemysłowym, wysokościowymi  

oraz poszukiwawczymi. W ćwiczeniach brała udział między innymi jednostka OSP KSRG Radomierzyce. 

Przeprowadzono 123 czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych w ramach, których skontrolowano 153 obiekty. 

Czynności przeprowadzono w zakresie: 

- 21 odbiorów obiektów, 

- 62 kontroli podstawowych, 

- 40 kontroli sprawdzających (co stanowi 36,5% przeprowadzonych kontroli). 

W ramach czynności odbiorowych Komendant Powiatowy PSP wydał 18 stanowisk pozytywnych  

oraz 3 sprzeciwy w sprawie użytkowania obiektu budowlanego. Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu  

w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych wydał łącznie 68 decyzji administracyjnych, 

nakazujących usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w ramach przeprowadzonych kontroli w tym jedną 

wstrzymującą użytkowanie części obiektu (instalacja kominowa). Wystosowano 51 wystąpień do organów 

administracyjnych (PINB, Ochrona Zabytków, Urzędy Gmin) w zakresie stwierdzonych odstępstw od 

przepisów zawartych w Ustawie Prawo Budowlane. W przypadku kontroli sprawdzających, podczas których 

stwierdzono niewykonanie obowiązków wynikających z wydanych decyzji administracyjnych, Komendant PSP 

w Zgorzelcu wszczął postępowanie egzekucyjne, wystawiając łącznie: 

•12 upomnień wzywających do wykonania obowiązków decyzji, 
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•wydał 6 tytułów wykonawczych, kierujących sprawy do egzekucji obowiązków o charakterze 

niepieniężnym, 

•10 postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia, na łączną kwotę  7.100 zł. 

Budynki użyteczności publicznej stanowią grupę najczęściej kontrolowanych obiektów kategorii ZL.  

Od 2013 r. ilość pożarów w tego typu obiektach wykazuje tendencję spadkową. W roku ubiegłym 

skontrolowano 51 obiektów tej kategorii, wydano 25 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie 

stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz nałożono jeden mandat karny. Pożary w budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych stanowią najliczniejszą grupę pożarów powstałych w budynkach. Zwiększona 

w ostatnich latach ilość kontroli w tego typu obiektach skutkuje dającą się zaobserwować powolną tendencją 

spadkową liczby pożarów. Efektem przeprowadzanych kontroli jest szereg wykrytych nieprawidłowości, 

przede wszystkim w zakresie bezpiecznej eksploatacji instalacji użytkowych i składowania materiałów palnych 

na nieużytkowanych poddaszach i strychach oraz drogach ewakuacyjnych – skutkujących wydaniem w roku 

2017 dwudziestu decyzji administracyjnych. 

W roku 2017, podobnie jak w 2016 doszło do pięciu pożarów w obiektach kategorii PM na terenie powiatu 

zgorzeleckiego – co oznacza wyraźny spadek w stosunku do lat ubiegłych. Przeprowadzane kontrole 

sprawdzające, mające na celu weryfikację wykonania obowiązków nałożonych decyzjami administracyjnych, 

wykazują, że nie wszystkie obowiązki są terminowo realizowane. Wówczas wszczynane jest postępowanie 

egzekucyjne, mające na celu przymuszenie do wykonania nałożonych obowiązków. Na przestrzeni pięciu  

lat widać wyraźny, sukcesywny wzrost liczby postępowań egzekucyjnych. W zakresie, w którym Komendant 

Powiatowy PSP nie jest organem właściwym do rozstrzygnięcia sprawy, o zaistniałych nieprawidłowościach 

informowano Prokuraturę Rejonową, Nadzór Budowlany oraz organy jednostek samorządu terytorialnego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie zaopiniowała pracę Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Zgorzelcu w 2017 roku. 

