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SPRAWOZDANIE 

STAROSTY RACIBORSKEIGO 

z dnia 8 lutego 2011r. 

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RACIBORZU 
ZA 2010 ROK 

Sprawy organizacyjne i formalno-prawne: 

Realizując postanowienia art. 38 b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym, Starosta Raciborski informuje, że w 2010 roku w skład Komisji wchodzili: 

1) Adam Hajduk - Starosta Raciborski - Przewodniczący. 

2) Marek Kulewicz - Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu powołany przez Starostę Raciborskiego. 

3) Andrzej Charuk - przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. 

4) Mieczysław Podhorodyński - powołany przez Starostę Raciborskiego - Pełnomocnik ds. ochrony 
informacji niejawnych. 

5) Sławomir Janowski - Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych powołany przez Starostę 
Raciborskiego. 

6) Edward Morciniec – Prezes Związku Powiatowego OSP, powołany przez Starostę Raciborskiego. 

7) Piotr Rokiciński - przedstawiciel Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. 

8) Krzysztof Szydłowski - Sekretarz Komisji. 

9) Sebastian Dworak - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. 

10) Danuta Kozakiewicz - wyznaczona przez Prokuratora Okręgowego w Gliwicach. 

11) Marceli Klimanek - delegowany przez Radę Powiatu Raciborskiego. 

12) Henryk Panek - delegowany przez Radę Powiatu Raciborskiego. 

13) Grażyna Kowalska - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu powołana przez Starostę 
Raciborskiego. 

Działalność merytoryczna Komisji 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła dwa posiedzenia. 

I posedzenie odbyło się w dniu 15 czerwca 2010 r. 

II posiedzenie odbyło się w dniu 28 października 2010 r. 

Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2010 r. omówiono sprawy związane 
z usuwaniem awarii technicznych na obszarach leśnych w związku z wystąpieniem incydentu do 
którego doszło w wyniku polowań na zwierzynę leśną podczas usuwania awarii w lasach Rudy 
Raciborskie w listopadzie 2009 r. przez ekipę techniczną Vattenfall. Głos w tej sprawie zabrali obecni 
na posiedzeniu przedstawiciele Vattenfall oraz nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Na posiedzeniu 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku uzgodniono, że Vattenfall, nadleśnictwo Rudy Raciborskie oraz 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu będą wzajemnie wymieniać się 
informacjami na temat planowanych polowań oraz planowanych pracach technicznych przez 
Vattenfall oraz przekazywać na bieżąco informację pozostałym instytucjom oraz zainteresowanym 
stronom. W tym celu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu sporządziło pisma 
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informujące o obowiązku wzajemnego informowania o planowanych pracach ekip technicznych na 
obszarach leśnych. 

W dalszej części posiedzenia omawiano również tematy związane ze zmianami w zakresie Systemu 
Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania oraz bieżącą realizację powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie raciborskim. 
Poinformowano zebranych, że opracowanie na temat podstawowych przepisów prawa w zakresie 
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego 
sporządzone przez Prokuraturę Rejonową w Raciborzu zostało przekazane dyrektorom szkół 
ponadgimnazjalnych celem służbowego wykorzystania przez pedagogów szkolnych w prowadzonych 
prelekcjach oraz spotkaniach na tematy związane z występowaniem zjawisk przemocy w szkole. 
Z informacji uzyskanych pisemnie od Dyrektorów szkół wynika, że przedmiotowe opracowanie 
Prokuratury Rejonowej zostało wykorzystane w bieżącej działalności szkół oraz określono materiał 
jako wysoce merytoryczny oraz pomocny w prowadzeniu zajęć z uczniami. 

Na zakończenie Starosta Raciborski P. Adam Hajduk - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku podsumował akcję przeciwpowodziową na obszarze powiatu przedstawiając zebranym 
działania jakie podejmowano oraz trudności na jakie napotkano podczas wezbrań w miesiącach maju 
i czerwcu 2010 r. Zwrócono uwagę na działania poszczególnych służb, straży, newralgiczne miejsca 
na obszarze powiatu, które uległy zalaniu oraz mechanizmy działania poszczególnych urządzeń 
ochrony przeciwpowodziowej ze szczególnym uwzględnieniem polderu Buków. 

