
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego za 2016 rok 

Działając na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Powiatu Pszczyńskiego za 2016 r. 

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, 

została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego, na płaszczyźnie której od 

2002 roku omawiane są różnorodne działania służb, inspekcji i straży, mające na celu zapobieganie 

przestępczości, ochronę bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Kadencja komisji trwa 3 lata. 

W marcu 2014 roku zarządzeniem nr 4/2014 została powołana komisja na kadencję 2014-2017, której skład po 

zmianach przedstawia się następująco: 

1) przewodniczący: 

- Paweł Sadza - Starosta Pszczyński 

2) członkowie: 

- Szymon Sekta - Sekretarz Powiatu Pszczyńskiego  

- Marcela Kanafek-Lewandowska - Radna Rady Powiatu Pszczyńskiego  

- Zdzisław Grygier - Radny Rady Powiatu Pszczyńskiego  

- Piotr Sidzina - Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie  

- Bogusław Brosz - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie  

- Roman Bańczyk - Dyrektor Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach  

W roku 2016 komisja odbyła 2 spotkania: w czerwcu i w listopadzie. 

Komisja, której posiedzenie odbyło się 6 czerwca 2016 r. dokonała oceny stanu bezpieczeństwa na terenie 

powiatu pszczyńskiego oraz działań Policji w tym zakresie za okres od 01.01.2016 r. do 31.05.2016 r. Stan 

bezpieczeństwa na terenie powiatu przedstawił p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie  

mł. insp. Piotr Sidzina. 

W analizowanym okresie w pionie kryminalnym pszczyńskiej komendy przeprowadzono 600 postepowań,  

o 82 mniej w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku. Wykrywalność tych postępowań odnotowano 

na poziomie 73,7% - wzrost o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Komenda 

odnotowała 377 przestępstw kryminalnych - spadek o 78, wykrywalność na poziomie 63,5%. 
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Komendant Powiatowy Policji poinformował również, że w omawianym okresie służby dyżurne przyjęły 

511 zgłoszeń o przestępstwach popełnionych na terenie powiatu pszczyńskiego, gdzie w analogicznym okresie 

2015 roku było ich 611. W 7 wybranych kategoriach przestępstw (kradzież z włamaniem, kradzież mienia, 

kradzież pojazdu, rozbój, bójka - pobicie, uszkodzenie mienia, uszkodzenie ciała), które wpływają 

bezpośrednio na poczucie bezpieczeństwa obywateli odnotowano spadek o 52 zdarzenia w stosunku do 

omawianego okresu w 2015 roku. Od 01.01.2016 r. do 31.05.2016 r. większość popełnionych przestępstw 

stanowiły kradzież mienia oraz kradzież z włamaniem, choć w stosunku do analogicznego okresu w 2015 r. 

zanotowano spadek w ww. kategoriach. Spadek nastąpił, także w kategorii kradzież pojazdu, uszkodzenie 

mienia oraz uszkodzenie ciała. Natomiast wzrost w kategorii bójka, pobicie. Ilość zdarzeń w kategorii rozbój 

nie uległa zmianie. W analizowanym okresie 2016 roku na terenie powiatu zanotowano wzrost interwencji 

o 314. Komendant Powiatowy Policji poinformował także, że w okresie od początku stycznia do 31.05.2016 r. 

odnotowano spadek wypadków drogowych. W 35 wypadkach drogowych śmierć poniosły 2 osoby, a 35 

zostało rannych. Odnotowano 434 kolizje, nastąpił wzrost o 70 w porównaniu do analogicznego okresu  

w 2015 r.  

W analizowanym okresie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie w 256 przypadkach 

dokonali zatrzymania sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu, 

liczba ta spadła o 25 zatrzymań.  

Komisja zapoznała się także z działaniami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.05.2016 r. Zagadnienie omówił 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie mł. bryg. Grzegorz Kołoczek. 

W analizowanym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały ogółem 301 razy, w tym: 

- 97 razy przy pożarach (nastąpił wzrost o 5,4% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku), 

- 176 razy przy usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń (nastąpił wzrost o 15% w stosunku do  

analogicznego okresu w roku ubiegłym),  

- 28 razy podczas fałszywych alarmów (nastąpił wzrost o 180% w stosunku do analogicznego okresu w roku 

ubiegłym).  

