
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO 

z dnia 19 stycznia 2018 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku 

Na podstawie art. 38a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1868) Starosta Namysłowski zarządzeniem nr 03/01/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. (zmiany: 

zarządzenie nr 5/03/2016 z dnia 8 marca 2016 r., zarządzenie 20/06/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r., 

zarządzenie 22/09/2017 z dnia 14 września 2017 r., zarządzenie 38/12/2017 z 20 grudnia 2017 r.) powołał 

Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2015-2018. 

1. Skład Komisji kształtuje się następująco: 

1) przewodniczący: Andrzej MICHTA – Starosta Namysłowski; 

2) członkowie: 

a) osoby delegowane przez Radę Powiatu Namysłowskiego: 

- Krzysztof ŻOŁNOWSKI – radny Powiatu Namysłowskiego,  

- Wojciech PRÓCHNICKI – radny Powiatu Namysłowskiego, 

b) osoby delegowane przez Komendanta Powiatowego Policji:  

- nadkom. Andrzej OSTRYCHARCZYK p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie, 

c) osoby powołane przez Starostę Namysłowskiego:  

- kpt. Tadeusz KMIEĆ – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, 

- Irena SZEWCZYK – Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, 

- Halina DZIDOWSKA – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich 

Starostwa Powiatowego w Namysłowie,   

- Paweł GORCZYŃSKI – Podinspektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wydziale 

Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Namysłowie,  

- Marcin KORECKI – Inspektor ds. Ochrony Środowiska UG w Domaszowicach,  

- Adam LUPA – Sekretarz Gminy Namysłów, 

- Krzysztof JANKOWIAK – Komendant Straży Miejskiej w Namysłowie, 

- Marek JANKOWSKI – Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności Urzędu Gminy  

w Pokoju, 

- Irena ŁYTKA – Sekretarz Gminy Świerczów,  
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- Kazimierz OLCHAWA – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa 

Urzędu Gminy w Wilkowie,  

- kpt. Anna GRAŻDAN – przedstawiciel Straży Granicznej – Placówka w Opolu,  

- Dawid WOJTOWICZ – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie.  

2. Komisja została powołana w celu realizacji zadań Starosty Namysłowskiego w zakresie zwierzchnictwa 

nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawie o samorządzie 

powiatowym: 

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

2) 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; 

3) przygotowywania projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli; 

4) 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; 

5) opiniowania projektu budżetu powiatu - w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

6) opiniowania projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych  

z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym; 

7) opiniowania, zleconych przez starostę, zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

3. W 2017 r. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyli pięć spotkań w tym dwa wspólnie  

z Członkami Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na których zajmowano się n. w. tematami: 

1) posiedzenie z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

a) sytuacja kryminalno-porządkowa oraz ocena stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie 

powiatu namysłowskiego w 2016 r. 

b) podsumowanie działań „Bezpieczne Ferie 2017” – monitorowanie i kontrolowanie miejsc i obiektów 

zimowego wypoczynku, 

c) podsumowanie akcji zimowej 2016/2017. Wiosenny przegląd dróg powiatowych pod względem ich 

oznakowania, 

d) informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Namysłowie o stanie bezpieczeństwa 

obiektów budowlanych na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2016 r. 

e) podejmowanie działań zintegrowanych w celu ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie oraz sposoby 

pomocy jej ofiarom, 

f) na posiedzeniu, Sekretarz Powiatu Namysłowskiego zgłosiła wnioski: pierwszy skierowany do Burmistrza 

oraz Wójtów Gmin, aby na stronach internetowych wszystkich urzędów zamieścić informację o zakazie 

palenia tytoniu i e-papierosów we wszystkich miejscach publicznych, drugi skierowany również  

do Burmistrza, Wójtów Gmin oraz służb, inspekcji i straży, aby zorganizować spotkanie poświęcone 

tematyce bezdomnych zwierząt i na to spotkanie zaprosić Komendanta Straży Miejskiej, Komendanta Policji, 

Powiatowego Lekarza Weterynarii – wszystkie wnioski zostały zrealizowane; 

2) posiedzenie z dnia 17 maja 2017 r. 

a) zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego powiatu namysłowskiego za rok 2016, 

b) ocena współpracy Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej oraz wypracowanie nowych form 

współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli Namysłowa, 

c) działania samorządów oraz służb i inspekcji w zakresie bezdomnych i bezpańskich zwierząt; 
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3) posiedzenie z dnia 20 czerwca 2017 r. 

a) przygotowanie do akcji „Bezpieczne Wakacje 2017” – omówienie priorytetowych działań podejmowanych 

w ramach akcji, 

b) spożywanie alkoholu w miejscach publicznych powiatu namysłowskiego, 

c) informacja z działalności i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu 

namysłowskiego; 

4) posiedzenie z dnia 19 września 2017 r. 

a) podsumowanie akcji „Bezpieczne Wakacje 2017” - działania zrealizowane przez powiatowe służby, 

inspekcje i straże w czasie letniego wypoczynku, 

b) omówienie działań prowadzonych w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, 

c) sprawozdanie z działalności Policji za I półrocze 2017 roku, 

d) kryzys migracyjny na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Opolu, 

e) ponadto omówiono działania podejmowane przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną w nocy  

z 11 na 12 sierpnia 2017 r., kiedy to na skutek silnych porywów wiatru na terenie Gminy Wilków 

uszkodzone zostały linie energetyczne oraz połamane drzewa; 

5) posiedzenie z dnia 1 grudnia 2017 r. 

a) przygotowanie dróg powiatu namysłowskiego do sezonu zimowego 2017/2018, 

b) działania podejmowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zwalczania choroby 

Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), 

c) zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 r. w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

d) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2017 działała w oparciu o roczny plan pracy, którego 

tematyka została przeanalizowania i omówiona w trakcie odbytych posiedzeń. 

4. Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 r. ujęte zostały w protokołach z posiedzeń 

Komisji, które są do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie. 

  

 Starosta Namysłowski 

 

Andrzej Michta 
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