
SPRAWOZDANIE  

STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 18 stycznia 2010 r.  

 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

Zgodnie z ustawą  z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.

z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad

powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, Starosta Powiatu Wodzisławskiego Zarządzeniem Nr 33/2008

z dnia 10 marca 2008 r. utworzył  Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. W 2009 roku skład Komisji był

następujący: Jerzy Rosół  – Przewodniczący Komisji, Kazimierz Grzywacz oraz Eugeniusz Danielczyk

delegowani do pracy w komisji przez Radę Powiatu, Wojciech Mitko, Piotr Oślizło, Kazimierz Musialik

delegowani przez Starostę,  Mirosław Pietyra, Stanisław Kraski delegowani przez Komendanta

Powiatowego Policji. Z ramienia Prokuratury w pracach komisji uczestniczył  Prokurator Rejonowy

w Wodzisławiu Śl. Witold Janiec. Ponadto na posiedzeniach Komisji częstym gościem była też  Pani

Prokurator Ewa Świątkowska – Stec. Jednak z pracy w Komisji zrezygnował  Kazimierz Musialik, a na

jego miejsce do czasu zakończenia kadencji Komisji został powołany Marek Misiura. Skład Komisji uległ

zmianie zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2009 z dnia 16 października 2009 r.  Skład Komisji

Bezpieczeństwa jest zgodny z wymogami ustawy.  

Komisja opracowała i przyjęła plan pracy na 2009 rok i w ramach realizacji ww. planu odbyła

5 posiedzeń.  

Obsługę administracyjno – biurową Komisji zapewniało Biuro Rady Starostwa Powiatowego.  

W sposób priorytetowy zainteresowania komisji koncentrowały się  wokół  następującej tematyki

posiedzeń:  stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez kontynuowanie działań  przyjętych

w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli

i Porządku Publicznego, bezpieczeństwem w ruchu drogowym wynikającym z budowy autostrady A1,

stanu bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno – weterynaryjnego, stanu bezpieczeństwa budowlanego,

zagrożenia przestępczością  narkotykową  oraz patologiami (alkoholizm i nikotynizm), opracowania

ankiety dotyczącej stanu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego.  

Komisja zajmowała  s ię  realizacją  zadań  zawartych w Powiatowym Programie Zapobiegania

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, a w szczególności:

bezpieczeństwem w szkołach w celu złagodzenia a w konsekwencji wyeliminowania negatywnych

zachowań uczniów, jak również bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego poprzez poprawę jakości

nawierzchni dróg oraz chodników, wycinkę  drzew i krzewów, a także troskę  o likwidację  miejsc

szczególnie niebezpiecznych na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Komisja pozytywnie oceniła działania

Powiatowego Zarządu Dróg dotyczące poprawy jakości dróg powiatowych, a także pozyskiwania przez

PZD środków zewnętrznych dla poprawy stanu naszych dróg i chodników. Ważnym elementem Programu

były także działania skierowane na bezpośrednią  i profesjonalną  pomoc osobom, które doświadczyły

przemocy w środowisku rodzinnym i stały się ofiarami przemocy w rodzinie.  

Ponadto Komisja w miesiącu kwietniu 2009 roku przyjęła informację  przedstawioną  przez

przedstawiciela Firmy Alpinie Bau na temat harmonogramu prac na odcinku (Świerklany - Gorzyczki), jak

również  wokół  budowy autostrady A1. W dniu 15 grudniu 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad w Katowicach wypowiedziała  u m o wę  Firmie Alpinie Bau w związku

z niewykonaniem robót ziemnych i zbrojeniowych zgodnie z harmonogramem. Komisja postanowiła, że

wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach o uzyskanie stosownych

wyjaśnień  dotyczących zabezpieczenia terenu budowy autostrady A1, a także dalszej realizacji

rozpoczętych prac poza terenem budowy głównej nitki autostrady A1 celem minimalizacji zagrożeń

w bezpieczeństwie ruchu drogowego w rejonie objętym budową, a mających wpływ na bezpieczeństwo na

terenie całego Powiatu.  

Ponadto Komisja zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa i porządku, w tym również bezpieczeństwa

przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Wodzisławskiego w roku 2009. Relacje

w ww. sprawach przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl., jak również Komendant

Powiatowy Państwowej Straży  P ożarnej w Wodzisławiu Śl. Komisja oceniła stan bezpieczeństwa

i porządku jako dobry.  

Komisja zapoznała się  ze stanem bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno -weterynaryjnego na

terenie Powiatu Wodzisławskiego w roku 2009. Relację  w ww. sprawach przedstawili: Dyrektor

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śl., Powiatowy Lekarz Weterynarii jak

również  dyrektorzy szpitali – Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc oraz Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej z Rydułtów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

z Wodzisła w i a  Śląskiego. Komisja oceniła stan bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno-

weterynaryjnego jako dobry.  