Podczas posiedzenia poruszono również następujące sprawy: 

1) organizacja w Ostritz (Niemcy) koncertu przez środowiska skupiające osoby o poglądach nazistowskich 

i ekstremistycznych; 

2) przekraczanie granic przez emigrantów; 

3) szkolenia z zakresu zabezpieczania terenu, na którym znaleziono niewybuchy. 

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się dnia 11 czerwca 2018 r. Porządek posiedzenia przedstawiał  

się następująco: 

1) Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego powiatu zgorzeleckiego  

za rok 2017; 

2) Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu o stanie bezpieczeństwa obiektów 

budowlanych na terenie powiatu zgorzeleckiego w 2017 roku; 

3) Informacje Komendantów Powiatowych Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Komendanta Placówki 

Straży Granicznej w Zgorzelcu oraz Inspektorów Powiatowych: Państwowego Sanitarnego, Weterynarii 

i Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu na temat: „Analiza i ocena realizacji ustawowych zadań z zakresu 

zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie powiatu w I kwartale 2018 roku ”; 

4) Przygotowanie do akcji „Bezpieczne Wakacje 2018 ” - omówienie priorytetowych działań, które będą 

podejmowane w ramach akcji. 

Ad 1: 

W pierwszej kolejności głos zabrała przedstawicielka Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Zgorzelcu, która na wstępie zaznaczyła, że pod nadzorem stacji znajdują się m.in. obiekty żywieniowe, 

hurtownie żywieniowe, zakłady żywienia zbiorowego. Obiektów o tej charakterystyce pod nadzorem stacji 

znajduje się 1115. Kontroli w tych obiektach było 814. Nałożono 94 mandaty na kwotę ponad 25 tys. zł. 

Główną przyczyną nakładania mandatów był brak czystości w kontrolowanych obiektach, przechowywanie 

żywności w niewłaściwych warunkach oraz niewłaściwy stan sanitarny wyposażenia, używanie 

przeterminowanych produktów. Sekcja higieny, żywności wydała w ubiegłym roku 291 decyzji 
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administracyjnych. W ramach urzędowych kontroli żywności na ternie powiatu pobrano 235 próbek żywności. 

W 2017 roku wpłynęło 12 interwencji, które dotyczyły niewłaściwej jakości produktów spożywczych, 

nienależytego ich stanu sanitarnego, wprowadzanie do obrotu produktów żywnościowych, które  

nie są żywnością, a także niewłaściwy sposób gromadzenia odpadów. Kontrolowano również obiekty 

użyteczności publicznej m.in. zakłady fryzjerskie, gabinety tatuażu, zakłady kosmetyczne, zakłady odnowy 

biologicznej, hotele, motele. W ewidencji, zarejestrowanych było 630 obiektów użyteczności publicznej 

i przeprowadzono w nich 212 kontroli. Wpłynęło również 29 interwencji mieszkańców, a dotyczyły  

m.in. uciążliwościami spowodowanymi przez gołębie, złej jakości wody, złych warunków sanitarnych 

w lokalach mieszkalnych, występowanie pluskiew w meblach, uciążliwości zapachowe występujące w sieci 

kanalizacyjnej oraz uciążliwy hałas w pomieszczeniach mieszkalnych. 

W trakcie dyskusji poruszono sprawę badań usuniętych kleszczy. Przedstawicielka PPIS poinformowała,  

że takie badania prowadzi jedynie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie zaopiniowała pracę Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Zgorzelcu. 

Następnie głos zabrał Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgorzelcu, która omówiła sprawozdanie z realizacji 

zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu zgorzeleckiego w 2017 r. Inspekcja Weterynaryjna 

kontroluje gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, sprawdzając przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt,  

ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw utrzymujących świnie, cielęta i kury. W związku z powyższym 

przeprowadzono szereg kontroli urzędowych. W 2017 roku na terytorium powiatu wystąpiła choroba zakaźna 

zwierząt podlegająca obowiązkowi zwalczania – grypa ptaków HPAI u drobiu w chowie przyzagrodowym, 

w związku z czym dokonano likwidacji drobiu w ognisku choroby (447 sztuk drobiu). W związku  

ze zwalczaniem choroby przeprowadzono 623 kontrole gospodarstw utrzymujących drób w chowie 

przyzagrodowym. W podmiotach nadzorowanych przez Inspekcję w zakresie pasz, ubocznych produktów 

pochodzenia zwierzęcego, przeprowadzono łącznie 59 kontroli oraz pobrano 31 prób do badań z zakresu 

monitoringu środków żywienia zwierząt i wody do pojenia zwierząt. 

