
 

 

SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA OPOLA 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2017 rok 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1868) Prezydent Miasta Opola nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego składa 

Radzie Miasta Opola sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok ubiegły. 

Sprawozdanie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

W 2017 r. Komisja obradowała w następującym składzie: 

1. Przewodniczący: 

1) Arkadiusz Wiśniewski - Prezydent Miasta Opola. 

2. Członkowie: 

1) Krzysztof Drynda - Radny Miasta Opola; 

2) Sławomir Kruk - Radny Miasta Opola; 

3) Grzegorz Marcjasz - Sekretarz Miasta; 

4) Agnieszka Maślak - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola; 

5) Krystyna Dworecka - Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola; 

6) Rafał Lejczak – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Opolu; 

7) Piotr Ludwiński - Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu. 

3. W miarę potrzeb skład Komisji był rozszerzany poprzez udział w jej pracach innych przedstawicieli 

miejskich służb, inspekcji i straży. W 2017 r. odbyło się pięć posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,  

na których omawiano następujące tematy: 

9 luty 2017 r.  

Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Opolu w 2016 r. 

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji  

w Opolu w 2016 r. przedstawił p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Opolu podkom. Rafał Lejczak. 

Według przedstawionych danych stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy 

Miejskiej Policji w Opolu za 2016 rok uległ zdecydowanej poprawie. Dowodzą temu wskaźniki dużego spadku 

m.in. przestępczości ogólnej, przestępczości kryminalnej oraz kradzieży przy jednoczesnym wzroście 

wykrywalności. Podkom. Rafał Lejczak podkreślił, że istotnym aspektem pracy Komendy Miejskiej Policji  

w Opolu mającej wpływ na przedstawione wskaźniki była współpraca z podmiotami poza policyjnymi.  

Pan Grzegorz Bukowski - Komendant Straży Miejskiej w Opolu przedstawił sprawozdanie z działalności 

Straży Miejskiej w 2016 r. Komendant zwrócił uwagę na przeprowadzane kontrole pieców oraz wspólne 
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patrole z Policją w rejonie szkół i przejść dla pieszych. Przewodniczący i członkowie Komisji pozytywnie 

ocenili działania Straży Miejskiej i Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2016 r. 

Ocena stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w mieście Opolu w 2016 r. 

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Opolu w 2016 r. przedstawił st. asp. Piotr 

Ludwiński Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu. 

Porównując dane z 2015 roku stwierdził, że w mieście Opolu nastąpił wzrost liczby wypadków drogowych o 7, 

wzrost liczby zabitych o 1 oraz wzrost liczby zgłoszonych kolizji drogowych o 285. Zostały również wskazane 

ulice i skrzyżowania najbardziej zagrożone i są to: ul. Ozimska, ul. Wrocławska, ul. Niemodlińska, ul. Oleska 

oraz ul. Nysy Łużyckiej oraz skrzyżowania: Nysy Łużyckiej-Luboszyckiej, Nysy Łużyckiej-Budowlanych, 

Książąt Opolskich-Nysy Łużyckiej, Wrocławska-Nysy Łużyckiej oraz Niemodlińska-Spychalskiego. 

Jednocześnie ulice te objęte będą wzmożoną kontrolą podczas patroli. 

Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej miasta Opola w 2016 r. 

Informację dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej miasta Opola w 2016 r. przedstawił Komendant 

Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. Paweł Kielar. Według przedstawionych danych nastąpił 

duży spadek ilości zdarzeń w stosunku do roku 2015. Dodatkowo, dzięki przeprowadzonej akcji informacyjnej 

coraz więcej osób zgłasza zdarzenia dotyczące podejrzenia ulatniania się tlenku węgla. Komendant wspomniał 

również o podpisanym 18 października 2016 r. w Krasiejowie porozumieniu Solidarni w obliczu zagrożeń.  

16 grudnia 2016 r. został powołany Komitet Monitorujący pod przewodnictwem Komendanta Miejskiego PSP 

w Opolu bryg. Pawła Kielara nadzorujący wdrożenie i realizację zapisów porozumienia. Ponadto w związku  

z poszerzeniem granic administracyjnych Miasta Opola nastąpiło włączenie 5 nowych jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych. 

Ocena podjętych działań w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. 

Zadania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Opolu przedstawił podkom. Rafał Lejczak.  