Na drugim posiedzeniu Komisji, które odbyło się 28 października 2010 r. omówiono realizację 
Powiatowego programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego w latach 2009 - 2010. Na przykładzie założonych celów oraz przedsięwzięć w roku 2008 
omówiono stan realizacji Programu oraz jego wykonanie. W tym celu omówiono m.in. analizę ankiet 
przeprowadzonych w roku 2010 wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat zjawisk 
występowania przemocy oraz porównano wyniki do badań przeprowadzonych w roku 2008. Następnie 
P. Krzysztof Szydłowski – Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przedstawił 
projekt programu zapobiegania przestępczości na lata 2011 - 2012. Omówił główne założenia do 
programu oraz poprosił zebranych o szczegółową analizę zawartych treści wraz z propozycjami ich 
ewentualnej modyfikacji. Głos w sprawie zabrali P. Danuta Kozakiewicz - Prokurator Rejonowy 
w Raciborzu oraz P. Marek Kulewicz - Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu. W swoich 
propozycjach Prokurator P. Danuta Kozakiewicz zaproponowała kontynuację spotkań z uczniami 
szkół nt. występowania przemocy oraz uściślenie konkretnej tematyki przez Dyrektorów szkół, która 
byłaby poruszana na tych spotkaniach. Ważne jest konkretne zdiagnozowanie przez dyrektorów szkół 
problemów oraz sprecyzowanie tematyki spotkań, na których omawiane byłyby wcześniej opracowane 
zagadnienia. Prokurator P. Danuta Kozakiewicz poruszyła również sprawę aktywnego włączania się 
w przedsięwzięcia psychologa, który mógłby poprowadzić rozmowę z uczniami na tematy związane 
z występującymi problemami w szkole. Starosta Raciborski P. Adam Hajduk przychylił się do 
wniosku Pani prokurator stwierdzając, że działania w tym kierunku zostaną podjęte. Kolejno głos 
zabrał P. Marek Kulewicz - Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu przedstawiając propozycję 
działań profilaktycznych i zapobiegawczych do powiatowego programu zapobiegania przestępczości 
omawiane treści przekazał w wersji pisemnej Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. Jednocześnie zaproponował aby uzupełnić zapisy programu o propozycje wysunięte 
przez Gminy powiatu raciborskiego. Po krótkiej dyskusji przyjęto wniosek aby zwrócić się do Gmin 
o wskazanie propozycji celów oraz przedsięwzięć mogących zostać włączonych w powiatowy 
program zapobiegania przestępczości. 

Podsumowując Starosta Raciborski P. Adam Hajduk - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w związku kończącą się kadencją samorządu (2006-2010) podziękował zebranym za pracę 
oraz osobiste zaangażowanie członków Komisji przez ostatnie lata. Na podstawie dokumentacji 
prowadzonej przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego omówił główne zagadnienia, 
którymi zajmowała się Komisja w latach 2006-2010. 
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Podsumowanie: 

W okresie obejmującym sprawozdanie Komisja złożyła następujące wnioski, które zostały 
zrealizowane bądź są w trakcie realizacji przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Raciborzu: 

1) Wydano dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych vademecum nt. podstawowych przepisów prawa 
w zakresie przestępczości oraz aspołecznych zachowań oraz grożących sankcji za popełnienie 
konkretnych czynów zabronionych - opracowanie Prokuratury Rejonowej w Raciborzu. 

2) Skierowano pismo do Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w sprawie informacji zwrotnej 
w sprawie wykorzystania opracowania vademecum nt. podstawowych przepisów prawa w zakresie 
przestępczości oraz aspołecznych zachowań oraz grożących sankcji za popełnienie konkretnych 
czynów zabronionych. 

3) Przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat 
występowania przemocy w środowiskach szkolnych lub pozaszkolnych. 

4) Wnioskowano o możliwość zakupu laserowego miernika pomiaru prędkości dla Komendy 
Powiatowej Policji w Raciborzu – propozycja do realizacji w latach następnych. 

5) Podjęto działania mające na celu kontynuację spotkań uczniów z przedstawicielami prokuratury oraz 
policji na tematy związane z profilaktyką oraz zapobieganiem zachowaniom przestępczym wśród 
młodzieży. 

6) Podjęto działania mające na celu kontynuację corocznych przeglądów przeciwpowodziowych oraz 
przeglądów doraźnych na obszarze powiatu raciborskiego. 

7) Stworzono projekt powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego na lata 2011 – 2012. 

 

Starosta 

Adam Hajduk