Ponadto Komisja wysłuchała sprawozdania z działalności w roku 2009 Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego i oceniła stan bezpieczeństwa budowlanego na terenie Powiatu Wodzisławskiego

jako pozytywny.  

Komisja zajmowała się  także tematyką  dotyczącą  zagrożenia przestępczością  narkotykową  oraz

patologiami alkoholizmem i nikotynizmem występującymi na terenie Powiatu Wodzisławskiego

z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl., Prokuratury Rejonowej

w Wodzisławiu Śl. kuratora sądowego Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl., jak również  pedagogów

szkolnych, Kierownika Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Kierownika Powiatowego Ośrodka

Wsparcia dla Osób Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl .  Celem było uzyskanie informacji

o rozmiarach zjawiska, jakim są  narkomania, alkoholizm i nikotynizm na terenie Powiatu

Wodzisławskiego. W wyniku dyskusji wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do utworzenia na

terenie Powiatu Wodzisławskiego ośrodka socjoterapeutycznego związanego z nieletnimi oraz izby

wytrzeźwień.  

Realizując przyjęty plan pracy Komisja opracowała ankietę  na temat stanu bezpieczeństwa

i możliwości jego poprawy w opinii mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego. Ankieta była anonimowa

i została rozpowszechniona w formie elektronicznej, jak i papierowej, co umożliwiło dotarcie do

szerokiego grona mieszkańców. Badania ankietowe przeprowadzone były w okresie od marca do sierpnia

2009 roku. Rozprowadzonych zostało  o k oło 1400 ankiet,  tyleż  samo otrzymano wypełnionych

egzemplarzy, z których po odrzuceniu niekompletnych pozostało 1056. Ponadto na stronie internetowej

otrzymano 41 wypełnionych ankiet. Reasumując wyniki przeprowadzonej wśród społeczności Powiatu

Wodzisławskiego ankiety można postawić  tezę,  iż  rejon Powiatu można uznać  za w miarę  bezpieczny

w sensie poczucia bezpieczeństwa ogólnego. Przemawia za tym fakt, iż  57,7% obywateli uznało swoją

miejscowość jako bezpieczną  i spokojną,  tylko 24% jest odmiennego zdania. Natomiast wśród zjawisk

w największym stopniu kreujących obawę,  a także będących największą  uciążliwością dla mieszkańców

znalazły się  – napady, pobicia rozboje (48,6%), zaczepki i agresja ze strony osób nieletnich i młodzieży

(33,5%), włamania (27,9%) oraz agresja ze strony osób nietrzeźwych (27,8%). Jeśli chodzi o miejsca

zagrożone przestępczością,  to zdecydowana większość ankietowanych wskazuje na bary, puby, dyskoteki

i ich okolice (47,6%) oraz przystanki komunikacji publicznej, dworce PKS i PKP (45,7%) ale jako

niebezpieczne są postrzegane też małe lokalne ulice. Analizując wyniki ankiety można odnieść wrażenie,

że respondenci porządek i bezpieczeństwo postrzegają  przez pryzmat zadań zleconych państwu, nie zaś

własnego udziału w kształtowaniu tych stosunków społecznych. Natomiast za działania najbardziej

pożądane respondenci wskazali: oświetlenie, wycięcie krzaków i uprzątniecie miejsc zagrożonych

(53,9%), monitoring miast i osiedli (44,2%), skierowanie do służby większej ilości pieszych patroli

policyjnych refundowanych przez władze samorządowe (44,1%) oraz poprawę  jakości dróg lokalnych

i rozwiązań  komunikacyjnych (43,8). Wnioski wynikające z analizy odpowiedzi zamieszczonych

w ankietach zostaną przedstawione władzom samorządowym, administratorom ulic i osiedli oraz policji

celem wykorzystania podczas podejmowania działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,

jak również przekazania odpowiednim jednostkom do wykorzystania.  

Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu.  

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbył  wiele spotkań  z Komendantem

Powiatowym Policji oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży  P ożarnej w tematach

dotyczących min. bieżących problemów związanych ze zwalczaniem przestępczości oraz innych zdarzeń

specjalnych.  

Zgodnie z planem pracy prowadzony jest stały monitoring stanu bezpieczeństwa i porządku

w Powiecie (na podstawie okresowych sprawozdań określonych służb, inspekcji i straży oraz Policji) oraz

reagowanie na występujące zjawiska negatywne.  

Stałym punktem posiedzeń  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku była analiza stanu bezpieczeństwa

w Powiecie. Przedstawiali ją  Prokurator Rejonowy oraz Komendant Powiatowy Policji i Komendant

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.  