Ich zakres obejmował głównie działania prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas wypoczynku 

zimowego pn. „Bezpieczne Ferie 2017”. Pan Grzegorz Bukowski przedstawił działania związane z akcją 

„Bezpieczne ferie zimowe”, podczas których strażnicy przeprowadzali prelekcje dla dzieci i młodzieży. Pani 

Krystyna Dworecka Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty omówiła zagadnienia dotyczące akcji „Biała zima 

w mieście Opole 2017„ zorganizowanej przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze. Wszystkie 

jednostki oświatowe Miasta Opola prowadzą działania informacyjne, profilaktyczne i edukacyjne nt. bezpieczeństwa 

w czasie ferii zimowych. W zakresie realizacji programów profilaktycznych, nauczycieli wspierają pracownicy 

policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej. Dodatkowo w czasie ferii zimowych organizowane są półkolonie 

oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych. 

Ocena bezpieczeństwa weterynaryjnego miasta Opola w związku z wykryciem ogniska ptasiej grypy  

w województwie opolskim. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Karolina Pomorska-Wypchło podczas posiedzenia przedstawiła 

informację nt. bezpieczeństwa weterynaryjnego Miasta Opola. Pomimo braku wystąpienia ognisk ptasiej grypy 

w mieście Opolu koniecznym było bezwzględne zachowanie środków ostrożności ze względu na wystąpienie 

choroby w miastach takich jak Oleśnica czy Trzebnica znajdujących się w niedalekiej odległości od Opola. 

Istotną kwestię stanowi fakt, że na terenie miasta Opola znajduje się duża ubojnia drobiu, a w związku  

z powiększeniem granic administracyjnych miasta zostało przyłączonych co najmniej pięć nowych ferm drobiu. 

Podczas posiedzenia w dniu 9 lutego przedstawiono również sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa 

pieszych w 2016 r. Według przedstawionych danych liczba wypadków z udziałem pieszych stale rośnie.  

Na podstawie analizy zjawiska został opracowany „Powiatowy program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa 

pieszych na 2017 rok”. Dodatkowo, Wydział Ruchu Drogowego KMP Opole oraz I KP i II KP w Opolu 

obejmują nadzorem miejsca szczególnie niebezpieczne tj. ul. Witosa, ul. Sosnkowskiego, ul. Spychalskiego 

oraz ul. Ozimską (Ozimska 61). 

Po omówieniu tematyki przedstawiono następujące wnioski: 

Komisja pozytywnie oceniając przedstawione informacje oraz działania służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo i porządek publiczny, wnioskowała o: 

- ustawienie znaków aktywnych D6, tablic elektrycznych do pomiaru prędkości bądź progów zwalniających 

mających na celu ograniczenie prędkości przy przejściu dla pieszych przy ul. Ozimskiej 61 
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Realizacja: na wyspie azylu ustawiono znaki D-6 „przejście dla pieszych”, przed przejściem dla pieszych 

zamontowano znaki ostrzegawcze A-16 „przejście dla pieszych”, przed przejściem dla pieszych na każdym  

z czterech pasów ruchu umieszczono piktogramy znaku ostrzegawczego A-16, na znakach D-6 wskazujących 

miejsce przejścia zostały umieszczone światła ostrzegawcze koloru żółtego; 

- zabezpieczenie każdego roku przez Miasto Opole środków finansowych z przeznaczeniem na zakup znaków 

aktywnych D6 w celu umieszczania ich sukcesywnie przy przejściach dla pieszych (trzy przejścia rocznie) 

Realizacja: MZD środków finansowych na zakup tablic elektronicznych do pomiaru prędkości nie posiada 

(tablice ustawione na ul. Popiełuszki i ul. Oświęcimskiej zostały ustawione na wniosek i za środki finansowe 

Rady Dzielnicy Groszowice). Znaki aktywne D-6 będą montowane w miejscach wskazywanych przez Policję. 

Dodatkowo istniejące przejścia zostaną doświetlone; 

- zamontowanie piktogramów lub znaków aktywnych D6 przy niewidocznym przejściu dla pieszych obok 

Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu przy ul. Nyskiej 

Realizacja: MZD wymienił znaki informacyjne D-6 wraz z tabliczkami T-27 informującymi, że przejście 

jest szczególnie wykorzystywane przez dzieci. Lica znaków wykonane są z folii odblaskowej widocznej  

w każdych warunkach atmosferycznych. Dodatkowo przejście wyprzedzająco oznakowane jest znakami 

ostrzegawczymi A-17 „dzieci”. Na etapie wykonywania oznakowania poziomego dróg zostanie odnowione 

przejście dla pieszych; 

- rozwiązanie problemu dot. wyjazdu z zakładu blacharskiego przy ul. Oleskiej (obok placu manewrowego 

WORD) z powodu drzew, które zasłaniają widoczność 

Realizacja: podczas kontroli stwierdzono, że drzewa są w dobrej kondycji zdrowotnej. Ponadto nie 

stwierdzono utrudnień w ruchu drogowym oraz ograniczeń widoczności ze strony rosnących drzew. Wniosek 

uznano za niezasadny. 