W ramach prowadzonego nadzoru nałożono: 

- mandaty karne w wysokości 1800 zł; 

- kary pieniężne w wysokości 7000 zł; 

- grzywny w celu przymuszenia w wysokości 3500 zł. 

W 7 przypadkach sprawy zostały przekazane do organów ścigania jako zawiadomienie o popełnieniu 

wykroczenia lub podejrzenie popełnienia przestępstwa. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie zaopiniowała prace Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej 

w Zgorzelcu. 

Ad 2: 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu w ramach posiadanych kompetencji wydał 

99 decyzji administracyjnych z zakresu utrzymania obiektów budowlanych, w tym nakazy doprowadzania 

budynków do odpowiedniego stanu technicznego, rozbiórka nieużytkowanych obiektów budowlanych w złym 

stanie technicznym oraz opróżnienie budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, grożącego zawaleniem. 

Najczęstszym powodem prowadzenia postępowania w sprawie złego stanu technicznego obiektu budowlanego 

był zły stan techniczny przewodów kominowych. W 2017 wzrosła liczba postępowań administracyjnych 

dotyczących złego stanu technicznego przewodów gazowych, spalinowych i wentylacyjnych. 

Podczas dyskusji poruszono problem złego stanu technicznego budynku na Placu Zwycięstwa w Zawidowie 

oraz komina po tzw. „bawełniance” w Sulikowie. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie zaopiniowała pracę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Zgorzelcu w 2017 roku. 
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Ad 3: 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu poinformował, że w pierwszym kwartale 

nastąpił bardzo duży wzrost liczby zdarzeń, przede wszystkim wyjazdów do pożarów traw. W roku 

2017 wyjazdów do pożarów było 303, w tym zaś już 394. Wszystkich wyjazdów w pierwszym kwartale 

2018 roku odnotowano 638, co w porównaniu z rokiem 2017 ponownie stanowi wzrost. Gminą, w której 

występuje najwięcej pożarów jest gmina Bogatynia, gdzie w pierwszym kwartale odnotowano 185 pożarów. 

Najwięcej w tej gminie było również tzw. miejscowych zagrożeń: 57. 

W omawianym okresie odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 65 osób rannych, w tym 4 dzieci i 1 ratownik. 

Przeprowadzono 21 czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych. Komendant Powiatowy PSP wydał 11 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie 

stwierdzonych nieprawidłowości. 

W trakcie dyskusji poruszono m.in. kwestie próbnych ewakuacji przeprowadzanych w placówkach 

oświatowych. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że przeprowadzane  

są prawidłowo. 

Następnie głos zabrał Komendant Placówki Straży Granicznej, który omówił najważniejsze zagadnienia  

za pierwszy kwartał 2018 r. W omawianym okresie liczba osób zatrzymanych wyniosła 225. Unieważniono 

i cofnięto wizy – 4 cudzoziemcom, skierowano 28 wniosków do sądu Rejonowego w Zgorzelcu o umieszczenie 

w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców oraz zobowiązano 90 cudzoziemców do opuszczenia terytorium 

RP. Dokonano również 3 kontroli zatrudnienia cudzoziemców, wylegitymowano 23 osoby (13 pracodawców 

oraz 10 pracowników), ujawniono nielegalne powierzenie pracy w 11 przypadkach. W toku pełnienia służby 

w ochronie szlaków komunikacyjnych wystawiono 19 mandatów na kwotę 6800 zł, w tym 13 kredytowanych 

na kwotę 6450 zł. 