Zarówno działania straży, jak i policji komisja oceniła pozytywnie.  

W związku z dużą ilością zdarzeń drogowych na drodze krajowej nr 1, komisja szeroko omówiła działania, 

które mogłyby poprawić bezpieczeństwo na pszczyńskim odcinku DK1. Jednym z rozwiązań zaproponowanym 

przez Komendanta Powiatowego Policji, a popartym przez komisję, było wprowadzenie zakazu wyprzedzania 

przez samochody ciężarowe na DK1 w powiecie pszczyńskim. Na wniosek komisji wystosowano pismo 

do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wprowadzenie proponowanej zmiany. W nawiązaniu 

do tematu  starosta poinformował komisję, że w 2016 roku celem poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu 

pszczyńskiego odnowionych zostanie 125 km linii segregacyjnych.  

Na posiedzeniu komisji w dniu 06.06.2016 r. omówiono również zasady współdziałania w zakresie 

bezpieczeństwa podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży oraz przygotowanie poszczególnych służb do 

okresu wakacyjnego.  

Na spotkaniu poruszono także temat wykorzystania mobilnego miasteczka ruchu drogowego. Naczelnik 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Dorota Garus przedstawiła komisji propozycję 

prowadzenia zajęć edukacyjno-zabawowych w szkołach podstawowych powiatu przy wykorzystaniu 

mobilnego miasteczka ruchu drogowego. Komisja przyjęła pozytywnie zaproponowane rozwiązanie.  

Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 3 listopada 2016 r.  

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Piotr Sidzina omówił stan bezpieczeństwa powiatu w okresie 

od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. Poinformował, że Komenda Powiatowa Policji wszczęła 1082 postępowania 

tj. o 151 postępowań mniej, niż w analogicznym okresie 2015 roku, przy wykrywalności 77,5%. W pionie 

kryminalnym wszczęto 712 postępowań, odnotowano spadek o 111. W przestępstwach kryminalnych 

w kategorii pobicie wszczęto 8 postępowań - mniej o 2 w stosunku do ubiegłego roku. 

W kategorii kradzież wszczęto 186 postępowań - mniej o 45. Kradzieży z włamaniem odnotowano 105 - 

spadek o 42 postępowania, wykrywalność na poziomie 36,5%. Odnotowano 4 zdarzenia w kategorii rozboje - 

mniej o 17 w stosunku do 2015 roku, wykrywalność 91,7%. Uszkodzenia mienia - 55, o 13 postępowań mniej 
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niż w ubiegłym roku, wykrywalność 35,1%. Uszkodzenie ciała - 33 postępowania, mniej o 7 w stosunku do 

ubiegłego roku, wykrywalność 86,2%. Przestępstwa narkotykowe - wszczęto 58 postępowań, więcej o 17 niż 

w ubiegłym roku, wykrywalność 100% . Przestępstwa gospodarcze - 133 postępowania, wzrost o 3.  

W analizowanym okresie 2016 roku na terenie powiatu zanotowano 5283 interwencji, nastąpił wzrost o 406 

w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Komendant Powiatowy Policji poinformował komisję, 

że w okresie od początku stycznia do końca września odnotowano spadek wypadków drogowych.  

W 56 wypadkach drogowych śmierć poniosło 7 osób, a 53 osoby zostały ranne. Odnotowano 830 kolizji - 

wzrost o 141 w porównaniu do analogicznego okresu 2015r. Według statystyk w dni robocze najbardziej 

niebezpieczną drogą w powiecie pszczyńskim jest DK1, na której w analizowanym okresie doszło do 

11 wypadków drogowych co stanowi 20% ogólnej liczby wypadków (zginęła 1 osoba, a 10 doznało obrażeń 

ciała) oraz odnotowano 208 kolizji drogowych, co stanowi 25% wszystkich kolizji jakie miały miejsce w trzech 

kwartałach 2016 r. w powiecie pszczyńskim.  

Komendant Powiatowy Policji poinformował komisję, że od września br. na terenie województwa śląskiego 

uruchomiono aplikację „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” – czyli innowacyjne narzędzie służące 

głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców oraz  aplikację „Moja Komenda”, która umożliwia 

wyszukanie dzielnicowego na terenie całego kraju.  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Grzegorz Kołoczek przedstawił stan 

bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej za trzy kwartały 2016 roku na terenie powiatu. W analizowanym 

okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały ogółem 700 razy, w tym: 

- 163 razy przy pożarach (nastąpił spadek o 27,55% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku), 

- 492 razy przy usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń (nastąpił spadek o 50,35% w stosunku 

do analogicznego okresu w roku ubiegłym),  

- 45 razy podczas fałszywych alarmów (nastąpił wzrost o 42,22% w stosunku do analogicznego okresu w roku 

ubiegłym). 

Odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 122 osoby zostały ranne. 

Na spotkaniu omówiono również przygotowanie poszczególnych służb, inspekcji i straży do okresu 

zimowego. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego Mariusz Kozik poinformował, że dwa razy w roku, przed i po 

okresie zimowym, przeprowadzane są kontrole obiektów wielkopowierzchniowych znajdujących się na terenie 

powiatu. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu zostaną przeprowadzone doraźne kontrole 

największych obiektów na terenie powiatu. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie Grzegorz Górka poinformował komisję, że podczas 

„akcji zima” odśnieżane jest ok. 200 km dróg powiatowych i 85 km dróg wojewódzkich. 

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych pracownicy jednostki w ramach całodobowych 

dyżurów dokonują objazdu dróg celem sprawdzenia ich stanu. W każdej gminie został wyznaczony 

koordynator akcji zima oraz podpisano stosowne umowy na zimowe utrzymanie dróg. 

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie podinsp. Bogusław Brosz 

poinformował, że w ramach przygotowania do okresu zimowego policja dokonała przeglądu dróg na terenie 

powiatu. Wzmożonej kontroli poddane zostały również pustostany lub inne miejsca, w których przebywać 

mogą osoby bezdomne. Dodał, że w gminie Pszczyna jest ok.16 osób bezdomnych.  

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Dorota Garus przedstawiła komisji 

pozytywną odpowiedź  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na wniosek komisji dotyczący 

propozycji zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 1, tj. wprowadzenie zakazu wyprzedzania przez 

samochody ciężarowe na pszczyńskim odcinku DK1. Według informacji uzyskanych z GDDKiA do końca 

roku zostanie przygotowany projekt natomiast zmiana zostanie wprowadzona do marca 2017 roku. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie mł. bryg. Grzegorz Kołoczek 

poinformował, że dla straży pożarnej okres zimowy to przede wszystkim wzrost zagrożenia związanego 

z zatruciem tlenkiem węgla. Działania straży w okresie zimowym skupione są również na interwencjach 

związanych z likwidacją skutków wypadków drogowych. 
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Członkowie Komisji zapoznani zostali z projektem budżetu na 2017 rok w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego i ochrony przeciwpożarowej: 

- 105.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie (5.000,00 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia 

w służbie dla funkcjonariuszy z KPP w Pszczynie oraz 100.000,00 zł na dofinansowanie rozbudowy budynku 

Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie) 

- 50.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie (25.000,00 zł na przebudowę 

systemu zasilania awaryjnego i sieci teleinformatycznej SK Komendanta Powiatowego PSP i PCZK oraz 

25.000,00 zł na wykonanie niezbędnych prac remontowych obiektów KP PSP w Pszczynie oraz doposażenie 

pomieszczeń)  

- 12.000,00 zł dla potrzeb Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (nagrody dla laureatów konkursów o tematyce 

związanej z bezpieczeństwem, kontynuacja kampanii „Powiat Pszczyński – Bezpieczne Miejsce!”). 

W 2016 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego była organizatorem: 

- konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Bezpieczne ferie" we współpracy z Komendantem 

Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendantem Powiatowym Policji 

- kampanii „Powiat Pszczyński-Bezpieczne Miejsce!”, w ramach której prowadzone były zajęcia edukacyjno-

zabawowe dla uczniów klas I-II szkół podstawowych z zakresu szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. 

Ponadto komisja brała udział w pracach przy organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa  

w Ruchu Drogowym oraz Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. 

Z budżetu komisji, który w 2016 roku wynosił 11.000,00 zł zakupiono  ponad 10 000 sztuk zawieszek oraz 

opasek odblaskowych rozdawanych m.in. dzieciom podczas zajęć edukacyjno-zabawowych oraz osobom 

starszym na spotkaniach, przy przejściach dla pieszych.  

 

  

 
Starosta Pszczyński 

 

 

Paweł Sadza 
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