27 kwietnia 2017 r. 

Zabezpieczenie zgromadzeń publicznych w trybie zwykłym, uproszczonym i spontanicznym. 

Informację w tym zakresie przedstawił podkom. Rafał Lejczak. W 2016 roku odbyło się łącznie 116 zgromadzeń. 

Stanowi to wzrost o 1 zgromadzenie do roku 2015. Ponadto z dniem 1 kwietnia 2017 r. została znowelizowana 

ustawa Prawo o zgromadzeniach wprowadzająca pojęcie zgromadzeń cyklicznych oraz wymóg dotyczący 

odległości 100 m miedzy dwoma zgromadzeniami. Komenda Miejska Policji w Opolu zaznaczyła, iż nie było 

żadnych utrudnień w związku z zabezpieczeniem zgromadzeń publicznych dzięki współpracy z Wydziałem 

Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola. 

Działalność jednostek ratowniczo-gaśniczych wraz z informacją o działalności Ochotniczych Straży 

Pożarnych miasta Opola. 

Informację w tym zakresie przedstawił p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 

w Opolu – bryg. Leszek Koksanowicz. Do prowadzenia działań ratowniczo 

– gaśniczych na terenie działania KM PSP w Opolu powołane są trzy jednostki ratowniczo 

– gaśnicze w tym dwie z siedzibą w Opolu przy ul. Głogowskiej oraz ul. Budowlanych. Przy JGR nr 1 

działają dwie specjalistyczne grupy: ratownictwa wysokościowego oraz ratownictwa wodnego, a przy JGR nr 2 

grupa ratownictwa chemicznego. Na terenie miasta Opola do końca 2016 r. rozlokowanych było 5 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych: 

OSP Opole – Grudzice, 

OSP Opole – Gosławice, 

OSP Opole – Bierkowice, 

OSP Opole – Szczepanowice, 

OSP Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu. 

Wszystkie jednostki zostały włączone do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Wśród tych jednostek 

cztery realizują działania ratowniczo – gaśnicze z zakresu gaszenia pożarów oraz ratownictwa technicznego 

podczas miejscowych zagrożeń (w szczególności ratownictwo drogowe) oraz jedna działania ratownicze  

na wodzie. Bardzo dobre usytuowanie jednostek pozwala na realizację ważnych pomocniczych zadań ratowniczych 
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w Opolu i pozostałym terenie działania Komendy. Od początku roku 2017 w granicach Opola działają 

dodatkowe dwie jednostki systemowe, tj. OSP Sławice i OSP Wrzoski oraz trzy jednostki niewłączone do KSRG 

– OSP Czarnowąsy, OSP Żerkowice i OSP Chmielowice. Na wyposażeniu jednostek w 2016 r. znajdowało się 

12 samochodów pożarniczych. 

Sposoby wykorzystania aplikacji internetowej „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. 

Informację dotyczącą sposobów wykorzystania aplikacji internetowej „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” 

przedstawił Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Opolu. „Mapy zagrożeń” są wykorzystywane przez 

Policję jako narzędzie dzięki któremu obywatele bez osobistego kontaktu z policjantem mogą przekazywać 

swoje spostrzeżenia i uwagi do porządku prawnego i poziomu bezpieczeństwa a dzięki przesłanym w taki 

sposób informacją mogą wpływać na zlecanie zadań dla Policji. Po otrzymaniu zgłoszenia za pomocą krajowej 

mapy zagrożeń Policja ma pięć dni na reakcję (dwa dni na weryfikację oraz trzy na podjęcie działań).  

W zależności od miejsca i charakteru zdarzenia na miejsce udaje się dzielnicowy lub pracownik Wydziału 

Ruchu Drogowego. Po weryfikacji zlecane są zadania. 

Ocena realizacji akcji informacyjnej oraz podjętych działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom 

związanym z tlenkiem węgla – „Czad i ogień – obudź czujność”. 

Działania w zakresie zapobiegania zagrożeniom związanym z tlenkiem węgla przedstawił bryg. Leszek Koksanowicz. 

Kampanie prowadzone są każdego roku – w 2017 pod nazwą „Czad i ogień – obudź czujność”. Strażacy 

próbują dotrzeć do mieszkańców poprzez media. Dodatkowo rozdawane są ulotki informacyjne wydrukowane 

przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola i prowadzone szkolenia dla mieszkańców  

w tym zakresie. Analogicznie do 2016 r. statystyki dot. zdarzeń związanych z ulatnianiem się tlenku węgla są 

spadkowe. 

Po omówieniu tematyki Komisja pozytywnie oceniła działania podejmowane przez Policję w zakresie 

zabezpieczania zgromadzeń publicznych i Straż Pożarną w zakresie zapobiegania zagrożeniom związanym  

z tlenkiem węgla oraz działalności jednostek ratowniczo-gaśniczych. 