W trakcie dyskusji omówiono następujące sprawy: 

1) Przejazd przez powiat zgorzelecki grup kibiców udających się na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej  

do Rosji; 

2) Monitorowanie przewozu odpadów przez powiat; 

3) Kontrola legalności pobytu obywateli Ukrainy; 

4) Przyczyny dysproporcji w liczbie wspólnych patroli z policją niemiecką i czeską. 

Następnie głos zabrał przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu, który wskazał,  

że w 7 najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa kategoriach, w omawianym okresie odnotowano 

239 zdarzeń, co stanowi o 27 zdarzeń więcej niż w zeszłym roku. Wszczęto w tych sprawach 325 postępowań, 

gdzie zatrzymanych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu było 24 sprawców. Ujawniono 

50 zdarzeń związanych z narkotykami. W omawianym okresie ujawniono 915 wykroczeń. W powiecie 

zgorzeleckim Krajowa Mapa Zagrożeń odnotowała 226 zgłoszeń, z czego 127 zostało potwierdzonych.  

Jest to doskonałe narzędzie pozwalające anonimowo zgłosić miejscowe zagrożenie. W omawianym okresie 

odnotowano również 7 wypadków, z czego 2 ze skutkiem śmiertelnym (2 osoby poniosły śmierć, a 8 zostało 

rannych). Ponadto odnotowano również 401 kolizji. Sekcja ruchu drogowego wystosowała ponad 

358 wniosków do zarządców dróg w sprawie nieprawidłowego oznakowania drogi, nienależytego stanu 

bezpieczeństwa. W pierwszym kwartale Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu zabezpieczała imprezy 

masowe, a największą z nich, co stanowiła duże wyzwanie, była impreza w Ostritz. Jak poinformował 

przedstawiciel Komendanta, na terenie Polski nie doszło do żadnych incydentów. 

Ponadto, poruszono również kwestie licznych włamań do domów, a także zwrócono uwagę na problem 

punktów z automatami do gier. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w omawianym okresie wydał 27 decyzji administracyjnych 

z zakresu utrzymania obiektów budowlanych, w tym nakazy doprowadzenia budynków do odpowiedniego 

stanu technicznego, rozbiórka nieużytkowanych obiektów budowlanych, w złym stanie technicznym  

oraz opróżnienie budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, grożącego zawaleniem. 
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Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformowała, że stale prowadzony jest monitoring pasz, żywności. 

Przeprowadzono 3 interwencje w związku ze złym utrzymywaniem zwierząt. Inspekcja Weterynaryjna podjęła 

działania w sprawie "dzikiego„ hotelu dla zwierząt, w którym trzymano zwierzęta w bardzo złych warunkach. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w omawianym okresie przeprowadził 475 kontroli, w których 

wydano 158 decyzji administracyjnych, nałożono 22 mandaty na kwotę 7500 zł, pobrano 34 próbki wody 

celem zbadania jej jakości. Przeprowadzono 87 dochodzeń epidemiologicznych w związku ze zgłoszeniem 

chorób zakaźnych. Zaszczepiono 15507 dzieci, natomiast 68 osób uchyliło się od szczepień. Stwierdzono 

również jeden niekorzystny odczyn poszczepienny. Sekcja higieny dzieci i młodzieży przeprowadziła 

3 kontrole wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym obóz sportowy, szkółkę siatkarską, obóz harcerski oraz kurs 

instruktorski. Wszystkie turnusy zorganizowane były w budynkach szkolnych i prawidłowo zostały zgłoszone 

do kuratorium oświaty. Kontrola kursu instruktorskiego wykazała nieprawidłowości sanitarne, a organizator 

został ukarany mandatem. W omawianym okresie zgłoszono również 9 przypadków choroby boreliozy  

oraz odnotowano 8870 zgłoszonym przypadków chorób grypopochodnych. 

