
 

 

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE 

DZIERŻONIOWSKIM ZA ROK 2019 

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

z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) 

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana Zarządzeniem nr 79/2019 Starosty 

Dzierżoniowskiego z dnia 6 listopada 2019 roku na podstawie art. 38b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.). 

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

zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami oraz strażami, a także zadań określonych w innych 

ustawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Bieżące informacje dotyczące działalności Komisji, dostępne są na stronie internetowej Powiatu 

Dzierżoniowskiego w zakładce „Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna 

– bezpieczeństwo” oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. 

Priorytetem działalności Komisji jest realizowanie Powiatowego programu zapobiegania przestępczości  

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

uchwalonego przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego 28.12.2007 roku. 

Do działań Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należy: 

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

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek 

organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli; 

3) przygotowanie projektu Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli; 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji 

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

publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

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

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

zadań, o których mowa w pkt 1, 2, 4; 

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

obywateli, innych niż wymienione w pkt 2, 4, 5, 6. 
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Skład osobowy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2020: 

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1 Grzegorz Kosowski - 

Przewodniczący 

Starosta Dzierżoniowski  

2 Andrzej Bolisęga Wicestarosta  

3 Izabela Piwko-Zadrożna Radna Powiatu Dzierżoniowskiego 

4 Dariusz Gortych Radny Powiatu Dzierżoniowskiego 

5 Dariusz Kucharski Burmistrz Miasta Dzierżoniów  

6 Andrzej Hordyj Burmistrz Miasta Bielawa  

7 Jarosław Węgłowski Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza  

8 Krzysztof Chudyk Burmistrz Miasta Piława Górna 

9 Dorota Konieczna - Enözel Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce 

10 Marek Chmielewski Wójt Gminy Dzierżoniów 

11 Jarosław Tyniec Wójt Gminy Łagiewniki  

13 mł. insp. Przemysław Marut Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie 

14 
asp. sztab. Dariusz 

Szmigielski 

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 

Policji w Dzierżoniowie 

15 ppłk Marek Geciów Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie 

16 Tomasz Fedorszczak Prokurator Rejonowy w Dzierżoniowie 

17 Grażyna Wójcik 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw 

Obywatelskich Starostwa Powiatowego 

w Dzierżoniowie 

18 Wiesława Bronowicka 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej 

19 Krzysztof Umiński  
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

w Dzierżoniowie 

20 Czesław Barwicki Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie 

21 Tomasz Morawiecki Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie 

22 Elżbieta Jabrzyk 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie 

23 Maciej Smolarz Prezes Zarządu NZOZ Szpital Powiatowy 

w Dzierżoniowie Sp. z o.o. 

W 2019 roku w posiedzeniach Komisji brały udział osoby niebędące w stałym składzie Komisji,  

ale realizujące zdania z obszaru bezpieczeństwa bądź wykazujące się szczególną wiedzą z określonej dziedziny 

a także Skarbnik Powiatu Dzierżoniowskiego. 

W roku 2019 przeprowadzono również szereg działań innowacyjnych z udziałem przedstawicieli Komisji  

we współpracy z ekspertami, naukowcami oraz instytucjami, z którymi na co dzień Komisja nie współpracuje. 

W 2019 roku odbyły się w ramach funkcjonowania Komisji trzy spotkania. 

Posiedzenia Komisji 

29 stycznia 2019 r.  

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 

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

w roku 2018 na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Przewodniczący Komisji Grzegorz Kosowski – Starosta 

Dzierżoniowski przedstawił Wysokiej Radzie oraz zaproszonym gościom sprawozdanie z działalności Komisji 

za rok 2018. 

Przedmiotowe opracowanie dotyczyło w szczególności: 
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- poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu; 

- działań edukacyjno-prewencyjnych; 

- inwestycji ukierunkowanych na poprawę infrastruktury. 

W roku 2018 przeprowadzono szereg działań edukacyjnych, szczególnie ukierunkowanych na profilaktykę 

dzieci i młodzieży. W ramach tych działań realizowano takie projekty jak: tj. „Ratuj życie, żyj bezpiecznie”, 

„Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”, „Bądź Widoczny-Bądź bezpieczny”, Konkursy plastyczne 

i turnieje wiedzy a także rozdysponowano tysiąc kart ICE(w nagłym wypadku). 

