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Sprawozdanie 

 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

na terenie Powiatu Oleskiego w roku 2008 

 

Rok 2008 był kolejnym rokiem konstruktywnej realizacji założeń określonych w art. 38 a ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1592 z późn. zm.). W tym czasie na terenie powiatu oleskiego miały miejsce trzy posiedzenia 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Pierwsze spotkanie odbyło się 10 kwietnia 2008 r. Jednym z tematów posiedzenia było 

podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie w zakresie bezpieczeństwa 

obywateli na terenie Powiatu Oleskiego w 2007 roku. W tej kwestii głos zabrał Tomasz Kubicki – 

Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie. Przytoczył on dane dotyczące zwalczania 

przestępczości kryminalnej, która jest najpowszechniejsza, a jednocześnie najbardziej uciążliwa 

społecznie. Do niej zalicza się przestępczość rozbójniczą, kradzieże, kradzieże z włamaniem, 

kradzieże samochodów, bójki, pobicia oraz uszkodzenia mienia. W tej kategorii, jak zaznaczył 

komendant, odnotowano w 2007 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w 

Oleśnie 7-procentowy spadek zdarzeń. Powiat oleski w zwalczaniu przestępczości osiągnął w 

2007 roku wykrywalność ogólną na poziomie 84,5%, co dało wzrost o 3,2% w odniesieniu do 

roku 2006 i trzecie miejsce w województwie. Pan Kubicki wspomniał, iż w 2007 roku z 

najpoważniejszych kategorii przestępstw odnotowano jedno zabójstwo oraz jedno usiłowanie 

zabójstwa. Oba prowadzone w tych sprawach śledztwa zostały zakończone skierowaniem do 

sądu aktów oskarżenia przeciwko sprawcom tych przestępstw.  

Kolejnym poruszonym na posiedzeniu tematem było omówienie przez Leszka Latuska  – 

naczelnika Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie – 

sposobów zwalczania patologii społecznych, szczególnie alkoholizmu i narkomanii. W ramach 

czynności prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie w 2007 roku w szkołach 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych podczas spotkań z młodzieżą prowadzone były działania 

informacyjne mające na celu przeciwdziałanie zjawisku spożywania alkoholu przez osoby 

małoletnie. Ponadto  policjanci  pionu prewencji realizowali program „Narkotyki – teraźniejszość 

bez przyszłości”. 

Następnym punktem posiedzenia było podsumowanie działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Oleśnie za rok 2007 oraz prezentacja zamierzeń na rok 2008. Informacje w 

tej sprawie przedstawiała Maria Podgórska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Oleśnie. W swoim obszernym wystąpieniu pani dyrektor zdała relację z działalności PCPR-u w 

Oleśnie za 2007 rok, a  także przedstawiła wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 

2008 rok i plan pracy PCPR - u. Ponadto szczegółowo została przedstawiona struktura 

organizacyjna, zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Oleśnie.  

Ostatnim punktem tego posiedzenia Komisji było omówienie stanu ochrony przeciwpożarowej 

na terenie powiatu oleskiego w 2007 roku. W tej sprawie głos zabrał zastępca komendanta 

Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie – Wojciech Wiecha. Na wstępie swojej wypowiedzi 

przedstawił rozmieszczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu oraz omówił 

statystykę działań ratowniczo – gaśniczych w 2007 roku. W omawianym okresie jednostki 

interweniowały 947 razy, co stanowi wzrost w porównaniu do 2006 roku o 169 zdarzeń 

(17,8%). W rozbiciu na gminy najwięcej pożarów, miejscowych zagrożeń oraz fałszywych 

alarmów odnotowano w gminie Olesno – 387, najmniej natomiast w gminie Rudniki – 48. 

Najczęściej do zdarzeń dochodziło w miesiącach letnich – lipiec, sierpień, najmniej w miesiącach: 
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luty, listopad. Następnie komendant omówił szkolenia, jakie prowadziła Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. W roku 2007 przeprowadzono 8 kursów dla strażaków 

OSP, łącznie przeszkolono 206 osób. Omówione zostały również różne formy współpracy 

Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie z organami administracji publicznej, instytucjami, ze 

związkami OSP RP i innymi podmiotami w zakresie przeciwpożarowym. Komendant omówił także 

kontrole, jakie w 2007 roku przeprowadziła komenda pod względem zabezpieczenia 

przeciwpożarowego.  