Ad 4: 

Służby, inspekcje i straże szczebla powiatowego przedstawiły szereg działań, które będą podejmowane 

w okresie przedwakacyjnym i wakacyjnym, w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2018". 

Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się dnia 25 września 2018 r. Porządek posiedzenia przedstawiał  

się następująco: 

1) Informacja Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala – SP ZOZ w Zgorzelcu na temat: „Ocena 

zabezpieczenia opieki medycznej mieszkańcom na terenie powiatu zgorzeleckiego”; 

2) Podsumowanie akcji „Bezpieczne Wakacje 2018”- działania zrealizowane przez powiatowe służby, 

inspekcje i straże w czasie letniego wypoczynku; 

3) Informacje Komendantów Powiatowych Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Komendanta Placówki 

Straży Granicznej w Zgorzelcu oraz Inspektorów Powiatowych: Państwowego Sanitarnego, Weterynarii 

i Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu na temat: „Analiza i ocena realizacji ustawowych zadań z zakresu 

zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie powiatu w II kwartale 2018 roku”. 

Ad 1: 

Dyrektor WS SP ZOZ przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące zabezpieczenia opieki medycznej 

mieszkańcom. Poinformowała m.in., że na co dzień jest zatrudnionych ok. 1200 osób, które dbają 

o bezpieczeństwo. Szpital posiada 26 oddziałów oraz 40 poradni specjalistycznych. Dyrektor poinformowała 

również, iż zgodnie z nowym modelem, dyspozytornia pogotowia mieści się w Legnicy, natomiast karetki 

stacjonują na miejscu. Karetki pogotowia, jak wynika ze statystyk, wyjeżdżają  średnio na dobę 24 razy, 

natomiast razem ze zleceniami ambulatoryjnymi wyjazdów jest ok 50. W szpitalu zgorzeleckim rocznie  

jest hospitalizowanych ok. 50 tys. pacjentów (ponad 10 tys. pacjentów na SOR). Oddział okulistyczny  

ma największy kontrakt w kraju. Do Zgorzelca na operacje przyjeżdżają wykwalifikowani specjaliści w swoich 

dziedzinach, łącznie z całym zespołem, którzy operując w Zgorzelcu w tym czasie stanowią również okazje  

do nauki dla młodych lekarzy. Problemem dla szpitala jest brak kadry, ale również z tym problemem borykają 

się wszystkie szpitale w Polsce. W związku z licznymi projektami realizowanymi przez szpital, cały czas  

są prowadzone remonty i zakupy nowych sprzętów mających na celu poprawę jakości leczenia. Realizowany 

jest projekt na kwotę 15 mln zł, a służy doposażeniu oddziału onkologii. W planach jest także budowa dużej 

przychodni na terenie szpitala, co również będzie miało wpływ na komfort przyjmowania pacjentów. 

W jednym miejscu będą wszystkie poradnie specjalistyczne i poradnie POZ. 

W trakcie dyskusji poruszono sprawę funkcjonowania pogotowia w nowym modelu zarządzania  

oraz omówiono tzw. „dyżury tępe” i „dyżury ostre”. Zwrócono także uwagę na funkcjonowanie poradni. 

Dyrektor poinformowała, że najgorzej sytuacja wygląda z endokrynologiem oraz kardiologiem, gdzie kolejki  

są najdłuższe. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie zaopiniowała pracę WS SP ZOZ w Zgorzelcu. 
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Ad 2: 

Pierwszy głos zabrał przedstawiciel Komendanta Powiatowego KP PSP w Zgorzelcu, który przedstawił 

najważniejsze akcje (pokazy, pogadanki) realizowane w okresie przedwakacyjnym i wakacyjnym. 