W trakcie wystąpienia przedstawiono główne tezy programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

obywateli i porządku publicznego „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat”. 

Ponadto szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności złożyli Wysokiej Radzie przedstawiciele 

powiatowych służb, inspekcji i straży oraz wymiaru sprawiedliwości, tj: 

- Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie; 

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie' 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie, 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie, 

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie, 

- Prokurator Rejonowy w Dzierżoniowie, 

- Prezes Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, 

- Komendant Społeczny Straży Rybackiej Powiatu Dzierżoniowskiego, 

- Kierownik Delegatury w Dzierżoniowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa  

we Wrocławiu. 

Przeprowadzona analiza wykazała, iż rok 2018 nie obfitował w zdarzenia, które spowodowałyby znaczący 

spadek poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. 

16 kwiecień 2019 r.  

Posiedzenie Komisji w siedzibie Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie  

Kwietniowe spotkanie w ramach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostało zorganizowane  

na wniosek Dyrektora Aresztu Śledczego w dniu 16 kwietnia 2019 r. w siedzibie Aresztu Śledczego 

w Dzierżoniowie. 

W pierwszej części przedstawiono zweryfikowany skład Komisji po zmianach, który został podyktowany 

zmianami wójtów/burmistrzów w powiecie dzierżoniowskim oraz powołaniem nowej osoby na stanowisko 

Dyrektora Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie . 

W zakresie działalności Aresztu Śledczego przedstawiono obecną sytuację zatrudnienia osób skazanych 

zarówno na terenie sektora prywatnego jak i pracy na rzecz lokalnej społeczności. W ramach usuwania 

skutków klęsk żywiołowych jednostka zadeklarowała chęć pomocy osób skazanych. Na terenie jednostki 

nie odnotowano żadnych zdarzeń wpływających na szeroko pojęte bezpieczeństwo. 

Następnie dokonano oceny stanu bezpieczeństwa w powiecie dzierżoniowskim za pierwszy kwartał 

2019 roku. 

W zakresie działalności Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie odnotowano poprawę 

bezpieczeństwa oraz wzrost wykrywalności szczególnie przestępstw budzących wśród społeczeństwa 

największe potępienie. Odnotowano natomiast wzrost przestępstw o charakterze kryminalnym tj. kradzieże, 

bójki czy oszustwa. Na terenie powiatu w ramach walki z przestępczością od nowego roku na terenie powiatu 

działa Krajowa Mapa Zagrożeń. 
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Działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie to czas wzmożonych 

działań interwencji straży w zakresie pomocy przy zdarzeniach drogowych, gaszeniu pożarów w tym pożarów 

sadzy w kominie, podtruć tlenkiem węgla oraz usuwania miejscowych zagrożeń. Dodatkowo dzierżoniowska 

jednostka przeprowadzała szereg działań edukacyjno-szkoleniowych, w tym również warsztatów oraz ćwiczeń 

praktycznych. 

W zakresie bezpieczeństwa sanitarnego koordynowano na terenie powiatu dzierżoniowskiego procedurę 

szczepień, przeprowadzono kontrole w zakresie żywienia oraz badań pod kątem wystąpienia chorób zakaźnych. 

Bezpieczeństwo weterynaryjne skupiało się na monitoringu rozwoju pod względem wystąpienia 

Afrykańskiego Pomoru Świń(ASF) ze szczególnym uwzględnieniem terenu województwa dolnośląskiego. 

W zakresie bezpieczeństwa budowlanego nie odnotowano zdarzeń mających znamiona katastrof 

budowlanych. 

W takcie obrad dokonano analizy w zakresie stanu technicznego dróg w powiecie dzierżoniowskim, który 

uznano za dobry. Dodatkowo przedstawiono informacje w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, które 

pozwalają na prowadzenie inwestycji drogowych poprawiających infrastrukturę drogową w powiecie. 

