
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 

STAROSTY MILICKIEGO 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

Z PRAC KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MILICZU ZA ROK 2020 

Na podstawie art. 38b, pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 511 ze zm.), przedstawiam Radzie Powiatu Milickiego sprawozdanie z prac Powiatowej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Miliczu powstała na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym. 

Jej celem jest realizacja zadań starosty milickiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 

inspekcjami i strażami, oraz zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym: 

a) Oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu; 

b) Opiniowania 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; 

c) Przygotowania projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli; 

d) Opiniowania 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; 

e) Opiniowania projektu budżetu powiatu – w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

f) Opiniowania projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym; 

g) Opiniowania zleconych przez Starostę zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli. 

Rok 2020 był trzecim, ostatnim rokiem w 3 - letniej działalności Komisji. Pracowała ona zgodnie 

z zarządzeniem nr 40/19 Starosty Milickiego z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia 4/19 

Starosty Milickiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania, składu oraz zasad działania Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku, w następującym składzie: 

1) Przewodniczący - Starosta Powiatu Milickiego – Sławomir Strzelecki. 

2) Członkowie; 
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a) Dwóch radnych – delegowanych przez Radę Powiatu milickiego: 

- Marek Warkocz; 

- Grzegorz Duda. 

b) Trzech przedstawicieli samorządów gminnych: 

- Władysław Szydełko – przedstawiciel samorządu Gminy Cieszków; 

- Adam Głowiński – przedstawiciel samorządu Gminy Krośnice; 

- Agata Kondratowicz – przedstawiciel samorządu Gminy Milicz. 

c) Przedstawiciel Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Miliczu – Konstancja Jeziorska. 

d) Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu: 

- Grzegorz Zmaczyński; 

- Dominik Kucharski. 

e) Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Miliczu: 

- Arkadiusz Sworowski; 

- Jacek Wróblewski. 

f) Prokurator Rejonowy w Miliczu - Zbigniew Przysiężny; 

g) Powiatowy Inspektor Weterynarii w Miliczu - Józef Witek; 

h) Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miliczu – Danuta Jędrzejczyk; 

i) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Miliczu – Roman Wnuk. 

Do głównych zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należy koordynacja działań powiatowych służb, 

inspekcji i straży podczas wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń, oraz przy przeprowadzaniu ogólnopolskich 

programów i akcji. Analizowano również stan gotowości służb, inspekcji i innych podmiotów do prowadzenia 

akcji przeciwpowodziowej oraz przygotowania do okresu zimowego. Na podstawie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 tj. ze zm.) Starosta Milicki pozytywnie zaopiniował 

odwołanie ze stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu insp. Arkadiusza Sworowskiego, a także 

pozytywnie zaopiniował na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu podinsp. Marka 

Sroczyńskiego. Rok 2020 był wyjątkowy, ze względu na pandemię koronawirusa SARS-Covid-19. Powiatowy 

Zespół Zarządzania Kryzysowego odbył 76 spotkań wideokonferencyjnych, przeprowadzono godziny rozmów 

oraz wspólnie rozwiązywano wszelkie napotkane problemy. Na polecenie Wojewody Dolnośląskiego między 

innymi: wyznaczono miejsca zbiorowej kwarantanny dla minimum 50 osób, wydzielono doraźne miejsca 

noclegowe, zorganizowano zabezpieczenie minimum 1 ciepłego posiłku dla Sił Zbrojnych biorących udział 

w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19, wspierano Domy Pomocy Społecznej, dokonywano 

bieżącej oceny występujących i potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne. W związku z olbrzymim wzrostem zapotrzebowania, 

dzięki uprzejmości Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dystrybuowano płyny do dezynfekcji, maseczki, 

środki ochrony osobistej, pulsometry, testy kasetkowe dla Domów Pomocy Społecznej i szkół z terenu 

powiatu. Na polecenie Starosty przy Milickim Centrum Medycznym sp. z o.o. stanął namiot pneumatyczny 

przez wiele miesięcy służący jako przesiewowa/polowa izba przyjęć, wyrazy uznania dla druhów OSP 

i jednostki PSP za nadzór nad namiotem. Dzięki wsparciu gmin zakupiony i przekazany dla MCM sp. z o.o. 

został: Aparat do USG, Aparat do wysokoprzetworzonej terapii tlenowej, respiratory, a także Mobilny Punkt 

Medyczny – na potrzeby walki z pandemią koronawirusa. 
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W roku 2020 Komisja odbyła jedno spotkanie wideokonferencyjne. W pracach Komisji uczestniczyli 

przedstawiciele powiatowych straży i inspekcji wykonujących zadania w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa na terenie powiatu milickiego. 