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Powiatu 

Wodzisławskiego  

 

mgr Jerzy Rosół  

 

ID: EHWRP-IGVNL-ANDGQ-TVVIJ-CSOUC. Podpisany. Strona 1 / 4



SPRAWOZDANIE  

STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 18 stycznia 2010 r.  

 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

Zgodnie z ustawą  z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.

z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad

powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, Starosta Powiatu Wodzisławskiego Zarządzeniem Nr 33/2008

z dnia 10 marca 2008 r. utworzył  Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. W 2009 roku skład Komisji był

następujący: Jerzy Rosół  – Przewodniczący Komisji, Kazimierz Grzywacz oraz Eugeniusz Danielczyk

delegowani do pracy w komisji przez Radę Powiatu, Wojciech Mitko, Piotr Oślizło, Kazimierz Musialik

delegowani przez Starostę,  Mirosław Pietyra, Stanisław Kraski delegowani przez Komendanta

Powiatowego Policji. Z ramienia Prokuratury w pracach komisji uczestniczył  Prokurator Rejonowy

w Wodzisławiu Śl. Witold Janiec. Ponadto na posiedzeniach Komisji częstym gościem była też  Pani

Prokurator Ewa Świątkowska – Stec. Jednak z pracy w Komisji zrezygnował  Kazimierz Musialik, a na

jego miejsce do czasu zakończenia kadencji Komisji został powołany Marek Misiura. Skład Komisji uległ

zmianie zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2009 z dnia 16 października 2009 r.  Skład Komisji

Bezpieczeństwa jest zgodny z wymogami ustawy.  

Komisja opracowała i przyjęła plan pracy na 2009 rok i w ramach realizacji ww. planu odbyła

5 posiedzeń.  

Obsługę administracyjno – biurową Komisji zapewniało Biuro Rady Starostwa Powiatowego.  

W sposób priorytetowy zainteresowania komisji koncentrowały się  wokół  następującej tematyki

posiedzeń:  stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez kontynuowanie działań  przyjętych

w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli

i Porządku Publicznego, bezpieczeństwem w ruchu drogowym wynikającym z budowy autostrady A1,

stanu bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno – weterynaryjnego, stanu bezpieczeństwa budowlanego,

zagrożenia przestępczością  narkotykową  oraz patologiami (alkoholizm i nikotynizm), opracowania

ankiety dotyczącej stanu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego.  

Komisja zajmowała  s ię  realizacją  zadań  zawartych w Powiatowym Programie Zapobiegania

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, a w szczególności:

bezpieczeństwem w szkołach w celu złagodzenia a w konsekwencji wyeliminowania negatywnych

zachowań uczniów, jak również bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego poprzez poprawę jakości

nawierzchni dróg oraz chodników, wycinkę  drzew i krzewów, a także troskę  o likwidację  miejsc

szczególnie niebezpiecznych na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Komisja pozytywnie oceniła działania

Powiatowego Zarządu Dróg dotyczące poprawy jakości dróg powiatowych, a także pozyskiwania przez

PZD środków zewnętrznych dla poprawy stanu naszych dróg i chodników. Ważnym elementem Programu

były także działania skierowane na bezpośrednią  i profesjonalną  pomoc osobom, które doświadczyły

przemocy w środowisku rodzinnym i stały się ofiarami przemocy w rodzinie.  

Ponadto Komisja w miesiącu kwietniu 2009 roku przyjęła informację  przedstawioną  przez

przedstawiciela Firmy Alpinie Bau na temat harmonogramu prac na odcinku (Świerklany - Gorzyczki), jak

również  wokół  budowy autostrady A1. W dniu 15 grudniu 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad w Katowicach wypowiedziała  u m o wę  Firmie Alpinie Bau w związku

z niewykonaniem robót ziemnych i zbrojeniowych zgodnie z harmonogramem. Komisja postanowiła, że

wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach o uzyskanie stosownych

wyjaśnień  dotyczących zabezpieczenia terenu budowy autostrady A1, a także dalszej realizacji

rozpoczętych prac poza terenem budowy głównej nitki autostrady A1 celem minimalizacji zagrożeń

w bezpieczeństwie ruchu drogowego w rejonie objętym budową, a mających wpływ na bezpieczeństwo na

terenie całego Powiatu.  

Ponadto Komisja zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa i porządku, w tym również bezpieczeństwa

przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Wodzisławskiego w roku 2009. Relacje

w ww. sprawach przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl., jak również Komendant

Powiatowy Państwowej Straży  P ożarnej w Wodzisławiu Śl. Komisja oceniła stan bezpieczeństwa

i porządku jako dobry.  

Komisja zapoznała się  ze stanem bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno -weterynaryjnego na

terenie Powiatu Wodzisławskiego w roku 2009. Relację  w ww. sprawach przedstawili: Dyrektor

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śl., Powiatowy Lekarz Weterynarii jak

również  dyrektorzy szpitali – Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc oraz Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej z Rydułtów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

z Wodzisła w i a  Śląskiego. Komisja oceniła stan bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno-

weterynaryjnego jako dobry.  