Komenda Powiatowa Policji dokonała 349 sprawdzeń różnego rodzaju akwenów wodnych (m.in. dzikie 

kąpieliska). Podczas tych działań ujawniono 4 osoby nieletnie pod wpływem alkoholu, a także 3 nieletnich pod 

działaniem środków odurzających. Zorganizowano 28 spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami. 

Przeprowadzono również 5 prelekcji związanych z bezpieczeństwem podczas prac polowych. Dokonano 

16 sprawdzeń miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. Odbyło się również 16 spotkań, których tematyką było 

bezpieczeństwo mieszkań i domów mieszkalnych podczas wyjazdów na wakacje. Dokonano również 

sprawdzeń miejsc, w których spotyka się młodzież oraz dokonano 12 sprawdzeń punktów sprzedaży alkoholu 

pod kątem sprzedaży osobom niepełnoletnim. Dokonano również 78 sprawdzeń miejsc ustronnych  

oraz parków, dworców, terenów przydrożnych pod kątem prostytucji osób nieletnich. 101 sprawdzeń dotyczyło 

informacji o zażywaniu środków odurzających. 

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu przeprowadzili zajęcia 

profilaktyczne w formie pogadanek, rozmów indywidualnych, ćwiczeń, instruktaży, a także przekazali 

koordynatorom i opiekunom letniego wypoczynku w szkołach, Miejskiej Bibliotece Publicznej, obozu 

harcerskiego oraz obozu siatkarskiego wiedzę na temat zagrożeń zdrowotnych jakie mogą ich spotkać  

w okresie wakacji. Dzieciom i młodzieży przypomniano zasady higienicznego przygotowania i spożywania 

posiłków, omówiono profilaktykę zatruć pokarmowych i chorób zakaźnych, meningokoków, WZW typ A i B, 

boreliozy, bąblowca, chorób wywołanych przez pasożyty oraz zasady bezpiecznych zachowań w lesie,  

na słońcu oraz w wodzie. Ponadto wśród starszych uczestników prowadzono ćwiczenia w narko i alkogoglach 

oraz pogadanki dotyczące szkodliwości środków zastępczych (dopalaczy).Dla opiekunów dzieci i ich rodziców 

przekazano pakiety informacyjne dotyczące: kleszczy, bąblowca, WZWA i B, meningokoków, zasad 

bezpiecznego spożywania surowych warzyw i owoców, 5 kroków do bezpiecznej żywności, zasady 

bezpiecznego grzybobrania. Pracownik działu HDM oceniali wypoczynek letni w trakcie jego trwania. 

W placówkach letniego wypoczynku nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, zapewniono odpowiednie 

warunki sanitarno-higieniczne. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrole w trzech szkołach w zakresie 

utrzymania obiektów budowlanych, zgodne z wytycznymi ustawy Prawo budowlane. Podczas kontroli 

nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Sprawdzane były również place zabaw pod kątem utrzymania. 

Sprawdzano, czy urządzenia posiadają odpowiednie certyfikaty. 

Placówka Straży Granicznej w Zgorzelcu w ramach akcji „Miasto Dzieciom” prowadziła działania 

prewencyjne. Podczas kontroli drogowych informowano kierowców jak bezpiecznie przekraczać granicę. 

Funkcjonariusze udzielali również porad telefonicznych jak bezpiecznie poruszać się z dzieckiem po strefie 

Schengen i poza strefą. 

Ad 3: 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w II kwartale 2018 r. wydał 47 decyzji. Najczęstszym 

powodem prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie złego stanu technicznego obiektu 

budowlanego były przewody kominowe. Wzrosła liczba postępowań dotyczących złego stanu technicznego 

budynków związanych z ich nieprawidłowym utrzymaniem, zwłaszcza na terenach wiejskich. Ponadto 

poinformowano, że został zabezpieczony budynek po byłym hotelu w Zawidowie na Placu Zwycięstwa, 

o którym dyskutowano na poprzednim posiedzeniu Komisji. 