28 czerwca 2017 r.  

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie wakacji. 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie wakacji omówiła Pani Krystyna Dworecka. Zgodnie  

z przedstawionymi informacjami Urząd Miasta Opola zapewni dzieciom i młodzieży bezpłatny wypoczynek  

w ramach akcji „LATO 2017”. W ramach wypoczynku organizowane będą: kolonie, warsztaty, obozy 

sportowe, półkolonie oraz zajęcia rekreacyjno-artystyczne. Mając na względzie profilaktykę bezpieczeństwa, 

wszystkie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze realizują programy profilaktyczne, w których ujęto 

m.in. działania dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Działania podejmowane przez 

Straż Miejską w Opolu przedstawił Pan Henryk Smerd. Do najważniejszych należały: prelekcje z dziećmi  

i młodzieżą pod nazwą „Bezpieczne wakacje”, kontrola zbiorników wodnych, placów zabaw, boisk sportowych 

oraz placówek oświatowych, współpraca z MDK i kontrola oznakowania i stanu infrastruktury w rejonach 

szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Komenda Miejska Policji w Opolu wzmożyła działania 

profilaktyczne pn. „Bezpieczne wakacje”. Dodatkowo przed wakacjami odbył się szereg spotkań z dziećmi  

i młodzieżą w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu. Zwiększona została również liczba patroli 

prewencyjnych obejmujących w szczególności patrole kąpielisk. 

Rozważenie celowości i potrzeby powołania Straży Obywatelskiej w poszczególnych dzielnicach 

miasta, złożonych z mieszkańców danych dzielnic. Zakres ich uprawnień i sposoby komunikowania się  

z Policją i Strażą Miejską. 

Kom. Rafał Lejczak przedstawił ogólny zarys funkcjonowania formacji Straży Obywatelskiej. Powołanie 

takiej Straży musi wiązać się z inicjatywą obywateli a jej członkami nie mogą być przypadkowe osoby. Radny 

Miasta Opola – Pan Sławomir Kruk zaproponował aby to Policja weryfikowała osoby chcące należeć do Straży 

Obywatelskiej. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji wyjaśnił, że Policja nie posiada narzędzi prawnych do 

weryfikowania tych osób. Policja przyjęła neutralne stanowisko wobec pomysłu utworzenia Straży 

Obywatelskiej jednak w przypadku jej powołania zaoferowała pomoc w jej organizacji i szkoleniach. Podczas 

posiedzenia przedstawiciel Straży Miejskiej wskazał możliwości prawne powołania Straży Obywatelskiej oraz 

podkreślił, podobnie jak pozostali członkowie Komisji, konieczność wystąpienia z inicjatywą mieszkańców, 

oferując jednocześnie pomoc przy jej tworzeniu. Pani Bogumiła Grudzień-Kuligowska – Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego podjęła również kwestie związane z finansowaniem, ubezpieczeniem członków 
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Straży oraz organizacją całościowego zaplecza organizacyjnego. Członkowie Komisji, w związku z brakiem 

inicjatywy mieszkańców w chwili obecnej, zaopiniowali negatywnie pomysł powołania Straży Obywatelskiej. 

Jeśli mieszkańcy zwrócą się z takim pomysłem, wówczas zostaną podjęte dalsze działania. 

Informacja o stanie infrastruktury drogowej pod względem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Informację o stanie infrastruktury drogowej przedstawiła Pani Agnieszka Maślak 

– Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. Według przedstawionych 

informacji stan infrastruktury oceniany jest z wykorzystaniem wskaźników bezpieczeństwa na drodze oraz 

zależy m.in. od tego czy niebezpieczeństwo w ruchu zostało spowodowane przez uczestników ruchu czy 

wynikło ze stanu infrastruktury. Podejmowanych jest szereg działań mających na celu poprawę stanu 

infrastruktury a tym samym poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Budowane jest nowe oświetlenie, 

przebudowywane są skrzyżowania, modernizowane przejścia dla pieszych. Według sprawozdania Komendy 

Miejskiej Policji w Opolu nastąpił spadek zdarzeń z udziałem pieszych o 50%. Jest to wynikiem wniosków 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dzięki którym zmodernizowano część przejść dla pieszych. 