W dalszej części spotkania omówiono podejmowane działania z zakresu bezpieczeństwa realizowane 

w poszczególnych gminach. 

W mieście Dzierżoniów zaplanowano modernizację ciągów pieszych wraz z doświetleniem, budowę miejsc 

parkingowych dla mieszkańców osiedli oraz osób niepełnosprawnych. 

Gmina Wiejska Dzierżoniów jako priorytet wyznaczyła sobie bezpieczeństwo na drogach gminnych, 

w ramach tych działań dokonano wycinki krzaków w celu zwiększenia widoczności na drodze. Planowane  

jest również uruchomienie monitoringu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piławie Dolnej. 

W gminie Pieszyce zmodernizowane zostały drogi gminne wraz z siecią kanalizacyjną, doposażono budynek 

przedszkola w fotowoltaikę. Ponadto gmina realizuje po raz trzeci program wymiany systemów grzewczych 

w gospodarstwach domowych. 

W gminie Bielawa działania skupiały się na projektach edukacyjno-prewencyjnych w zakresie 

bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, uzależnień oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 

Przeprowadzony został również konkurs plastyczny pn. „Tak dla czystego powietrza w Bielawie”. 

W gminie Niemcza w sezonie zimowym działania ukierunkowane były na szereg przedsięwzięć 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży spędzających czas w miejscu zamieszkania. Dodatkowo gmina 

dofinansowuje wymianę instalacji grzewczych na instalacje ekologiczne zmniejszające zanieczyszczenie 

powietrza. Doposażono również OSP Gilów oraz OSP Przerzeczyn-Zdrój . 

Gmina Łagiewniki za priorytet postawiła sobie bezpieczeństwo na niestrzeżonych akwenach wodnych  

oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym poprzez doświetlone trzech przejść dla pieszych. Gmina wymieniła 

również system łączności działający w sieci Starosty Dzierżoniowskiego na radiotelefon cyfrowy. Doposażony 

został również gminny magazyn przeciwpowodziowy. 

Natomiast w Piławie Górnej w ramach bezpieczeństwa w okresie ferii przeprowadzano pogadanki 

z uczniami na temat bezpieczeństwa oraz współpracy ze służbami ratowniczymi. W ramach działań 

edukacyjnych przeprowadzono ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej pn. „ Młodzież zapobiega pożarom”. 

28 listopada 2019 r.  

Posiedzenie Komisji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie 

28 listopada 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38 w ramach 

funkcjonowania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, odbyło się spotkanie z nowo powołanymi 

członkami Komisji, podczas którego omówiono podejmowane działania za okres III kwartałów 2019 roku 

w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. 

W pierwszej części spotkania przedstawiono budżet powiatu na rok 2020 na zadania z obszaru 

bezpieczeństwa. Priorytetowym zadaniem w roku 2020 będzie modernizacja i przebudowa dróg zarządzanych 
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przez Powiat jak również budowa chodników. Zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym powiat 

zabezpieczył kwotę 185.000,00 złotych jako rezerwę celową na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych, 

które będą wymagały zaangażowania dodatkowych środków finansowych. Ponadto w budżecie na rok 

2020 zarezerwowano kwotę 12.000,00 złotych na modernizację wyposażenia oraz bieżące sprawy w zakresie 

funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także doposażenie magazynu 

przeciwpowodziowego. 

Następnie omówiono stan porządku publicznego i bezpieczeństwa w powiecie w II i III kwartale 2019 roku. 

Komendant Powiatowy Policji przedstawił wyniki pracy podległej mu jednostki podkreślając, iż powiat 

należy do miejsc bezpiecznych jednak w ostatnim czasie odnotowuje się wzrost drobnych przestępstw 

pospolitych oraz wykroczeń takich jak: kradzieże, włamania, oszustwa, zdarzenia drogowe,  

a także funkcjonowanie dzikich wysypisk śmieci. W roku 2019 realizowano programy profilaktyczne w tym 

m.in. „Pierwszy Świadomy Junior”, „Wzorowy senior” czy „Policja przeciwko przemocy” oraz wiele innych 

programów poprawiających bezpieczeństwo w powiecie. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie poinformował, iż w roku 