Ponadto Komisja wysłuchała sprawozdania z działalności w roku 2009 Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego i oceniła stan bezpieczeństwa budowlanego na terenie Powiatu Wodzisławskiego

jako pozytywny.  

Komisja zajmowała się  także tematyką  dotyczącą  zagrożenia przestępczością  narkotykową  oraz

patologiami alkoholizmem i nikotynizmem występującymi na terenie Powiatu Wodzisławskiego

z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl., Prokuratury Rejonowej

w Wodzisławiu Śl. kuratora sądowego Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl., jak również  pedagogów

szkolnych, Kierownika Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Kierownika Powiatowego Ośrodka

Wsparcia dla Osób Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl .  Celem było uzyskanie informacji

o rozmiarach zjawiska, jakim są  narkomania, alkoholizm i nikotynizm na terenie Powiatu

Wodzisławskiego. W wyniku dyskusji wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do utworzenia na

terenie Powiatu Wodzisławskiego ośrodka socjoterapeutycznego związanego z nieletnimi oraz izby

wytrzeźwień.  

Realizując przyjęty plan pracy Komisja opracowała ankietę  na temat stanu bezpieczeństwa

i możliwości jego poprawy w opinii mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego. Ankieta była anonimowa

i została rozpowszechniona w formie elektronicznej, jak i papierowej, co umożliwiło dotarcie do

szerokiego grona mieszkańców. Badania ankietowe przeprowadzone były w okresie od marca do sierpnia

2009 roku. Rozprowadzonych zostało  o k oło 1400 ankiet,  tyleż  samo otrzymano wypełnionych

egzemplarzy, z których po odrzuceniu niekompletnych pozostało 1056. Ponadto na stronie internetowej

otrzymano 41 wypełnionych ankiet. Reasumując wyniki przeprowadzonej wśród społeczności Powiatu

Wodzisławskiego ankiety można postawić  tezę,  iż  rejon Powiatu można uznać  za w miarę  bezpieczny

w sensie poczucia bezpieczeństwa ogólnego. Przemawia za tym fakt, iż  57,7% obywateli uznało swoją

miejscowość jako bezpieczną  i spokojną,  tylko 24% jest odmiennego zdania. Natomiast wśród zjawisk

w największym stopniu kreujących obawę,  a także będących największą  uciążliwością dla mieszkańców

znalazły się  – napady, pobicia rozboje (48,6%), zaczepki i agresja ze strony osób nieletnich i młodzieży

(33,5%), włamania (27,9%) oraz agresja ze strony osób nietrzeźwych (27,8%). Jeśli chodzi o miejsca

zagrożone przestępczością,  to zdecydowana większość ankietowanych wskazuje na bary, puby, dyskoteki

i ich okolice (47,6%) oraz przystanki komunikacji publicznej, dworce PKS i PKP (45,7%) ale jako

niebezpieczne są postrzegane też małe lokalne ulice. Analizując wyniki ankiety można odnieść wrażenie,

że respondenci porządek i bezpieczeństwo postrzegają  przez pryzmat zadań zleconych państwu, nie zaś

własnego udziału w kształtowaniu tych stosunków społecznych. Natomiast za działania najbardziej

pożądane respondenci wskazali: oświetlenie, wycięcie krzaków i uprzątniecie miejsc zagrożonych

(53,9%), monitoring miast i osiedli (44,2%), skierowanie do służby większej ilości pieszych patroli

policyjnych refundowanych przez władze samorządowe (44,1%) oraz poprawę  jakości dróg lokalnych

i rozwiązań  komunikacyjnych (43,8). Wnioski wynikające z analizy odpowiedzi zamieszczonych

w ankietach zostaną przedstawione władzom samorządowym, administratorom ulic i osiedli oraz policji

celem wykorzystania podczas podejmowania działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,

jak również przekazania odpowiednim jednostkom do wykorzystania.  

Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu.  

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbył  wiele spotkań  z Komendantem

Powiatowym Policji oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży  P ożarnej w tematach

dotyczących min. bieżących problemów związanych ze zwalczaniem przestępczości oraz innych zdarzeń

specjalnych.  

Zgodnie z planem pracy prowadzony jest stały monitoring stanu bezpieczeństwa i porządku

w Powiecie (na podstawie okresowych sprawozdań określonych służb, inspekcji i straży oraz Policji) oraz

reagowanie na występujące zjawiska negatywne.  

Stałym punktem posiedzeń  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku była analiza stanu bezpieczeństwa

w Powiecie. Przedstawiali ją  Prokurator Rejonowy oraz Komendant Powiatowy Policji i Komendant

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.  