Po omówieniu tematyki przedstawiono następujące wnioski: 

Komisja pozytywnie oceniła przedstawione informacje z realizacji ustawowych zadań podmiotów 

zajmujących się zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz działania podmiotów 

podejmowane w zakresie poprawy infrastruktury drogowej pod względem bezpieczeństwa i wnioskowała o: 

- usunięcie dwóch drzew lub przycięcie ich gałęzi znajdujących się przy przejściu dla pieszych na ul. Wrocławskiej 

Realizacja: MZD przyciął już gałęzie i odrosty, a po uzyskaniu zezwolenia na ich wycinkę przystąpi do realizacji 

wniosku; 

- zamontowanie znaków aktywnych D6 na przejściu dla pieszych przy ul. Plebiscytowej 

Realizacja: w pasie rozdziału wybudowano azyl dla pieszych i pod istniejącymi znakami D6 dodatkowo 

zamontowano znaki T-27; 

- zamontowanie znaków aktywnych D6 oraz piktogramów na przejściu dla pieszych przy ul. Popiełuszki 

Realizacja: wprowadzono nowe oznakowanie przejścia dla pieszych z obu stron jezdni, wprowadzono nowe 

oznakowanie poziome oraz zamontowano nowe oświetlenie uliczne doświetlające to przejście. 

26 września 2017 r.  

Informacja nt. zapobiegania bezdomności. Przeciwdziałanie żebractwu.  

Informację nt. zapobiegania bezdomności i przeciwdziałaniu żebractwu przedstawił Pan Rafał Lejczak. 

Wdrożony został „Plan przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia osób 

bezdomnych, samotnych i bezradnych w okresie zimowym 2017/2018 roku na terenie Komendy Miejskiej 

Policji w Opolu pn. ,,Bezdomny”. W ramach planu realizowane są takie zadania jak: nawiązywanie współpracy 

z organami samorządowymi oraz właściwymi podmiotami i służbami (Straż Miejska, SOK, MOPR, GOPS, 

OPS, MOPOBiU), w celu właściwego rozpoznania, co do osób wymagających udzielenia bezzwłocznej 

pomocy i podjęcia działań zapobiegających zagrożeniu życia tych osób, realizacja czynności penetracyjno – 

rozpoznawczych miejsc przebywania osób bezdomnych i samotnych, sprawdzanie pustostanów, dworców  

i przystanków komunikacji zbiorowej oraz bieżące monitorowanie ilości miejsc w noclegowniach i schroniskach. 

Komendant Straży Miejskiej w Opolu – Pan Krzysztof Maślak przedstawił informację o działaniach podejmowanych 

przez straż w celu zapobiegania bezdomności i przeciwdziałaniu żebractwu. Według przedstawionych 

informacji wszystkie działania podejmowane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Opolu mają charakter 

pomocowy a nie represyjny, wobec czego strażnicy w trakcie wykonywanych czynności służbowych mają  

za zadanie udzielać wszelkiej pomocy osobom potrzebującym jak również pomoc w dotarciu do placówek 

niosącym pomoc bezdomnym, samotnym oraz nietrzeźwym. Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym przedstawiła Pani Elżbieta Urzędowska. W ramach Ośrodka 

funkcjonuje: noclegownia, schronisko i hostel. Ośrodek zapewnia dwustopniowy program wychodzenia z bezdomności. 

Ponadto, w ośrodku prowadzone są działania profilaktyczno-terapeutyczne (rozmowy wychowawcze, zajęcia 

socjoterapeutyczne). 
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Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkół i przedszkoli. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

w szkołach miasta Opola. 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli przedstawiła Pani Krystyna Dworecka. 

Wszelkie działania mają typowy charakter profilaktyczny. W realizacji zadań edukacyjnych związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa, nauczycieli wspierają m.in. Policja i Straż Miejska. Do najważniejszych działań 

podejmowanych w celu promocji bezpieczeństwa oraz wzmocnienia postaw i zachowań związanych  

z bezpieczeństwem należą: popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, kształtowanie i rozwijanie umiejętności 

przewidywania zagrożeń i radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz zapewnienie opieki i wspomaganie 

rozwoju uczniów w bezpiecznym i zdrowym środowisku. Dzięki wsparciu finansowemu wydano 22 000 egzemplarzy 

książeczek edukacyjnych, które przekazywane są do szkół i przedszkoli. Komenda Miejska Policji w Opolu, 

dążąc do ograniczenia wypadków drogowych z udziałem dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny na terenie 

działania Komendy wdrożyła do realizacji akcję profilaktyczną „Bezpieczna Droga do Szkoły 2017”. Działania 

przedstawione przez Komendanta Straży Miejskiej w Opolu mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci 

w drodze do szkół i przedszkoli również nastawione były głównie na profilaktykę. Brali również udział  

w różnego rodzaju festynach prowadząc zajęcia z wykorzystaniem mobilnego miasteczka. Jednocześnie 

funkcjonariusze w ramach zadań patrolowali okolice szkół i przejść dla pieszych w ciągach komunikacyjnych 

znajdujących się w pobliżu tych placówek. W celu efektywnego zabezpieczenia terenu ww. przejść 

wykorzystana została kamera mobilna. 