2019 odnotowano wzrost zdarzeń w porównaniu do roku ubiegłego. Najwięcej interwencji odnotowano 

w okresie jesienno-zimowym w związku z wystąpieniem silnych wiatrów, wypadków drogowych, pożarów 

budynków mieszkalnych oraz nieszczelnością instalacji gazowych. Straż pożarna realizowała szereg inicjatyw 

edukacyjno-prewencyjnych oraz spotkań z mieszkańcami powiatu. W listopadzie 2019 roku we współpracy  

ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie zorganizowane zostało spotkanie z zarządcami budynków 

mieszkalnych w zakresie utrzymania bezpieczeństwa pożarowego budynków, zatruć tlenkiem węgla  

oraz prawidłowego użytkowania przewodów kominowych. 

Bezpieczeństwo sanitarne zarówno w zakresie żywieniowym, właściwej higieny dzieci i młodzieży,  

jak i higieny komunalnej kształtuje się na wysokim stałym poziomie. Stałej kontroli pod względem jakości 

wody były poddawane baseny dopuszczone do użytku publicznego. 

Bezpieczeństwo weterynaryjne w związku z wystąpieniem przypadku choroby afrykańskiego pomory świń 

na terenie Dolnego śląska jest stale monitorowane przez Inspekcję Weterynaryjną. Na terenie powiatu 

nie występują ogniska ASF, natomiast wszelkie gospodarstwa rolne zajmujące się hodowlą trzody chlewnej 

podlegają stałej kontroli. 

W zakresie bezpieczeństwa budowlanego w roku 2019 nie stwierdzono przypadków katastrofy budowlanej 

oraz brak innych zdarzeń zagrażających życiu mieszkańców. Odnotowano wzrost wszczętych spraw w zakresie 

przestrzegania prawa budowlanego, głównie sprawy dotyczące samowoli budowlanych oraz złego stanu 

technicznego obiektów. 

Działalność Prokuratury Rejonowej w roku 2019 w zakresie realizacji spraw z zakresu wymiaru 

sprawiedliwości kształtowała się na podobnym poziomie jak w roku 2018. Odnotowano wzrost wszczętych 

spraw w zakresie posiadania oraz wprowadzania do obrotu środków odurzających przez osoby nieletnie  

oraz spraw z zakresu uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. 

Priorytetem Aresztu Śledczego w aspekcie działań na rzecz Komisji była praca osób skazanych na rzecz 

lokalnej społeczności oraz w instytucjach administracji publicznych, która stanowi ważny element 

resocjalizacji. 

Działalność NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie w aspekcie realizacji zadań z obszaru 

bezpieczeństwa odbywa się na podstawie przepisów prawa oraz aktów prawa miejscowego. W ramach 

zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz pracownikom Szpitala opracowana została instrukcja ewakuacji 

zagrożonych budynków szpitalnych w Dzierżoniowie oraz Bielawie, procedura postępowania w przypadku 

wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren obiektu Szpitala oraz procedura w przypadku otrzymania 

przesyłki niewiadomego pochodzenia. 

W związku z brakami kadrowymi lekarz od dnia 1 lutego 2020 roku w powiecie dzierżoniowskim będą 

funkcjonowały tylko karetki podstawowe typu „P”. 

W ramach działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie podjęto 

szereg działań związanych z organizowaniem pomocy dla dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców 

poprzez zapewnienie miejsc w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 
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Dodatkowo jednostka bierze udział w programie zapobiegania przemocy, a także realizuje program 

terapeutyczny dla ofiar, które doświadczyły przemocy w rodzinie. 

W gminach powiatu dzierżoniowskiego za priorytet w działaniach na sezon zimowy uznano pomoc osobom 

bezdomnym i najbardziej potrzebującym. Zadania w tym zakresie są koordynowane przez poszczególne 

ośrodki pomocy społecznej. W czterech gminach funkcjonują jadłodajnie, a w mieście Dzierżoniów i Bielawa 

funkcjonuje ogrzewalnia miejska. Działaniem strategicznym jest zimowe utrzymania dróg w powiecie 

dzierżoniowskim, które koordynowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie  

oraz poszczególne gminy. Ponadto w okresie jesienno-zimowym realizowane są zadania w zakresie 

zapobiegania zdarzeniom związanym z nieodpowiednim utrzymaniem przewodów kominowych, oraz kontroli 

budynków pod względem odśnieżania dachów budynków. 