Posiedzenie z dnia 29 grudnia 2020 r. Porządek posiedzenia: 

1) Omówienie miejsc dla osób bezdomnych w okresie zimowym; 

2) Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Miliczu za rok 2020; 

3) Omówienie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu w roku 2020; 

4) Przygotowanie do sezonu zimowego 2020/2021 przez: PIW, PINB, Urząd Miasta i Urzędy Gmin, PCPR; 

5) Sprawy różne. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działała w oparciu o „Roczny Plan Pracy na 2020 r.” Z powodu 

epidemii i zachowania warunków sanitarnych, prace Komisji odbyły się poprzez posiedzenie 

wideokonferencyjne. Szczegóły z prac Komisji zostały ujęte w protokole z posiedzenia Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku, który jest do wglądu w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Miliczu. 

Komenda Powiatowa Policji w Miliczu w roku 2020 oprócz działań o charakterze cyklicznym takich,  

jak „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczna woda” KPP 

w Miliczu przeprowadziła szereg akcji zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

o charakterze prewencyjno – restrykcyjnym. W analizowanym okresie przeprowadzono akcje: „Niechronieni”, 

„Pieszy kontra pojazd”, „Prędkość”, „Alkohol – Narkotyki”, „Trzeźwy poranek”, ,,Pieszy kontra rowerzyści  

na przejściu”. Działania w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży realizowane były w ramach działań 

własnych, wojewódzkiego programu ''Świadomy Junior'' oraz programów rządowych '' Razem Bezpieczniej'', 

oraz '' Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok”. Z zakresu uzależnień, Komenda Powiatowa Policji 

w Miliczu podejmowała działania zmierzające do ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu oraz zażywania 

narkotyków i dopalaczy przez osoby nieletnie. W tym celu w roku 2020, wzorem lat ubiegłych, w szkołach 

podstawowych i średnich inicjowane były spotkania z młodzieżą, w ramach których poruszana była tematyka 

dotycząca konsekwencji prawnych spożywania alkoholu i zażywania innych środków w celu wprowadzenia się 

w stan odurzenia przez osoby nieletnie. Działania takie prowadzone były w ramach Rządowego Programu 

„Narkotyki i dopalacze zabijają – szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. W ramach wojewódzkiego programu 

profilaktycznego „Wzorowy senior” kontynuowano wzmożone działania profilaktyczne dotyczące 

zapobiegania przestępczości związanej z oszustwami na szkodę osób starszych. Zagadnienia związane 

z profilaktyką przemocy w rodzinie realizowane były w ramach dolnośląskiego programu profilaktycznego pod 

nazwą ,,Policja przeciwko przemocy w rodzinie”. Mieszkańcom zostały przekazywane treści związane ze 

sposobami postępowania w przypadku stania się ofiarą przemocy w rodzinie, bycia jej świadkiem, a także 

odpowiedzialności dla sprawców tego rodzaju przestępstw. Na bieżąco przekazywane były informacje 

o instytucjach pomocowych gdzie ofiary przemocy mogą uzyskać niezbędną pomoc psychologiczną i prawną. 

Komenda Powiatowa Policji inicjowała także spotkania z lokalną społecznością jak również uczestniczyła 

w spotkaniach organizowanych przez samorządy lub instytucje, jak np. udział w spotkaniach z sołtysami gminy 

Milicz na terenie Urzędu Miejskiego w Miliczu. Jednocześnie Komenda Powiatowa Policji była stale 

zaangażowana w walkę z koronawirusem. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu 

- podejmuje działania w zakresie interwencji i reagowania na zaistniałe zagrożenia; 

- rozpoznaje nowe oraz monitoruje istniejące zagrożenia zarówno dla ludzi jak i środowiska naturalnego; 

- sprawuje nadzór administracyjny poziomu ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej 

już istniejących jak i nowo powstałych; 
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- współpracuje z lokalnymi mediami, Sanepidem, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, 

Zarządzaniem Kryzysowym oraz jednostkami samorządowymi; 

- rozpowszechniania informacje do szkół podstawowych, średnich, Urzędów Gmin, Starostwa Powiatowego, 

MCM sp. z o.o., Domów Pomocy Społecznej, admiratorów wspólnot mieszkaniowych i lokalnych gazet 

związane z Ogólnopolską Kampanią ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa’’; 

- prowadzi ciągłą współpracę z pionem operacyjnym oraz z JRG w zakresie wymiany informacji o obiektach 

oraz w procesie analizowania zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego obszaru chronionego, a także podczas 

ćwiczeń na obiektach oraz praktycznym sprawdzaniu przez właścicieli i zarządców – organizacji i warunków 

ewakuacji; 

- współpracuje z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Milicz, oraz przeprowadza wspólne rozpoznanie 

dojazdów pożarowych. 