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Powiatu 

Wodzisławskiego  

 

mgr Jerzy Rosół  
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 18 stycznia 2010 r.  

 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

Zgodnie z ustawą  z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.

z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad

powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, Starosta Powiatu Wodzisławskiego Zarządzeniem Nr 33/2008

z dnia 10 marca 2008 r. utworzył  Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. W 2009 roku skład Komisji był

następujący: Jerzy Rosół  – Przewodniczący Komisji, Kazimierz Grzywacz oraz Eugeniusz Danielczyk

delegowani do pracy w komisji przez Radę Powiatu, Wojciech Mitko, Piotr Oślizło, Kazimierz Musialik

delegowani przez Starostę,  Mirosław Pietyra, Stanisław Kraski delegowani przez Komendanta

Powiatowego Policji. Z ramienia Prokuratury w pracach komisji uczestniczył  Prokurator Rejonowy

w Wodzisławiu Śl. Witold Janiec. Ponadto na posiedzeniach Komisji częstym gościem była też  Pani

Prokurator Ewa Świątkowska – Stec. Jednak z pracy w Komisji zrezygnował  Kazimierz Musialik, a na

jego miejsce do czasu zakończenia kadencji Komisji został powołany Marek Misiura. Skład Komisji uległ

zmianie zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2009 z dnia 16 października 2009 r.  Skład Komisji

Bezpieczeństwa jest zgodny z wymogami ustawy.  

Komisja opracowała i przyjęła plan pracy na 2009 rok i w ramach realizacji ww. planu odbyła

5 posiedzeń.  

Obsługę administracyjno – biurową Komisji zapewniało Biuro Rady Starostwa Powiatowego.  

W sposób priorytetowy zainteresowania komisji koncentrowały się  wokół  następującej tematyki

posiedzeń:  stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez kontynuowanie działań  przyjętych

w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli

i Porządku Publicznego, bezpieczeństwem w ruchu drogowym wynikającym z budowy autostrady A1,

stanu bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno – weterynaryjnego, stanu bezpieczeństwa budowlanego,

zagrożenia przestępczością  narkotykową  oraz patologiami (alkoholizm i nikotynizm), opracowania

ankiety dotyczącej stanu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego.  

Komisja zajmowała  s ię  realizacją  zadań  zawartych w Powiatowym Programie Zapobiegania

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, a w szczególności:

bezpieczeństwem w szkołach w celu złagodzenia a w konsekwencji wyeliminowania negatywnych

zachowań uczniów, jak również bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego poprzez poprawę jakości

nawierzchni dróg oraz chodników, wycinkę  drzew i krzewów, a także troskę  o likwidację  miejsc

szczególnie niebezpiecznych na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Komisja pozytywnie oceniła działania

Powiatowego Zarządu Dróg dotyczące poprawy jakości dróg powiatowych, a także pozyskiwania przez

PZD środków zewnętrznych dla poprawy stanu naszych dróg i chodników. Ważnym elementem Programu

były także działania skierowane na bezpośrednią  i profesjonalną  pomoc osobom, które doświadczyły

przemocy w środowisku rodzinnym i stały się ofiarami przemocy w rodzinie.  

Ponadto Komisja w miesiącu kwietniu 2009 roku przyjęła informację  przedstawioną  przez

przedstawiciela Firmy Alpinie Bau na temat harmonogramu prac na odcinku (Świerklany - Gorzyczki), jak

również  wokół  budowy autostrady A1. W dniu 15 grudniu 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad w Katowicach wypowiedziała  u m o wę  Firmie Alpinie Bau w związku

z niewykonaniem robót ziemnych i zbrojeniowych zgodnie z harmonogramem. Komisja postanowiła, że

wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach o uzyskanie stosownych

wyjaśnień  dotyczących zabezpieczenia terenu budowy autostrady A1, a także dalszej realizacji

rozpoczętych prac poza terenem budowy głównej nitki autostrady A1 celem minimalizacji zagrożeń

w bezpieczeństwie ruchu drogowego w rejonie objętym budową, a mających wpływ na bezpieczeństwo na

terenie całego Powiatu.  

Ponadto Komisja zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa i porządku, w tym również bezpieczeństwa

przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Wodzisławskiego w roku 2009. Relacje

w ww. sprawach przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl., jak również Komendant

Powiatowy Państwowej Straży  P ożarnej w Wodzisławiu Śl. Komisja oceniła stan bezpieczeństwa

i porządku jako dobry.  

Komisja zapoznała się  ze stanem bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno -weterynaryjnego na

terenie Powiatu Wodzisławskiego w roku 2009. Relację  w ww. sprawach przedstawili: Dyrektor

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śl., Powiatowy Lekarz Weterynarii jak

również  dyrektorzy szpitali – Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc oraz Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej z Rydułtów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

z Wodzisła w i a  Śląskiego. Komisja oceniła stan bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno-

weterynaryjnego jako dobry.  