Podczas posiedzenia Komisji, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu poruszyli również kwestię 

oszustw „na wnuczka” i „na policjanta”. 

Po omówieniu tematyki przedstawiono następujące wnioski: 

Komisja pozytywnie oceniła przedstawione informacje oraz zawnioskowała o: 

- utwardzenie podłoża drogi dojazdowej do Kąpieliska Silesia, która ze względu na to, że znajduje się na 

terenie podmokłym, znacznie utrudnia dojazd do przedmiotowego rejonu służbom ratowniczym 

korzystającym z ciężkich wozów bojowych 

Realizacja: utwardzenie terenu wokół kąpieliska Silesia MZD może wykonać jedynie na działkach 

drogowych będących własnością Gminy Opole; 

- zamieszczenie w wydaniu magazynu „Opole i Kropka” informacji nt. czujników dymu; 

Realizacja: informacja zamieszczona w nr 12 magazynu 

- poprawę oznakowania poziomego w rejonach placówek oświatowych oraz systematyczną wymianę baterii  

w znakach aktywnych D6; 

Realizacja: oznakowanie poziome zostało odnowione. MZD dokonał przeglądu tego oznakowania i zlecił 

słabo widoczne oznakowanie do odnowienia przy czterech placówkach oświatowych. Baterie w lamach 

ostrzegawczych są wymieniane na bieżąco. Ulice na których funkcjonuje to oświetlenie ostrzegawcze zostały 

wyposażone w nowe oświetlenie uliczne z doświetleniem przejść dla pieszych. 

27 listopada 2017 r.  

Opiniowanie projektu budżetu miasta – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

Informację zreferował Pan Marcin Baraniewicz – Naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola. 

Przedstawił projekt planu budżetu miasta na 2018 rok w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa. Pan Baraniewicz omówił najważniejsze projekty i inwestycje. Zaznaczył również, że w trakcie 

roku dodatkowo zostanie przekazane ok. 200 tys. zł na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Opola. 

Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2019  

- sprawozdanie za rok 2017. 

Informacje z realizacji w 2017 roku „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2019 zostały przedstawione przez ich 

realizatorów. Komisja dokonując oceny stwierdziła, że realizowane w 2017 r. działania i programy profilaktyczne 
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w całości wpisywały się w założenia „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2015 -2019”. 

Realizacja zadań zapisanych w programie odgrywa dużą rolę w kształtowaniu odpowiednich postaw dzieci, 

młodzieży i dorosłych, przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa, uświadamia jakie są zagrożenia 

związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Ogromną rolę w działaniach profilaktycznych odegrały 

placówki oświatowe, Policja, Straż Miejska, Komenda Miejska PSP, MOPR, PUP oraz inne instytucje. Tylko 

długofalowa realizacja zaplanowanych programów i działań przyniesie pożądane efekty. Podmioty realizujące 

te zadania dostrzegają zarówno potrzebę ich prowadzenia, jak też efektywność swojej pracy. 

W zakresie poprawy bezpieczeństwa, działania Policji związane były m.in. z realizacją programów i akcji 

profilaktycznych. Istotnym aspektem realizacji Programu były działania podejmowane w zakresie poszukiwania 

oraz zaginięć nieletnich, profilaktyki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, prostytucji, 

przemocy w rodzinnie oraz bezdomności i żebractwa. Ponadto, poruszone zostały zagadnienia dotyczące 

subkultur młodzieżowych, sekt i nowych ruchów religijnych. 

Do głównych zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w ramach 

Programu należało: uzgadnianie szczegółowych zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego 

miejscowego zagrożenia w obiekcie lub na terenie, na którym planuje się przeprowadzenie imprezy masowej, 

podejmowanie działań w zakresie dostosowania miejskich obiektów przeznaczonych do organizacji imprez 

masowych do wymogów wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, kontrola zakładów 

posiadających toksyczne środki przemysłowe oraz kontrola przewozu materiałów niebezpiecznych przez 

miasto Opole, wskazanie potrzeby wyznaczenia i urządzenia parkingu dla pojazdów przewożących towary 

niebezpieczne oraz poprawy możliwości dojazdu służb ratowniczych do budynków na osiedlach 

mieszkaniowych oraz linii brzegowej rzeki Odry. 

Wszystkie przedszkola oraz szkoły miasta Opola posiadają i realizują programy wychowawcze, które 

wpisują się w zadania Programu. Ich głównym celem jest zapobieganie negatywnym zjawiskom i zagrożeniom 

oraz usuwanie ich przyczyn. Chodzi więc o szeroko rozumiane zadania z zakresu profilaktyki, polegające na 

uświadamianiu, jakie zachowania albo ich brak jest źródłem określonych zagrożeń. Zastępca Naczelnika 

Wydziału Oświaty zwróciła również uwagę na konieczność zintensyfikowania działań w niektórych obszarach, 

co wynika z pojawienia się nowych zagrożeń tj. prób samobójczych i prób samookaleczania, depresje itp. 

