
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY ŻYWIECKIEGO 

z dnia 24 stycznia 2018 r. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 

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

poz. 1868 t.j.) Zarządzeniem Starosty nr 6/ 2015  z  dnia 17 lutego 2015 r. została powołana Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

W roku 2017 odbyły się cztery posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Na posiedzeniach Komisja omawiała szeroko rozumiane aspekty bezpieczeństwa i porządku na terenie 

Powiatu Żywieckiego. 

Na pierwszym posiedzeniu przyjęto Plan Pracy Komisji na rok. 

Omówiono następujące tematy: 

·Ocena stanu sanitarno- epidemiologicznego Powiatu Żywieckiego za 2016 rok 

·Ocena  stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego Powiatu Żywieckiego za rok 2016 

Pani Małgorzata Bednarczyk Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu przedstawiła ocenę stanu 

sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu za 2016 r. Podkreśliła, że głównym celem Inspekcji 

Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed szkodliwością i uciążliwością  zagrożeń środowiskowych oraz 

zapobieganie powstawaniu chorób, poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego. 

Sytuacja epidemiologiczna w 2016 r. była na ogół stabilna. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Żywcu przybliżyła dane statystyczne obrazujące tą sytuację. 

Starosta Żywiecki Pan Andrzej Kalata, w związku z pojawiającymi się na terenie Województwa Śląskiego 

nowymi ogniskami ptasiej grypy oraz koniecznością podjęcia w tym zakresie działań zapobiegawczych 

zaprosił na  zwołane  na dzień 02 marca 2017 r. posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Kolejny punkt spotkania tj. Ocena stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego Powiatu Żywieckiego za rok 

2016 omówiła Zastępca  Powiatowego  Lekarza   Weterynarii w Żywcu. 

W punkcie wolne wnioski poruszono temat dopalaczy oraz usuwania padłych zwierząt  leśnych. Przepisy 

dotyczące w/w tematów są bardzo nieprecyzyjne i będą  przedstawione parlamentarzystom w celu 

ewentualnych  ich zmian. 

Na kolejnym posiedzeniu Komisji  omówiono tematy: 

·Zjawiska narkomanii na terenie Powiatu Żywieckiego. 

·Ocena przygotowań do sezonu   letniego z uwzględnieniem obiektów kolonijnych. 

·Temat bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami powiatu oraz  w górach. 
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Jako pierwszy głos zabrał  przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Żywcu . Omówił temat zjawiska 

narkomanii, które jest na bieżąco analizowane przez służby policji. W roku 2016 szczególną uwagę 

poświęcono dopalaczom. Zorganizowano w szkołach pogadanki z młodzieżą, pedagogami, gronem 

pedagogicznym i rodzicami. Wszczęto 26 postępowań na podst. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Wykrywalność  przestępstw z w/w ustawy jest w skali prawie 100% . Łącznie w 2016 r. zatrzymano 408 g 

narkotyków. 

Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Bednarczyk Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu. 

W uzupełnieniu tematu zjawiska narkomanii poinformowała, że Prokuratura Rejonowa w Żywcu przekazała do 

SANEPiD-u w 2016 r. 5 spraw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przedstawiła ocenę stanu 

sanitarnego obiektów kolonijnych w kontekście  przygotowania do sezonu letniego w 2017. 

Wiceprezes Oddziału Rejonowego WOPR w Żywcu  przedstawił aktualną sytuację w stowarzyszeniu. Po raz 

kolejny, podobnie jak w zeszłym roku, Urząd Marszałkowski w Katowicach nie przeznaczył żadnych środków 

na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Powiatu Żywieckiego. Żywiecki WOPR będzie miał dyżury na 

przystani- nie będzie patrolował akwenu jak w latach poprzednich. Takie dyżurowanie rozpoczęto 1 kwietnia 

br. Interwencje na wodzie są tylko w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Nie ma patrolowania 

profilaktycznego w związku z brakiem środków finansowych na zakup paliwa. Przedstawiciel WOPR 

zaapelował o wsparcie finansowe na zakup sprzętu do monitoringu jeziora tj. kamer, komputera, monitora 

i urządzenia do zapisywania obrazu z kamer. 