W ostatniej części spotkania omówione zostały projekty z obszaru bezpieczeństwa,. Wszelkie 

dotychczasowe działania realizowane były zgodnie z Powiatowym planem zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony obywateli i porządku publicznego „ Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat”. W 2019 roku 

rozdysponowano wśród mieszkańców różnego rodzaju gadżety promujące bezpieczeństwo, w tym 1000 kart 

ICE. Zorganizowano szereg spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także seniorów z powiatu 

dzierżoniowskiego. 

Spotkanie zakończyło się przyjęciem Planu Działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

na rok 2020 oraz złożeniem podziękowań przedstawicielom wszystkich służb, inspekcji i straży  

oraz samorządów terytorialnych za podejmowane działania, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa 

w powiecie dzierżoniowskim. 

Działania priorytetowe w 2019 roku: 

Działania prewencyjno-edukacyjne koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, przy 

współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, Komendy Powiatowej 

Policji w Dzierżoniowie, inspekcji i straży, samorządów gminnych, placówek oświatowych, organizacji 

pozarządowych oraz lokalnych mediów, mają fundamentalny wkład w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, 

głównie poprzez podnoszenie świadomości społeczności w zakresie niwelowania potencjalnych zagrożeń. 

Przedmiotowe działania podejmowane były w obszarach: 

LP 
NAZWA AKCJI 

I  DZIAŁANIA 
CEL AKCJI 

REZULTATY / 

OSIĄGNIĘCIA  

1 
"Ratuj życie żyj 

bezpiecznie" 

Promowanie akcji dawstwa poprzez 

powiększanie bazy potencjalnych dawców 

szpiku kostnego oraz honorowego 

krwiodawstwa. 

Rok 2019 

- pozyskano 77 nowych 

potencjalnych dawców szpiku 

kostnego, 

- zebrano 9 litrów krwi. 

Ogółem: 

- 9 edycji; 

-1.320 osób zarejestrowanych 

w bazie; 

- 6 dawców; 

- 140 litrów krwi. 

2 

„Ratuj życie żyj 

bezpiecznie"” 

Powiatowy Dzień 

Bezpieczeństwa  

Promowanie wiedzy na temat 

bezpieczeństwa, działalności służb oraz 

popularyzacja zasad postępowania 

w przypadku zagrożenia życia i zdrowia 

poprzez udzielanie pierwszej pomocy 

osobom poszkodowanym. 

 

XI edycję przeprowadzono 

4 czerwca na terenie Alei Bajkowych 

Gwiazd w Dzierżoniowie. 

 

Podczas PDB zaprezentowano pokaz tresury 

Rok 2019 

-ok. 2.000 uczestników; 

- rozdano ok. 2 tys. gadżetów 

w tym 700 kamizelek 

odblaskowych. 

- strefa animacji 

- poczęstunek dla każdego 

uczestnika 

- nowe instytucje (WORD, 

Porady prawne) 

 

Ogółem: 
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psów i pierwszej pomocy przedmedycznej, 

zapoznano ze specjalistycznym sprzętem 

policji, straży pożarnej, aresztu śledczego 

i ratownictwa wodnego. Do dyspozycji 

odwiedzających było też miasteczko ruchu 

drogowego, znakowanie rowerów, 

nieodpłatne porady prawne i poradnictwo 

obywatelskie. Dodatkowo można było 

skorzystać ze specjalistycznych 

symulatorów wypadkowych 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

we Wrocławiu. Na terenie Alei był też 

Krwiobus i punkt powiększania bazy 

dawców szpiku. 

- XI edycji; 

-ok. 8.000 uczestników; 

- rozdano ok. 8.000 gadżetów. 