Istotnym jest aby ująć te zagrożenia w nowym programie. 

Działania z realizacji Programu podejmowane przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 

dotyczyły głównie poprawy organizacji ruchu i poprawy oznakowania przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych 

w zakresie zatwierdzenia projektów stałej organizacji ruchu, modernizacji oświetlenia ulic, ciągów spacerowych 

oraz parkingów, a także oznakowania uczniów szkół terenów przyłączonych do Miasta Opola elementami 

odblaskowymi. 

Główne zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegały 

na: inicjowaniu zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w mieście 

Opolu, motywowaniu osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu do zmiany sytuacji, kierowaniu osób 

uzależnionych od alkoholu i ich rodzin do odpowiednich poradni i instytucji pomocowych oraz prowadzeniu 

postępowania przygotowawczego w sprawach o zastosowanie wobec osób uzależnionych od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego i kierowanie kompletnych wniosków  

do Sądu Rejonowego w Opolu. 

Podejmowane przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Opola działania w ramach „Miejskiego Programu…” 

polegały głównie na poprawie bezpieczeństwa przy organizacji meczów piłki nożnej. Współpraca w tym 

zakresie z Policją i Miejskim Zakładem Komunikacyjnym została oceniona na poziomie bardzo dobrym. 

Kolejnym obszarem były działania profilaktyczne propagujące bezpieczeństwo. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu omówiła działania polegające na udziale w programach 

specjalnych ukierunkowanych na aktywizację osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, subsydiowaniu 

miejsc pracy (kierowaniu na roboty publiczne, prace społecznie użyteczne) oraz podnoszeniu kwalifikacji 

poprzez np. podjęcie dalszej nauki. Obecnie w mieście Opolu stopa bezrobocia jest na niskim poziomie, a to 

dzięki m.in. działaniom podejmowanym przez PUP. W ramach działań funkcjonuje również poradnictwo zawodowe. 

Wydział Lokalowy w ramach realizacji programu rozpatruje wnioski o najem lokalu mieszkalnego lub 

socjalnego. Pierwszeństwo zawarcia umowy takiego lokalu przysługuje osobom, które są bezdomne i zostały 
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objęte prowadzonym we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu indywidualnym 

programem wychodzenia z bezdomności w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Dodatkowo, Kierownik 

Referatu Czynszów i Windykacji Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych Pani Iwona Ziaja przedstawiła 

program pomocy dla osób mających problem ze spłatą zadłużenia za lokale mieszkaniowe. 

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Osobom 

Bezdomnym i Uzależnionym, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie przedstawił Dyrektor MOPR. Według przedstawionych informacji głównym celem 

realizowanych zadań jest niesienie pomocy osobom dorosłym zagrożonym patologią społeczną poprzez: 

kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania o charakterze osłonowym, 

działania aktywizujące, indywidualne programy wyjścia z bezdomności oraz terapię grupową i indywidualną. 

W ramach działań Programu Inspektorzy Transportu Drogowego dokonali kontroli: przewozu materiałów 

niebezpiecznych, przewozu dzieci i młodzieży w ramach akcji „Bezpieczne ferie” i „Bezpieczne wakacje”, 

ważenia pojazdów pod kątem dopuszczalnej ładowności oraz stanu technicznego pojazdów. Ponadto 

inspektorzy w ramach edukacji oświatowej przeprowadzili 2 prelekcje w szkołach na terenie miasta. 

Działania przedstawione przez Komendanta Straży Miejskiej w Opolu – Pana Krzysztofa Maślaka realizowane 

w ramach programu dotyczyły: zabezpieczenia imprez masowych, zgromadzeń, monitorowanie miejsc przebywania 

młodzieży, która swoim zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i mieszkańców miasta, zagrożeń nadzwyczajnych 

we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola, przeciwdziałania katastrofom 

budowlanym poprzez kontrolę wszystkich pustostanów na terenie miasta Opola, działań zmierzających  

do poprawy stanu bezpieczeństwa, monitoringu wizyjnego miasta Opola dzięki któremu nastąpił znaczny 

spadek wykroczeń i przestępstw na terenie objętym monitoringiem, sąsiedzkiego programu przeciwdziałania 

przestępczości, programu „Pieszy” i „Niechroniony uczestnik ruchu drogowego” oraz zadania bezpieczny parking. 