Ponadto Komisja wysłuchała sprawozdania z działalności w roku 2009 Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego i oceniła stan bezpieczeństwa budowlanego na terenie Powiatu Wodzisławskiego

jako pozytywny.  

Komisja zajmowała się  także tematyką  dotyczącą  zagrożenia przestępczością  narkotykową  oraz

patologiami alkoholizmem i nikotynizmem występującymi na terenie Powiatu Wodzisławskiego

z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl., Prokuratury Rejonowej

w Wodzisławiu Śl. kuratora sądowego Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl., jak również  pedagogów

szkolnych, Kierownika Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Kierownika Powiatowego Ośrodka

Wsparcia dla Osób Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl .  Celem było uzyskanie informacji

o rozmiarach zjawiska, jakim są  narkomania, alkoholizm i nikotynizm na terenie Powiatu

Wodzisławskiego. W wyniku dyskusji wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do utworzenia na

terenie Powiatu Wodzisławskiego ośrodka socjoterapeutycznego związanego z nieletnimi oraz izby

wytrzeźwień.  

Realizując przyjęty plan pracy Komisja opracowała ankietę  na temat stanu bezpieczeństwa

i możliwości jego poprawy w opinii mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego. Ankieta była anonimowa

i została rozpowszechniona w formie elektronicznej, jak i papierowej, co umożliwiło dotarcie do

szerokiego grona mieszkańców. Badania ankietowe przeprowadzone były w okresie od marca do sierpnia

2009 roku. Rozprowadzonych zostało  o k oło 1400 ankiet,  tyleż  samo otrzymano wypełnionych

egzemplarzy, z których po odrzuceniu niekompletnych pozostało 1056. Ponadto na stronie internetowej

otrzymano 41 wypełnionych ankiet. Reasumując wyniki przeprowadzonej wśród społeczności Powiatu

Wodzisławskiego ankiety można postawić  tezę,  iż  rejon Powiatu można uznać  za w miarę  bezpieczny

w sensie poczucia bezpieczeństwa ogólnego. Przemawia za tym fakt, iż  57,7% obywateli uznało swoją

miejscowość jako bezpieczną  i spokojną,  tylko 24% jest odmiennego zdania. Natomiast wśród zjawisk

w największym stopniu kreujących obawę,  a także będących największą  uciążliwością dla mieszkańców

znalazły się  – napady, pobicia rozboje (48,6%), zaczepki i agresja ze strony osób nieletnich i młodzieży

(33,5%), włamania (27,9%) oraz agresja ze strony osób nietrzeźwych (27,8%). Jeśli chodzi o miejsca

zagrożone przestępczością,  to zdecydowana większość ankietowanych wskazuje na bary, puby, dyskoteki

i ich okolice (47,6%) oraz przystanki komunikacji publicznej, dworce PKS i PKP (45,7%) ale jako

niebezpieczne są postrzegane też małe lokalne ulice. Analizując wyniki ankiety można odnieść wrażenie,

że respondenci porządek i bezpieczeństwo postrzegają  przez pryzmat zadań zleconych państwu, nie zaś

własnego udziału w kształtowaniu tych stosunków społecznych. Natomiast za działania najbardziej

pożądane respondenci wskazali: oświetlenie, wycięcie krzaków i uprzątniecie miejsc zagrożonych

(53,9%), monitoring miast i osiedli (44,2%), skierowanie do służby większej ilości pieszych patroli

policyjnych refundowanych przez władze samorządowe (44,1%) oraz poprawę  jakości dróg lokalnych

i rozwiązań  komunikacyjnych (43,8). Wnioski wynikające z analizy odpowiedzi zamieszczonych

w ankietach zostaną przedstawione władzom samorządowym, administratorom ulic i osiedli oraz policji

celem wykorzystania podczas podejmowania działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,

jak również przekazania odpowiednim jednostkom do wykorzystania.  

Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu.  

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbył  wiele spotkań  z Komendantem

Powiatowym Policji oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży  P ożarnej w tematach

dotyczących min. bieżących problemów związanych ze zwalczaniem przestępczości oraz innych zdarzeń

specjalnych.  

Zgodnie z planem pracy prowadzony jest stały monitoring stanu bezpieczeństwa i porządku

w Powiecie (na podstawie okresowych sprawozdań określonych służb, inspekcji i straży oraz Policji) oraz

reagowanie na występujące zjawiska negatywne.  

Stałym punktem posiedzeń  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku była analiza stanu bezpieczeństwa

w Powiecie. Przedstawiali ją  Prokurator Rejonowy oraz Komendant Powiatowy Policji i Komendant

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.  