Najważniejsze realizacje wydziału operacyjnego KP PSP w Miliczu 2020 r. 

1) Odprawa szkoleniowa obsad SK KPPSP w Miliczu; 

2) Przygotowanie planu szkolenia jednostek OSP w 2020 r.; 

3) Przygotowanie planu kontroli jednostek OSP w 2020 r.; 

4) Przygotowanie planu wprowadzania jednostek OSP do KSRG wg. procedury P21; 

5) Szkolenie informacyjne w zakresie nowego koronawirusa SARS COVID-19 funkcjonariuszy PSP; 

6) Ustawiczne szkolenie oraz przekazywanie jednostkom OSP informacji w zakresie koronawirusa SARS 

COVID-19; 

7) Konsultacje w zakresie postępowania w czasie pandemii z WSKR, PCZK, Szpitalem oraz udział 

w spotkaniach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego; 

8) Przygotowanie procedur w zakresie działań zastępów PSP i OSP w związku z koronawirusem SARS 

COVID-19; 

9) Uruchomienie zapasowego SK KP PSP w jednostce OSP Cieszków; 

10) Przygotowanie procedury „ Zasady działania jednostki ratowniczo-gaśniczej na wypadek fumigacji 

jednostki w tym SK KP PSP”; 

11) Włączenie jednostki OSP Bukowice do KSRG 01.05.2020 r.; 

12) Aktualizacja Powiatowego Planu Ratowniczego w zakresie procedur SARS COVID-19; 

13) Przetwarzanie dokumentacji w zakresie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP 

Wierzchowice; 

14) Wyznaczenie jednostek KSRG do działań z koronawirusem SARS COVID -19; 

15) Doposażanie jednostek KSRG OSP wyznaczonych do działań z koronawirusem w środki ochrony 

indywidualnej; 

16) Aktualizacja procedur w oparciu o zaistniałe przypadki oraz wnioski dotyczące postępowania 

w kontaktach ratowników z zarażonymi COVID-19; 

17) Ciągłe dopasowywanie działalności wydziału operacyjnego do stawianych wymagań w zakresie walki 

z pandemią COVID-19; 

18) Nadzór nad rozbudową łączności radiowej sieci PSP; 

Liczba zdarzeń w poszczególnych Gminach Powiatu Milickiego w roku 2020: 
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Lp. Gmina PSP OSP POŻARY  MZ FAŁSZYWE 

1. MILICZ 680 233 78 578 24 

2. KROŚNICE 166 78 18 112 6 

3. CIESZKÓW 118 108 35 82 1 

Działalność komórki Kwatermistrzowskiej w 2020 r. 

a) DAROWIZNY: 

- Pozyskanie samochodu operacyjnego Skoda Octavia z 2018 r.- przekazana umową darowizny przez 

Gminę Krośnice; 

- Pozyskanie SLKw Citroen Jumper z 2014 r. przekazany umową darowizny przez Gminę Krośnice. 

b) ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH ZADANIA PN.: „ZAKUP SPEJCALISTYCZNEGO 

SPRZĘTU DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PSP WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO”: 

- Zakup powiatowego systemu łączności radiowej; 

- Zakup lekkiego samochodu operacyjnego Renault Talisman; 

- Zakup mikrobusa do przewozu ratowników Renault Trafic; 

- Zakup pralko- suszarki; 

- Zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego; 

- Zakup UPS. 

c) INNE: 

- Pozyskanie nowego samochodu ciężkiego MAN TGM; 

- Wykonanie systemu odciągu spalin w garażu wozów bojowych; 

- Zakup zbiornika wodnego o pojemności 13 tys. L.; 

- Zakup 14 kompletów ubrań specjalnych; 

- Zakup 5 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych SCOTT. 

Podsumowując działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2020, należy stwierdzić, iż zadania 

i cele jakie ma do spełnienia, są realizowane i osiągane. Wnioski wyciągane na posiedzeniach pozwalają 

reagować w sposób właściwy, a co najważniejsze, pozwalają na prowadzenie szeroko rozumianej działalności 

profilaktycznej.  

Starosta Powiatu Milickiego: 

Sławomir Strzelecki 
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