W omawianym okresie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wykonał 66 kontroli sanitarnych 

w obiektach użyteczności publicznej. Nałożono jeden mandat na kwotę 100 zł za stwierdzony zły stan sanitarny 

terenu byłego dworca PKS. Wydano łącznie 25 decyzji merytorycznych: 18 decyzji administracyjnych, 

3 decyzje umarzające, 4 decyzje płatnicze. W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi pobrano 48 próbek wody do badań laboratoryjnych. Systematycznie przeprowadzane 

były kontrole stanu sanitarnego ujęć wody. Prowadzono jedno postępowanie administracyjne dotyczące jakości 

wody przeznaczonej do spożycia. Postępowanie umorzono po przeprowadzonych działaniach naprawczych 

zarządcy wodociągu i otrzymaniu prawidłowych wyników badań pobranych próbek wody. W II kwartale 

2018 roku nadal obowiązywały 2 decyzje warunkowego dopuszczenia jakości wody do spożycia  

(dot. wodociągu Czerwona Woda oraz wodociągu Zielonka). W II kwartale 2018 roku nadzorem sanitarnym 
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objęte były dwie pływalnie kryte. Zarządcy systematycznie prowadzili badania jakości wody  

wg. sporządzonego harmonogramu kontroli wewnętrznej. Nie podejmowano działań zakazujących kąpieli. 

Sekcja Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku przeprowadziła 309 kontroli, podczas których 

nałożono 23 mandaty na kwotę 6900 zł. Nie stwierdzono nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i życiu 

ludzi, nie unieruchamiano zakładów. Sekcja Higieny Pracy w II kwartale 2018 roku przeprowadziła 

32 kontrole, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości w 9 zakładach.  W II kwartale 2018 roku 

w ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu znajdowało się 67 stałych obiektów 

nauczania i wychowania. Ogółem przeprowadzonych zostało 27 kontroli. W II kwartale wydanych zostało 

3 decyzje administracyjne, 1 prolongata oraz 3 decyzje płatnicze. Decyzje administracyjne dotyczyły  

m. in. nieprawidłowego stanu sanitarno-technicznego sanitariatów uczniowskich, ciągów komunikacyjnych, 

szatni uczniowskich, sal gimnastycznych oraz stanu nawierzchni boisk szkolnych. Nie przeprowadzano 

kontroli interwencyjnych, nie odnotowano zdarzeń nadzwyczajnych, nie nakładano mandatów karnych. 

Przedstawicielka Powiatowego Lekarza Weterynarii poinformowała, że w II kwartale 2018 r. pobrano 

7 prób monitoringowych pasz, 3 próby monitoringowe żywności, a także przeprowadzono 2 interwencje 

w związku ze złym stanem zwierząt. W omawianym okresie przeprowadzono szereg działań mających na celu 

zwiększenie świadomości rolników na temat bioasekuracji oraz chorób zwierząt ze szczególnym 

uwzględnieniem Afrykańskiego Pomoru Świń. Na terenie powiatu zgorzeleckiego prowadzone są regularne 

badania krwi zwierząt (świń, bydła) w kierunku chorób, które są zwalczane z urzędu. 

W omawianym okresie nie było zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia chorób zakaźnych. 

W II kwartale 2018 r. Komenda Powiatowa Policji miała do czynienia z licznymi kradzieżami, które 

występują na terenie naszego powiatu, jednak również w tym zakresie tych zdarzeń było mniej niż w roku 

ubiegłym.  Kradzieży pojazdów było tyle samo, co w roku poprzednim (20 zgłoszeń), niszczenie mienia  

o jedno zdarzenie więcej, natomiast kradzieży z włamaniem było o 15 zdarzeń więcej niż w roku poprzednim 

(95 zgłoszeń w tym roku). W omawianym okresie nie odnotowano zabójstw. Kolejnym dużym wyzwaniem  

są przestępstwa związane z narkotykami. W tym roku ujawniono 47 sprawców przestępstw narkotykowych 