3 

Konkurs 

plastyczny 

 z zakresu 

bezpieczeństwa  

Promowanie wiedzy na temat działalności 

służb oraz popularyzację zasad 

bezpiecznego zachowania i właściwego 

postępowania w przypadku występowania 

różnego rodzaju zagrożeń. 

W roku bieżącym przeprowadzono: 

- IV edycję Wojewódzkiego Konkursu 

Plastycznego dla dzieci przedszkolnych pod 

hasłem „112 – ratuje życie”. 

Do etapu powiatowego zgłosiło się 

16 przedszkoli z 6 gmin powiatu 

dzierżoniowskiego. Uczestnicy przygotowali 

w sumie 38 prac plastycznych, promujących 

numer alarmowy 112. 

Rok 2019 

- 38 uczestników; 

- 16 placówek przedszkolnych. 

 

Ogółem: 

- 4 edycje; 

-238 uczestników; 

4 

Konkurs wiedzy 

„Z 

bezpieczeństwem 

na TY” 

Promowanie wiedzy na temat 

bezpieczeństwa wśród młodzieży powiatu 

dzierżoniowskiego. 

 

- III edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy 

dla uczniów szkół średnich z powiatu 

dzierżoniowskiego pod hasłem 

„Z Bezpieczeństwem na TY” 

 

Rywalizacja przebiegała w dwóch etapach – 

szkolnym i powiatowym. 

W pierwszym etapie udział wzięło 

119 uczniów, spośród których wyłoniono po 

3 najlepszych uczestników z każdej szkoły. 

W etapie powiatowym, udział wzięło 

24 najlepszych uczniów ze szkół średnich. 

Laureaci powiatowego konkursu wiedzy 

otrzymali nagrody rzeczowe z obszaru 

ratownictwa medycznego, a najlepsza szkoła 

wywalczyła fantoma medycznego. 

Rok 2019 

- 119 uczestników; 

- 8 szkół średnich. 

- nagrody rzeczowe z obszaru 

ratownictwa medycznego 

 

Ogółem: 

- 3 edycje; 

-500 uczestników 

5 
„Dystrybucja 

karty ICE” 

Udostępnienie mieszkańcom powiatu 

plastikowej karty zawierającej dane osób, 

które należy powiadomić 

w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. 

Karty ICE kolportowane były podczas 

organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć 

z obszaru bezpieczeństwa, takich jak 

Rok 2019 

- rozdysponowano 1.000 kart. 

 

Ogółem: 

- 9 rok dystrybucji; 

- VI edycji; 

- rozdysponowano 24.000 kart 
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coroczna akcja „ Ratuj życie – żyj 

bezpiecznie”, konkursy plastyczne, 

konkursy wiedzy, a także innych działań 

takich jak: festyny rodzinne czy imprezy 

plenerowe. 

ICE. 

6 
Senior na drodze 

pamiętaj 

o bezpieczeństwie 

W ramach tych działań prowadzono 

warsztaty z seniorami, na temat 

prawidłowego poruszania i zachowania się 

na drodze, obowiązku posiadania elementów 

odblaskowych po zmierzchu w terenie 

niezabudowanym. 

Ponadto w ramach działań każdy senior miał 

zapewniony kompleksowy serwis rowerowy 

oraz otrzymał różnego rodzaju elementy 

odblaskowe 

Rok 2019 

-projektem objęte około 40 osób; 

- rozdano ok 100 elementów 

odblaskowych. 

- specjalistyczne badania; 

 

Projekt obejmował seniorów 

zamieszkujących powiat 

dzierżoniowski w ramach 

rządowego programy „Senior na 

drodze – pamiętaj 

o bezpieczeństwie” 

7 
„Edukacja w  

obszarze 

bezpieczeństwa” 

Przeprowadzenie pogadanek, prelekcji, 

warsztatów w zakresie bezpieczeństwa 

w placówkach oświatowych, w miejscach 

użyteczności publicznej oraz podczas 

różnego rodzaju spotkań służb 

z mieszkańcami powiatu. Szczególnie 

działania w tym zakresie prowadzone są 

z uczniami przed okresem wakacyjnym, po 

rozpoczęciu roku szkolnego, a dla 

pozostałych mieszkańców także w okresie 

jesiennym. 