W punkcie Wolne wnioski Starosta zadeklarował zorganizowanie spotkania w siedzibie OR WOPR 

w Żywcu z udziałem Burmistrza Żywca oraz Wójtów Czernichowa i Łodygowic w sprawie ewentualnego 

dofinansowania  systemu monitoringu na jeziorze. Zadeklarował również przekazanie kwoty 10.000zł na  

w/w cel. 

W punkcie wolne wnioski Komendant Powiatowy PSP poinformował, że straż przeprowadziła 24 kontrole 

obiektów kolonijnych. Po zmianie rozporządzenia placówki szkolne i przedszkolne nie podlegają specjalnej 

kontroli przed sezonem kolonijnym. 

Kolejne posiedzenie Komisji dotyczyło tematów: 

·Omówienie tematu przestępczości wśród  dzieci i młodzieży za I półrocze 2017 roku 

·Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

·Omówienie spraw bezpieczeństwa na drogach 

·Działanie Prokuratury na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Powiatu Żywieckiego  i współdziałanie 

z Policją 

Jako pierwszy głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu  i omówił:  ocenę zagrożeń 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz temat  przestępczości wśród  dzieci i młodzieży za 

I półrocze 2017 roku. 

Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Żywieckiego jest na wyższym poziomie aniżeli w analogicznym 

okresie roku poprzedniego. Tendencje przestępstw są spadkowe. Zanotowano o 50 zdarzeń mniej aniżeli 

w roku ubiegłym ( 879 - 2016; 829 - 2017). Wykrywalność na poziomie  roku poprzedniego ( ok. 82%). 

Statystyka przestępczości w I półroczu  2017 r. na terenie Powiatu Żywieckiego: 

74 - kradzieże z włamaniem 

101 -  kradzieże 

8 - bójki, pobicia. 

Ogółem spadek przestępstw o charakterze kryminalnym (95%) w stosunku do zeszłego roku. 

Zagrożenie przestępczością narkotykową jest mniejsze aniżeli w roku 2016. 

Prostytucja, handel ludźmi, pornografia dziecięca – nie odnotowano takich przypadków. 

Subkultury młodzieżowe, sekty, gangi - jedyny problem stwarzają pseudokibice Górala Żywiec. 

Zagrożenie przestępczością nieletnich nie jest duże. 
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Kradzieże, kradzieże z włamaniem, bójki, rozboje  spowodowane przez nieletnich w tym roku 5 - w zeszłym 

9. 

Alkoholizm - 7 przypadków wśród nieletnich zatrzymanych przez policję. 

Policja prowadzi akcję profilaktyczną w szkołach. Organizowane są pogadanki z uczniami, nauczycielami 

i rodzicami. 

Temat bezpieczeństwa na drogach  omówił przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. 

Jest to informacja za 8 miesięcy 2017 r. Policja zanotowała 95 wypadków drogowych, w których zginęło 

11 osób (w 2016 r. 4). Ujawniono 8917 wykroczeń drogowych . 

Najczęstszą  przyczyną była nadmie 

rna prędkość, niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, 

niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. 

Dużą rolę odgrywa infrastruktura drogowa. Jest już znaczna poprawa infrastruktury drogowej, ale nadal 

dochodzi do kolizji. Zanotowano 902 kolizje zgłoszone do policji  (spadek do analogicznego okresu 2016 r.). 

Wzrasta natomiast liczba kolizji spowodowanych przez zwierzęta leśne. 

Prowadząc przesiewowe kontrole trzeźwości ujawniono 102 nietrzeźwych kierowców na około 20 tys. 

sprawdzonych (zdecydowany spadek ). 

Najbardziej zagrożone zdarzeniami drogowymi są drogi nr 945 w kierunku Korbielowa oraz S1 na odcinku 

Węgierska Górka- Milówka. 

Powiat , aby zwiększyć bezpieczeństwo na drodze S1, zamontował pionowe i poziome znaki ostrzegawcze 

oraz   tablice świetlne  wskazujące prędkość.  Zlecił również  badanie ilości pojazdów przejeżdżających drogą 

S1 przed wiaduktem w Milówce przez okres 2 tygodni. 

