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SPRAWOZDANIE
STAROSTY OPOLSKIEGO
z dnia 22 stycznia 2018 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego za rok 2017
Skład i tryb pracy Komisji
W roku 2017 rozpoczęła się V Kadencja, na lata 2017 – 2019 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
dla Powiatu Opolskiego. Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2017.1868 t.j. z dnia 9 października 2017 r.)
w skład komisji weszli:
1. Przewodniczący Komisji – Starosta Opolski.
2. Członkowie komisji delegowani przez Radę Powiatu uchwałą z dnia 1 grudnia 2016 r.:
- Antoni Gryc – Radny Powiatu,
- Norbert Halupczok – Radny Powiatu.
3. Członkowie komisji powołani przez Starostę Opolskiego z dniem 12 stycznia 2017 r.:
- Kszysztof Wysdak – Członek Zarządu,
- Irena Szott – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
- bryg. Leszek Koksanowicz – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Opolu.
4. Członkowie komisji delegowani 26 stycznia 2017 r. przez Komendanta Miejskiego Policji w Opolu:
- podkom. Rafał Lejczak,
- kom. Arkadiusz Stępniak.
5. Do udziału w pracach komisji w dniu 18 stycznia 2017 r. został wyznaczony przez Prokuratora
Okręgowego w Opolu;
- prokurator Konrad Korzeniowski – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Opolu. Posiedzenia
komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał w roku w Starostwie Powiatowym w Opolu,
obsługę administracyjno-biurową komisji zapewnia Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.
Działalność Komisji
W roku sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Komisji, po jednym w każdym kwartale Komisja zajmowała
się zagadnieniami zagrożeń faktycznych i potencjalnie występujących w poszczególnych okresach roku m.in. stanem
bezpieczeństwa obiektów wielkopowierzchniowych, ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową, przygotowaniem
służb gminnych i powiatowych do zwalczania skutków zimy, niesienia pomocy osobom w stanie ubóstwa, stanem
bezpieczeństwa publicznego. Komisja zapoznawała się także z ocenami i raportami przedstawionymi przez powiatowe
służby – Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej, Policji i powiatowe inspekcje – nadzoru budowlanego,
sanitarną i weterynaryjną w zakresie oceny stanu bezpieczeństwa Powiatu Opolskiego.
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W ujęciu tematycznym Komisja zajmowała się następującymi zagadnieniami na poszczególnych posiedzeniach:
I. Posiedzenie w dniu 29 marca 2017 r.:
1. Omówienie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim informacji
o bezpieczeństwie obiektów wielkopowierzchniowych na terenie powiatu oraz kontrola przestrzegania
i stosowania prawa budowlanego w 2016 r. i przedstawienie wniosków na rok 2017.
2. Omówienie przez przedstawiciela KM PSP w Opolu oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
na terenie powiatu opolskiego w 2016 r. z uwzględnieniem zagrożenia powodziowego na terenie powiatu opolskiego.
II. Posiedzenie wyjazdowe w dniu 21 czerwca 2017r. w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki:
1. Ocena stanu bezpieczeństwa powiatu opolskiego w zakresie porządku publicznego opracowana przez
KM Policji w Opolu za rok 2016 – referował przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji w Opolu.
2. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy Dobrzeń Wielki – referował Komendant
Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim.
3. Ocena stanu dróg na terenie gminy Dobrzeń Wielki w zakresie:
a) bezpieczeństwa ruchu drogowego – referował Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Opolu,
b) strategii budowy, modernizacji i remontów dróg – referował Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.
4. Dyskusja panelowa z udziałem sołtysów gminy Dobrzeń Wielki na temat współpracy z Policją
i realizacji na terenie gminy Dobrzeń Wielki programów bezpieczeństwa i porządku.
III. Posiedzenie w dniu 20 września 2017 r.:
1. Przedstawienie stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w zakresie ogólnej oceny za rok 2016 oraz jakości
wody do kąpieli w sezonie letnim 2017 – referował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu.
2. Przedstawienie stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu w zakresie ogólnej oceny za rok 2016
oraz informacja bieżąca o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego – referował przedstawiciel Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Opolu.
IV. Posiedzenie w dniu 14 grudnia 2017 r.:
- poświęcone było przygotowaniem służb gminnych i powiatowych do zwalczania skutków zimy i niesienia
pomocy osobom wymagającym wsparcia.
1. Przedstawienie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu informacji na temat przygotowań
do utrzymania dróg powiatowych w okresie nadchodzącej zimy.
2. Przedstawienie przez przedstawiciela KM Policji w Opolu Planu przedsięwzięć w zakresie
przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych i bezradnych w okresie zimowym
2017/2018 na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu pn. „Bezdomny”.
3. Przedstawienie zbiorczej informacji o przygotowaniu gmin do okresu zimowego 2017/2018.
4. Zaopiniowano pozytywnie, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, projekt budżetu powiatu
w zakresie oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.
5. Na zakończenie podsumowano działalność Komisji w roku 2017.
Protokoły z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku są do wglądu w Wydziale Edukacji i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Opolu.

Starosta Opolski
Henryk Lakwa