 

Kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przypadło na dzień 16 lipca 2008 

roku. Pierwszym poruszonym na posiedzeniu tematem było omówienie kierunków działań 

Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i 

młodzieży podczas wakacji w 2008 roku. W tej kwestii głos zabrał Leszek Latusek – naczelnik 

Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie, który 

scharakteryzował prowadzone na terenie powiatu oleskiego działania profilaktyczne pod nazwą 

„Bezpieczne Wakacje 2008”. W zakresie realizacji tych działań policja na bieżąco współpracuje z 

Sanepidem, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Miejską. Zostały także przedstawione i omówione 

miejsca zorganizowanego wypoczynku na terenie powiatu oleskiego. Na koniec swojego 

wystąpienia pan Latusek podziękował członkom Komisji za pomoc w zakupie grawera do 

znakowania rowerów. Celem akcji znakowania rowerów jest oddziaływanie prewencyjne na 

ewentualnych sprawców kradzieży, ponadto ma ona służyć szybkiej identyfikacji utraconego 

mienia. 

Następnym punktem posiedzenia była ocena działań ratowniczych podejmowanych przez 

Państwową Straż Pożarną w Oleśnie w pierwszym półroczu 2008 roku, której dokonał Czesław 

Noga – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. Na wstępie stwierdził, że 

do tej pory rok 2008 był sprzyjający pod względem ilości zdarzeń oraz pogody. W 2008 roku 

ogółem na terenie powiatu oleskiego odnotowano 322 zdarzenia w tym 99 pożarów, 233 

miejscowe zagrożenia, natomiast nie odnotowano fałszywych alarmów. Pan Noga przedstawił 

także ważniejsze zdarzenia, jakie miały miejsce na terenie Powiatu w ostatnich sześciu 

miesiącach 2008 roku. Komendant Państwowej Straży Pożarnej zgłosił również problem, jaki 

występuje notorycznie podczas organizowanych corocznie „Dni Olesna”, kiedy to tłum ludzi 

gromadzi się wokół budynku komendy Państwowej Straży Pożarnej. Zdaniem komendanta 

zasadne byłoby wykonanie wyjazdu awaryjnego do ul. Mostowej, dzięki czemu wozy strażackie 

bez przeszkód mogłyby podczas zdarzenia opuszczać i powracać do bazy PSP. 

Ostatnim tematem poruszonym na lipcowym posiedzeniu Komisji była charakterystyka 

sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim w pierwszym półroczu 2007 roku. Informacje na ten 

temat przedstawił Maciej Flank – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Oleśnie. Według 

zaprezentowanych przez dyrektora danych stopa bezrobocia w naszym powiecie kształtuje się od 

dłuższego czasu na poziomie 6,2 %. Ogółem liczba bezrobotnych na dzień 30 czerwca 2008 r. 

wynosiła 1471 osób i była mniejsza o 476 osób w porównaniu z tym samym okresem roku 

2007. Najbardziej stopa bezrobocia spadła w gminie Praszka, bo aż o 441 osób. W dużej mierze 

powodem takiej sytuacji jest fakt, iż wiele osób dzięki własnej inicjatywie oraz przy pomocy 

środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie założyło małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Ponadto pan Flank zaznaczył, iż „rynek pracodawcy” zamienił się w „rynek pracownika”, gdzie 

na jednego pracownika przypada 5 - 6 ofert pracy. Dyrektor wspomniał także o możliwości 

zatrudniania cudzoziemców zza wschodniej granicy, z czego skrzętnie korzystają pracodawcy z 

Powiatu Oleskiego .  

Trzecie posiedzenie Komisji miało miejsce w dniu 12 listopada 2008 roku. Pierwszym 

omawianym tematem była dotychczasowa sytuacja na rynku pracy w Powiecie Oleskim w 2008 

roku. Problematykę lokalnego rynku pracy scharakteryzował Maciej Flank – dyrektor 
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Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie. Na wstępie omówił sytuację na rynku pracy w Powiecie 

Oleskim według stanu na 31 października 2008 r. Na koniec października 2008 roku w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie zarejestrowanych było 1 232 bezrobotnych. Stopa 

bezrobocia w Powiecie Oleskim na koniec sierpnia 2008 roku wynosiła 5,6%, a na koniec 

września 6%. Najmniejszy wskaźnik natężenia bezrobocia w omawianym okresie odnotowano w 

gminie Zębowice (2,25%), najwyższy w gminie Praszka (3,8%).  Jak zaznaczył dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie, nastąpił wzrost liczby ofert pracy, ale z reguły w 

zawodach prostych, aczkolwiek konkretnych, brakuje natomiast ofert dla ludzi wykształconych i 

bez kwalifikacji. Duży nacisk położony został również na działania urzędu dotyczące 

przekwalifikowań i szkoleń. Powadzone były także zajęcia aktywizacyjne z osobami długotrwale 

bezrobotnymi. Według stanu na koniec października 2008 roku w ewidencji urzędu 

zarejestrowanych było 504 długotrwale bezrobotnych. Jak zaznaczył pan Flank, dwie grupy 

bezrobotnych objęte są szczególnym zainteresowaniem urzędu. Pierwsza z nich to bezrobotni do 