Rok 2019 

- udział wzięło ok 2.000 osób; 

- rozdano 2.000 gadżetów 

z obszaru bezpieczeństwa 

(ulotki, informatory, kamizelki, 

odblaski, kalendarze, itp.) 

 

Ogółem: 

- projektem objęto około 52.000 

osób; 

- rozdano 52.000 gadżetów. 

Działania w roku 2020: 

Priorytetem działania Komisji na rok 2020 będzie kontynuacja działań edukacyjno-prewencyjnych 

realizowanych wśród mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego z szczególnym nastawieniem na uczniów 

i podopiecznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu dzierżoniowskiego. 

Działania w tym zakresie ukierunkowane będą na przedsięwzięcia, które mają największy społeczny odzew, 

a także w istotny sposób wpływają na poprawą bezpieczeństwa, tj: - Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa, 

konkursy, turnieje – konkurs wiedzy, konkursy plastyczne oraz dystrybucja karty ICE. 

W roku 2020 Komisja przeprowadzi kompleksową analizę zapisów zawartych w Powiatowym programie 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczna 

Gmina - Bezpieczny Powiat” pod kątem dostosowania Programu do obecnego katalogu zagrożeń oraz zadań 

statutowych realizowanych przez samorządy terytorialne, służby, inspekcje i straże, organizacje pozarządowe 

oraz inne instytucje działające w obszarze bezpieczeństwa. 

Swoim zasięgiem Komisja obejmie działania i projekty ukierunkowane na minimalizację zdarzeń, gdzie 

odnotowuje się najwięcej osób poszkodowanych, tj: wypadki drogowe ze szczególnym uwzględnieniem 

zdarzeń z udziałem niestrzeżonych uczestników ruchu, tj. pieszych, rowerzystów oraz zatrucia tlenkiem węgla 

tzw. czadem a także pożarów. 

Ponadto Komisja będzie wspierać działania inwestycyjne mające na celu poprawę infrastruktury  

a tym samym bezpieczeństwa oraz przedsięwzięcia innowacyjne, takie jak organizowanie konferencji, 

warsztatów, szkoleń, szczególnie przy udziale ekspertów, naukowców z określonych dziedzin z obszaru 

bezpieczeństwa. 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 1510



Podsumowanie: 

W oparciu o sprawozdania, opracowania, dane statystyczne, informacje, raporty a przede wszystkim własne 

analizy Komisja ocenia rok 2019 jako zadowalający. 

Zarówno rok 2019 jak kilka ostatnich lat potwierdziło, iż powiat dzierżoniowski zalicza się do miejsc 

bezpiecznych z minimalną ilości zdarzeń, które w rażący sposób naruszają ład i porządek. 

Prowadzenie wspólnych działań, inicjatyw, programów, projektów, konferencji, szkoleń, przynosi poprawę 

poczucia bezpieczeństwa, jednocześnie powoduje skuteczne zapobieganie i reagowanie na pojawiające  

się nowe formy zagrożeń. Dzięki porozumieniu wielu instytucji, organizacji społecznych i samego 

społeczeństwa było możliwe osiągnięcie założonych celów 

Na wypadek zaistnienia jakiegokolwiek zagrożenia i powstałych zdarzeń mających znamiona klęsk 

żywiołowych, organizacją i koordynacją działań ratowniczych zajmuje się Powiatowy Zespół Zarządzania 

Kryzysowego koordynujący działania poszczególnych gminnych zespołów zarządzania kryzysowego. 

Szczegóły poszczególnych posiedzeń znajdują się w protokołach dostępnych w Wydziale Bezpieczeństwa 

i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. 

Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Opracował: 

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie 

Dyrektor Wydziału – Grażyna Wójcik 

Sporządził: 

1. Łukasz Łoś – starszy inspektor, 

2. Paulina Olszewska – młodszy referent 

Starosta Dzierżoniowski: 

G. Kosowski 

Dzierżoniów, dnia 15 stycznia 2020 r. 
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