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Powiatu 

Wodzisławskiego  

 

mgr Jerzy Rosół  
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 18 stycznia 2010 r.  

 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

Zgodnie z ustawą  z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.

z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad

powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, Starosta Powiatu Wodzisławskiego Zarządzeniem Nr 33/2008

z dnia 10 marca 2008 r. utworzył  Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. W 2009 roku skład Komisji był

następujący: Jerzy Rosół  – Przewodniczący Komisji, Kazimierz Grzywacz oraz Eugeniusz Danielczyk

delegowani do pracy w komisji przez Radę Powiatu, Wojciech Mitko, Piotr Oślizło, Kazimierz Musialik

delegowani przez Starostę,  Mirosław Pietyra, Stanisław Kraski delegowani przez Komendanta

Powiatowego Policji. Z ramienia Prokuratury w pracach komisji uczestniczył  Prokurator Rejonowy

w Wodzisławiu Śl. Witold Janiec. Ponadto na posiedzeniach Komisji częstym gościem była też  Pani

Prokurator Ewa Świątkowska – Stec. Jednak z pracy w Komisji zrezygnował  Kazimierz Musialik, a na

jego miejsce do czasu zakończenia kadencji Komisji został powołany Marek Misiura. Skład Komisji uległ

zmianie zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2009 z dnia 16 października 2009 r.  Skład Komisji

Bezpieczeństwa jest zgodny z wymogami ustawy.  

Komisja opracowała i przyjęła plan pracy na 2009 rok i w ramach realizacji ww. planu odbyła

5 posiedzeń.  

Obsługę administracyjno – biurową Komisji zapewniało Biuro Rady Starostwa Powiatowego.  

W sposób priorytetowy zainteresowania komisji koncentrowały się  wokół  następującej tematyki

posiedzeń:  stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez kontynuowanie działań  przyjętych

w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli

i Porządku Publicznego, bezpieczeństwem w ruchu drogowym wynikającym z budowy autostrady A1,

stanu bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno – weterynaryjnego, stanu bezpieczeństwa budowlanego,

zagrożenia przestępczością  narkotykową  oraz patologiami (alkoholizm i nikotynizm), opracowania

ankiety dotyczącej stanu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego.  

Komisja zajmowała  s ię  realizacją  zadań  zawartych w Powiatowym Programie Zapobiegania

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, a w szczególności:

bezpieczeństwem w szkołach w celu złagodzenia a w konsekwencji wyeliminowania negatywnych

zachowań uczniów, jak również bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego poprzez poprawę jakości

nawierzchni dróg oraz chodników, wycinkę  drzew i krzewów, a także troskę  o likwidację  miejsc

szczególnie niebezpiecznych na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Komisja pozytywnie oceniła działania

Powiatowego Zarządu Dróg dotyczące poprawy jakości dróg powiatowych, a także pozyskiwania przez

PZD środków zewnętrznych dla poprawy stanu naszych dróg i chodników. Ważnym elementem Programu

były także działania skierowane na bezpośrednią  i profesjonalną  pomoc osobom, które doświadczyły

przemocy w środowisku rodzinnym i stały się ofiarami przemocy w rodzinie.  

Ponadto Komisja w miesiącu kwietniu 2009 roku przyjęła informację  przedstawioną  przez

przedstawiciela Firmy Alpinie Bau na temat harmonogramu prac na odcinku (Świerklany - Gorzyczki), jak

również  wokół  budowy autostrady A1. W dniu 15 grudniu 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad w Katowicach wypowiedziała  u m o wę  Firmie Alpinie Bau w związku

z niewykonaniem robót ziemnych i zbrojeniowych zgodnie z harmonogramem. Komisja postanowiła, że

wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach o uzyskanie stosownych

wyjaśnień  dotyczących zabezpieczenia terenu budowy autostrady A1, a także dalszej realizacji

rozpoczętych prac poza terenem budowy głównej nitki autostrady A1 celem minimalizacji zagrożeń

w bezpieczeństwie ruchu drogowego w rejonie objętym budową, a mających wpływ na bezpieczeństwo na

terenie całego Powiatu.  

Ponadto Komisja zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa i porządku, w tym również bezpieczeństwa

przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Wodzisławskiego w roku 2009. Relacje

w ww. sprawach przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl., jak również Komendant

Powiatowy Państwowej Straży  P ożarnej w Wodzisławiu Śl. Komisja oceniła stan bezpieczeństwa

i porządku jako dobry.  

Komisja zapoznała się  ze stanem bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno -weterynaryjnego na

terenie Powiatu Wodzisławskiego w roku 2009. Relację  w ww. sprawach przedstawili: Dyrektor

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śl., Powiatowy Lekarz Weterynarii jak

również  dyrektorzy szpitali – Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc oraz Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej z Rydułtów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

z Wodzisła w i a  Śląskiego. Komisja oceniła stan bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno-

weterynaryjnego jako dobry.  