25 roku życia (na koniec października 2008 roku było ich zarejestrowanych 325). Druga grupa to 

osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia (na koniec października 2008 roku było ich 

zarejestrowanych 267). W dalszej części swojego wystąpienia dyrektor poinformował, iż w 2008 

roku urząd skupił swoją działalność również na różnego rodzaju dotacjach. W omawianym okresie 

udzielonych zostało około 100 dotacji (każda po 14 tys. zł). Nieco mniej było refundacji, bo około 

20. Ponadto przeprowadzono szkolenia dla około 200 osób.  

Kolejnym tematem posiedzenia Komisji była ocena realizacji programów prowadzonych przez 

Komendę Powiatową Policji w Oleśnie na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 

w drugim półroczu 2008 roku. W tych zagadnieniach obszerną informację przedstawił Leszek 

Latusek – naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie. 

Komenda realizując program pod nazwą „Razem Bezpiecznej” prowadzi szereg działań 

ukierunkowanych na ograniczenie zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw 

społeczny i poczucie zagrożenia. W poszczególnych obszarach działań zawartych w programie 

prowadzone były następujące przedsięwzięcia: 

1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania 

2. Bezpieczeństwo w szkole 

3. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

Jak zaznaczył naczelnik Leszek Latusek, w ramach działalności na rzecz zapobiegania i 

zwalczania przestępczości wśród nieletnich, Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie realizuje 

programy policyjne długofalowe i akcje o charakterze cyklicznym. W ramach akcji cyklicznych 

komenda prowadzi  szereg działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Działania 

te są prowadzone w ramach takich akcji, jak „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, 

„Bezpieczna woda”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Dzień wagarowicza”. W działaniach tych 

udział biorą wszyscy policjanci pionu prewencji i ruchu drogowego. W ramach akcji „Bezpieczne 

wakacje 2008” przeprowadzono 24 spotkania w placówkach organizujących wypoczynek dla 

dzieci i młodzieży. W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” policjanci 47 razy spotkali się z 

uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz z nauczycielami tych placówek. W czasie 

akcji stałym nadzorem objętych było 12 przejść dla pieszych w rejonie szkół i przedszkoli. Oprócz 

działań cyklicznych podczas całego roku realizowane są przez Komendę Powiatową Policji w 

Oleśnie programy ogólnokrajowe o zasięgu wojewódzkim. Obecnie realizowane programy to: 

„Bezpieczny ogród”, „Bezpieczny przedszkolak” „Dziewiątka”. W omawianym okresie w ramach 

tych właśnie programów asystent ds. nieletnich wspólnie z Rewirem dzielnicowych przeprowadził 

10 spotkań w placówkach oświatowych oraz na terenach ogródków działkowych. Ponadto w 

szkołach prowadzone były również spotkania w ramach akcji „Bezpieczny rowerzysta”. Poza 

wyżej wymienionymi komenda realizuje obligatoryjne programy prewencyjne. Spośród tej 

kategorii prowadzone są działania w ramach akcji „Oznakuj swojego górala”, „Policyjny program 
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pomocy ofiarom przestępstw na terenie województwa opolskiego” oraz „Narkotyki – 

teraźniejszość bez przyszłości”.  W drugiej części swojego wystąpienia pan Leszek Latusek 

omówił akcje prowadzone wspólnie z innymi powiatami (Kluczbork, Lubliniec) z wykorzystaniem 

wideo rejestratorów. Z podsumowań za 10 miesięcy 2008 roku wynika, że w powiecie oleskim 

nastąpił niewielki spadek przestępczości w porównaniu z rokiem 2007. Odnotowano również 

mniej rannych i zabitych w wypadkach i kolizjach drogowych (w 2007 roku rannych było 66, 

zabitych -  13, do tej pory 2008 roku – rannych zostało 63, zabitych – 8). Zmniejszyła się także 

liczba skradzionych samochodów (w całym 2007 roku było ich 26, w ciągu 10 miesięcy 2008 

roku – 9). Na zakończenie swojego wystąpienia pan Latusek zaznaczył, iż olescy policjanci mają 

obecnie lepsze warunki pracy w nowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji, co z pewnością 

wpływa na jakość ich pracy.  

 W dalszej części posiedzenia Komisja zajęła się zagadnieniami związanymi z pomocą 

osobom chorym, niepełnosprawnym, bezdomnym i innym potrzebującym w okresie zimowym. 