Stwierdzono: przejechało 202 tys. samochodów w tym 160 tys. osobowych. Pozostałe to samochody 

dostawcze i ciężarowe w tym około 400 TIR-ów dziennie. 

Podsumowując:  Powiat Żywiecki jest powiatem bezpiecznym. 

Kolejny punkt posiedzenia „Działanie Prokuratury na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Powiatu 

Żywieckiego i współdziałanie z Policją” przedstawiła  Prokurator Rejonowa w Żywcu . Prokuratura ściśle 

współpracuje z policją. Nie prowadzi działań profilaktycznych tylko kształtuje politykę karną. Prokuratura 

w prowadzonych  sprawach domaga się bardzo surowych kar. Jeżeli Sąd nie wyda wyroku po myśli 

prokuratury  prokuratura występuje z apelacjami. Stosuje się zdecydowanie więcej aresztów już na etapie 

przygotowawczym, coraz częściej stosuje się zabezpieczenie majątkowe (budynki, pojazdy, kosztowności). 

Wszystkie postępowania prowadzone są przez policję pod nadzorem prokuratury. Prokuratura prowadzi 

postępowania przygotowawcze w celu wykrycia sprawcy i wymierzenia mu kary. Współdziała ściśle z policją 

na każdym etapie prowadzonego postępowania i na każdym szczeblu. 

Na ostatnim w 2017 roku posiedzeniu Komisja omówiła temat działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w sytuacjach kryzysowych, który przedstawiła Kierownik PCPR w Żywcu Pani Monika Cebrat. 

Działania interwencyjne realizowane są przez Punkt Interwencji Kryzysowej. 

Poinformowała, że Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Żywcu jest czynny w godzinach od 7.00  do  

19.00.  W godzinach od 15.00 do 19.00 mają dyżur : jeden interwent i jeden psycholog. Jest telefon dyżurny, 

który znają  służby oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Jeżeli  chodzi o sytuacje kryzysowe - katastrofy i wypadki masowe -  posiłkują się pomocą Wojewódzkiego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach lub z innych powiatów. 

W chwili obecnej jest zbyt mało interwentów kryzysowych i w chwili wystąpienia wypadku masowego 

nie ma możliwości zapewnienia pełnej obsady pomocy psychologicznej poszkodowanym, ich rodzinom,  

a  także strażakom ochotnikom. 

Po raz kolejny  wnioskuje aby przekazać środki finansowe na przeszkolenie interwentów kryzysowych. Lista  

osób do przeszkolenia (34 osoby) jest przygotowana . Są to między innymi przedstawiciele GOPS-ów, MOPS-

u  oraz  innych instytucji biorących udział w działaniach w sytuacjach kryzysowych. 
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Obecnie pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej prowadzą prace z rodzinami uczestników śmiertelnych 

wypadków (2 motocyklistów oraz dziecko). Również prowadzona jest praca z rodzinami w których 

zanotowano przemoc. 

Następnie  omówiono sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017. Nie wniesiono uwag. Sprawozdanie 

zostało przyjęte jednogłośnie. Roczny Plan Pracy Komisji został w całości zrealizowany. 

Starosta podsumował działalność Komisji w roku 2017. Nie zgłoszono uwag, nie było propozycji ani 

sugestii. 

W wolnych wnioskach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu Pani Małgorzata Bednarczyk  

poruszyła problem baneru, który jest wywieszony obok ronda  i nawołuje o nie szczepienia dzieci. Jak 

wyjaśnili Prokurator Rejonowy w Żywcu i Zastępca Komendanta Powiatowego Policji jeżeli jest on na 

prywatnej działce, nie namawia do przestępstwa, nie jest dla nikogo obraźliwy to nie można nic zrobić aby go 

usunąć. Jedynie obok wywiesić baner  apelujący  aby dzieci szczepić i jakie z tego wynikają korzyści. 

Następnie Starosta zakończył posiedzenie komisji. Podziękował za współpracę przez cały rok. 

   

  

 
Starosta Żywiecki 

 

 

Andrzej Kalata 
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