Ponadto Komisja wysłuchała sprawozdania z działalności w roku 2009 Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego i oceniła stan bezpieczeństwa budowlanego na terenie Powiatu Wodzisławskiego

jako pozytywny.  

Komisja zajmowała się  także tematyką  dotyczącą  zagrożenia przestępczością  narkotykową  oraz

patologiami alkoholizmem i nikotynizmem występującymi na terenie Powiatu Wodzisławskiego

z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl., Prokuratury Rejonowej

w Wodzisławiu Śl. kuratora sądowego Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl., jak również  pedagogów

szkolnych, Kierownika Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Kierownika Powiatowego Ośrodka

Wsparcia dla Osób Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl .  Celem było uzyskanie informacji

o rozmiarach zjawiska, jakim są  narkomania, alkoholizm i nikotynizm na terenie Powiatu

Wodzisławskiego. W wyniku dyskusji wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do utworzenia na

terenie Powiatu Wodzisławskiego ośrodka socjoterapeutycznego związanego z nieletnimi oraz izby

wytrzeźwień.  

Realizując przyjęty plan pracy Komisja opracowała ankietę  na temat stanu bezpieczeństwa

i możliwości jego poprawy w opinii mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego. Ankieta była anonimowa

i została rozpowszechniona w formie elektronicznej, jak i papierowej, co umożliwiło dotarcie do

szerokiego grona mieszkańców. Badania ankietowe przeprowadzone były w okresie od marca do sierpnia

2009 roku. Rozprowadzonych zostało  o k oło 1400 ankiet,  tyleż  samo otrzymano wypełnionych

egzemplarzy, z których po odrzuceniu niekompletnych pozostało 1056. Ponadto na stronie internetowej

otrzymano 41 wypełnionych ankiet. Reasumując wyniki przeprowadzonej wśród społeczności Powiatu

Wodzisławskiego ankiety można postawić  tezę,  iż  rejon Powiatu można uznać  za w miarę  bezpieczny

w sensie poczucia bezpieczeństwa ogólnego. Przemawia za tym fakt, iż  57,7% obywateli uznało swoją

miejscowość jako bezpieczną  i spokojną,  tylko 24% jest odmiennego zdania. Natomiast wśród zjawisk

w największym stopniu kreujących obawę,  a także będących największą  uciążliwością dla mieszkańców

znalazły się  – napady, pobicia rozboje (48,6%), zaczepki i agresja ze strony osób nieletnich i młodzieży

(33,5%), włamania (27,9%) oraz agresja ze strony osób nietrzeźwych (27,8%). Jeśli chodzi o miejsca

zagrożone przestępczością,  to zdecydowana większość ankietowanych wskazuje na bary, puby, dyskoteki

i ich okolice (47,6%) oraz przystanki komunikacji publicznej, dworce PKS i PKP (45,7%) ale jako

niebezpieczne są postrzegane też małe lokalne ulice. Analizując wyniki ankiety można odnieść wrażenie,

że respondenci porządek i bezpieczeństwo postrzegają  przez pryzmat zadań zleconych państwu, nie zaś

własnego udziału w kształtowaniu tych stosunków społecznych. Natomiast za działania najbardziej

pożądane respondenci wskazali: oświetlenie, wycięcie krzaków i uprzątniecie miejsc zagrożonych

(53,9%), monitoring miast i osiedli (44,2%), skierowanie do służby większej ilości pieszych patroli

policyjnych refundowanych przez władze samorządowe (44,1%) oraz poprawę  jakości dróg lokalnych

i rozwiązań  komunikacyjnych (43,8). Wnioski wynikające z analizy odpowiedzi zamieszczonych

w ankietach zostaną przedstawione władzom samorządowym, administratorom ulic i osiedli oraz policji

celem wykorzystania podczas podejmowania działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,

jak również przekazania odpowiednim jednostkom do wykorzystania.  

Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu.  

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbył  wiele spotkań  z Komendantem

Powiatowym Policji oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży  P ożarnej w tematach

dotyczących min. bieżących problemów związanych ze zwalczaniem przestępczości oraz innych zdarzeń

specjalnych.  

Zgodnie z planem pracy prowadzony jest stały monitoring stanu bezpieczeństwa i porządku

w Powiecie (na podstawie okresowych sprawozdań określonych służb, inspekcji i straży oraz Policji) oraz

reagowanie na występujące zjawiska negatywne.  

Stałym punktem posiedzeń  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku była analiza stanu bezpieczeństwa

w Powiecie. Przedstawiali ją  Prokurator Rejonowy oraz Komendant Powiatowy Policji i Komendant

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.  

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Powiatu 

Wodzisławskiego  

 

mgr Jerzy Rosół  
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