Temat ten zreferowała Maria Podgórska - dyrektor Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w 

Oleśnie. Pani Podgórska poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, 

podobnie jak w latach ubiegłych, podjęło działania dotyczące zabezpieczenia osób narażonych na 

skutki nadchodzącej zimy. W dniu 4 listopada 2008 r. uzgodniono telefonicznie z dyrektorami 

wytypowanych placówek zasady umieszczania w nich zagrożonych osób w okresie zimowym. 

Na terenie powiatu oleskiego są to następujące instytucje:  

 dla kobiet: Dom Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich, tel. (034) 359 60 12 

 dla mężczyzn: Dom Pomocy Społecznej w Radawiu, tel. (077) 421 60 28 

 dla dzieci: Dom Dziecka w Sowczycach, tel. 609 209 900. 

Pani dyrektor dodała, że w sytuacjach szczególnych jest także możliwość skorzystania 

z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oleśnie (tel. 501 581 147). Podkreśliła również, że 

dyrektorzy wyżej wymienionych instytucji potwierdzili całodobową gotowość przyjmowania osób 

bezdomnych w okresie zimowym. 

Ostatnim omawianym punktem posiedzenia Komisji było przygotowanie służb straży pożarnej do 

działań ratowniczych w przypadku wystąpienia śnieżyc, ekstremalnie niskich temperatur, 

nieprzejezdności dróg w okresie zimowym 2008/2009. Zagadnienia te przedstawił Czesław Noga 

– komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. Jak zaznaczył, oprócz 

typowych akcji ratunkowo – gaśniczych w sezonie zimowym straż pożarna podejmuje działania 

związane z usuwaniem skutków występowania niskich temperatur. W okresie jesienno – 

zimowym najczęściej dochodzi do pożarów w kotłowniach i piwnicach. Ponadto nieprawne piece 

i nieszczelne przewody kominowe powodują zadymienia obiektów mieszkalnych. Oprócz 

typowego sprzętu ratowniczo – gaśniczego na wyposażeniu komendy znajduje się elektroniczny 

detektor 4 – gazowy MX 2100. Jest to urządzenie pozwalające na wykrycie i pomiar stężenia 

gazów w atmosferze. Do oddymiania obiektów wykorzystywanych jest 5 wentylatorów o 

napędzie spalinowym. Kolejne zdarzenia, które wymienił komendant PSP Olesno, to udrożnienie i 

odblokowanie szlaków komunikacyjnych. Tego typu działania polegają na udzieleniu pomocy 

kierowcom samochodów osobowych i ciężarowych, których pojazdy blokują przejazd w zaspach 

lub przy gołoledzi. Do takich akcji PSP Olesno wykorzystuje 13 samochodów z napędem 

terenowym.  Kilka samochodów posiada wyciągarki, a jednostka z Żytniowa posiada pług, który 

można w każdej chwili zamontować do samochodu gaśniczego. Oleska komenda do dwóch 

samochodów ratowniczych zakupiła łańcuchy. Jeżeli nastąpi potrzeba odblokowania głównych 

tras, komenda może za pośrednictwem WSKR zadysponować ciężki sprzęt Straży Pożarnej z 

Opola. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Oleśnie posiada aktualny plan zimowego 

utrzymania dróg na terenie Powiatu Oleskiego wraz z wykazami osób odpowiedzialnych za 

poszczególne odcinki oraz ma możliwość zadysponowania dodatkowego sprzętu w razie 

większych utrudnień. Do działań Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie należy także pomoc 
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służbie zdrowia. W przypadku utrudnionego dojazdu samochodów pogotowia można do 

ewakuacji chorych osób wykorzystać samochody straży z napędem terenowym. W skrajnych 

przypadkach do ewakuacji pojedynczych osób można wykorzystać sanie wodno – lodowe 

(deskosanie). W przypadku braku prądu straż może udzielić pomocy instytucjom użyteczności 

publicznej. W dyspozycji jednostek znajduje się 20 agregatów prądotwórczych o mocy 2,2 kW 

oraz jeden o mocy 20 kW. W okresie zimowym podejmowane są akcje usuwania sopli i nawisów 

śniegu z dachów. Tego typu działania jednostki straży pożarnej podejmują w obiektach 

użyteczności publicznej. Do takich akcji wykorzystywany jest podnośnik SH 21. Straż pożarna 

może podjąć działania związane z usuwaniem śniegu z dachu tylko w przypadku bezpośredniego 

zagrożenia dla obiektu (np. pęknięcia stropu, odkształcenia konstrukcji dachu). Na zakończenie 

komendant Noga podkreślił, że omówione powyżej działania były podejmowane przez jednostki 

PSP i OSP w ubiegłych latach. Dodał również, że sprzęt jednostek straży pożarnej jest w stałej 

dyspozycji. 

 

 

 

     Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

 

Starosta 

Jan Kus 