(posiadanie, udostępnianie, produkowanie czy uprawianie). Wypadków drogowych było o 4 mniej niż w  roku 

ubiegłym  (8 w tym roku 12 w roku poprzednim), więcej natomiast jest ofiar śmiertelnych – aż 2 (w roku 

ubiegłym była jedna ofiara śmiertelna). Ujawniono sprawców przestępstw polegających na prowadzeniu 

pojazdami w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji psychoaktywnych w ilości 79, co jest liczbą o 22 osoby 

większą niż w roku poprzednim. Osób nietrzeźwych kierujących rowerem jest o 20 osób więcej  

niż w identycznym okresie roku ubiegłego. Wystosowano 12 wniosków o tymczasowe aresztowanie. 240 osób 

złapano na tzw. „gorącym uczynku” i jest to również wzrost w stosunku do roku ubiegłego (228 przypadków). 

W omawianym okresie zatrzymano 127 osób poszukiwanych, w tym 3 na podstawie listów gończych. 

Zastosowano również 6 dozorów policyjnych (12 w roku poprzednim). W II kwartale przeprowadzono 

3503 interwencji policyjnych, gdzie w porównaniu z rokiem ubiegłym o 94 interwencji mniej. Prowadzono 

również szereg działań prewencyjnych, m.in. uczestniczono w 6 debatach nt. „Porozmawiajmy 

o bezpieczeństwie”. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w II kwartale 2018 r. odnotowała 652 interwencje, gdzie 

w porównaniu z rokiem ubiegłym, nastąpił spory wzrost (414 w II kwartale roku 2017). Zdecydowanie więcej 

w omawianym okresie jest pożarów, a także miejscowych zagrożeń. Zdecydowanie najwięcej pożarów 

występuje w gminie Bogatynia, następnie w gminie Sulików oraz w gminie Pieńsk oraz w mieście Zgorzelec. 

Najwięcej tzw. miejscowych zagrożeń występuje również w gminie Bogatynia. 

W omawianym okresie poddano kontroli 3 wysypiska śmieci. W dwóch przypadkach (teren GPO  

w Bogatyni oraz w Jędrzychowicach) zostały wydane decyzje nakazujące usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości. Podjęto również próbę kontroli wysypiska śmieci po byłej spółce REVITA w Bogatyni.

  

W II kwartale liczba osób zatrzymanych przez Placówkę Straży Granicznej w Zgorzelcu wyniosła 160 osób. 

Cofnięto i unieważniono wizy 5 cudzoziemcom, skierowano 21 wniosków o umieszczenie w ośrodkach 

strzeżonych dla cudzoziemców, a także zobowiązano 81 cudzoziemców do opuszczenia terytorium RP. 

Realizując kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców, dokonano 20 kontroli (3 w powiecie zgorzeleckim). 

Skontrolowano legalność wykonywania pracy u 220 cudzoziemców (pracowników) oraz 15 obywateli RP 

(pracodawców). Nałożono łącznie 20 mandatów na kwotę 3300 zł. W toku pełnienia służby w ochronie 
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szlaków komunikacyjnych wystawiono 34 mandaty na kwotę 7800 zł, w tym 11 kredytowych na kwotę 

4700 zł. Zatrzymano towar (papierosy/tytoń) o szacunkowej wartości 1 382 514, 00 zł. 

Ponadto, poruszono sprawę przywrócenia tymczasowej kontroli granicznej podczas organizacji 24 sesji 

Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24). 

Podsumowując działalność Komisji należy stwierdzić, iż wypełniła ona w 2018 roku swoje zadania 

ustawowe. Komisja doceniła także dobrą pracę służb, inspekcji i straży. Wspólne spotkania członków Komisji 

oraz zapraszanych gości pozwalają na wymianę poglądów, które mogą prowadzić do szybszego działania 

w zakresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie powiatu zgorzeleckiego. 

Starosta Zgorzelecki: 

A. Bieliński 
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