„Solidarni w obliczu zagrożeń” – ocena realizacji porozumienia za 2017 rok. 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej przedstawił informację z realizacji porozumienia „Solidarni 

w obliczu zagrożeń” za 2017 rok. Według przedstawionych informacji w tym okresie odbyły się 4 posiedzenia 

Komitetu Monitorującego nadzorującego realizację zapisów porozumienia. Ponadto w październiku 

przeprowadzono ćwiczenia, których tematem były działania ratownicze związane z usuwaniem skutków 

silnych wiatrów i opadów deszczu. W praktyce przećwiczono zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Ocena wykonanych służb ponadnormatywnych Policji oraz ich dyslokacji. 

Informację dotyczącą wykonanych służb ponadnormatywnych zaprezentował asp. sztab. Piotr Ludwiński.  

W ramach Porozumienia z dnia 28 kwietnia 2017 roku zawartego pomiędzy Komendantem Miejskim Policji  

w Opolu a Prezydentem Miasta Opola, Miasto Opole przekazało kwotę 150 000 zł na rekompensatę pieniężną 

za służby w czasie ponadnormatywnym. Na dzień 20 listopada 2017 r. wykorzystano 143 430 zł. W ramach 

tych środków zrealizowano łącznie 584 służby. Dodatkowo, Pan Ludwiński wskazał dokładną liczbę 

wylegitymowanych osób, przeprowadzonych interwencji, kontroli pojazdów, kontroli bagażu, kontroli stanu 

trzeźwości oraz wykroczeń w podziale na kategorie „uciążliwych społecznie”, „drogowych” oraz „innych”. 

Ponadto, wymienione zostały środki zastosowane wobec osób popełniających wykroczenia oraz wskazane 

miejsca wykonywanych służb. 

Zmiany strukturalno-organizacyjne w Straży Miejskiej w Opolu – funkcjonowanie EKO Patrolu. 

W skład Oddziału Patrolu EKO wchodzą odpowiednio przeszkoleni funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy 

prowadzą następujące działania: kontrola czystości nieruchomości, kontrola czystości chodników (zaleganie 

błota, liści, śniegu) przylegających do granic nieruchomości, kontrola stanu porządkowania miejsc 

wydzielonych pod lokalizację pojemników oraz utrzymania tych miejsc w należytym stanie sanitarnym oraz 

kontrola posiadania tytułu prawnego do postawienia kontenerów we wskazanym miejscu, kontrole i obserwacje 

"dzikich wysypisk" śmieci, kontrola właściwej segregacji odpadów w przypadku zadeklarowania takiego 

sposobu gromadzenia odpadów, kontrola właścicieli nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej w zakresie zawierania umów dotyczących odbioru odpadów, kontrola właścicieli nieruchomości 

w zakresie zawierania umów i posiadanych rachunków na wywóz nieczystości płynnych, kontrola spalania  

w domowych instalacjach grzewczych. W 2017 roku Strażnicy Miejscy przeprowadzili 723 kontrole odpadów 

oraz 409 kontroli pieców. Ponadto we współpracy z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

przeanalizowano 697 kontroli. 
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W posiedzeniu Komisji uczestniczył Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „RODŁO” Pan Dariusz 

Zbieg. Przedstawił trudną sytuację komunikacyjną na ul. Nowowiejskiej oraz Grudzickiej pod kątem 

zagrożenia bezpieczeństwa i porządku. Według przedstawionych informacji skrzyżowanie tych ulic jest 

nieprzystosowane dla samochodów a przejazd nimi bardzo utrudniony (brak parkingów, miejsc postojowych). 

Pan Zbieg zaproponował również możliwe rozwiązania przedstawionego problemu, które mogłyby poprawić 

organizację ruchu. 

Po omówieniu tematyki przedstawiono następujące wnioski: 

Komisja pozytywnie oceniła zadania realizowane w ramach Programu oraz zawnioskowała o: 

- przeanalizowanie sytuacji, zaproponowanie rozwiązań oraz podjęciu działań w celu poprawy bezpieczeństwa 

na ul. Nowowiejskiej i ul. Grudzickiej 

Realizacja: przekazano do analizy do Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; 

- podjęcie działań w zakresie wyposażenia w miejsce do kontroli pojazdów wraz z możliwością ważenia 

planowanej obwodnicy Piastowskiej 

Realizacja: wniosek przekazano do analizy do Miejskiego Zarządu Dróg. 

4. W roku 2017 każdorazowo na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawiciele 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej przedstawiali 

informacje z dwóch miesięcy o zaistniałych zagrożeniach w mieście Opolu i podjętych działaniach oraz 

sprawozdania nt. poprawy bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Opola. 

 

Przewodniczący  

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu 

Prezydent  

Miasta Opola 

 

Arkadiusz Wiśniewski 
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