
 

 

SPRAWOZDANIE  

STAROSTY CIESZYŃSKIEGO 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019 

 

Na podstawie art. 38b, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) składam Radzie Powiatu Cieszyńskiego roczne 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. 

              

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana na podstawie artykułu 38a., 38b., 38c. ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. 

zm.). Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w kadencji od 6 lutego 2019 roku do 5 lutego 2022 roku działa 

w składzie powołanym Zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr WO.120.5.2019 z dnia 6 lutego 2019 roku. 

W skład Komisji wchodzą: Starosta Cieszyński – Przewodniczący,  dwóch radnych delegowanych przez 

Radę Powiatu Cieszyńskiego, trzech przedstawicieli delegowanych przez Starostę Cieszyńskiego, dwóch 

przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie oraz Prokurator 

Rejonowy w Cieszynie. 

Ponadto w pracach Komisji, z głosem doradczym uczestniczą:  Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie, 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Komendant Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej. Obsługę 

administracyjną Komisji pełni Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego 

Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku swoją działalność opiera na „Powiatowym programie zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017-2022” 

przyjętym przez Radę Powiatu Cieszyńskiego uchwałą Nr XXXIII/207/17 w dniu 27 czerwca 2017 roku. 

Tematyka spotkań Komisji była zgodna z Planem Pracy na 2019 rok przyjętym na posiedzeniu w dniu 

27 marca 2019 roku. W roku 2019  posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyły się w marcu, 

czerwcu, wrześniu i listopadzie. 

Na posiedzeniu 27 marca 2019 roku zebrani jednogłośnie przyjęli, zaproponowany przez Starostę 

Cieszyńskiego  plan pracy Komisji na rok 2019. 

Następnie zebrani wysłuchali wystąpienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Cieszynie pana Piotra Przewdzinga na temat: „Grypa i Odra niebezpieczne choroby zakaźne".  

Pan Przewdzing omówił w jaki sposób przenosi się grypa i odra oraz jakie są ich objawy. Następnie 

przedstawił statystyki odnośnie zachorowań. Ważną kwestią było także poruszenie tematu szczepionek. 

Według Programu Szczepień Ochronnych każde dziecko powinno zostać zaszczepione szczepionką MMR 

w 13-15 miesiącu życia oraz dawką uzupełniającą w 6 roku życia, w celu uzyskania długotrwałej 

odporności. 
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Po wystąpieniu głos zabrał Starosta Cieszyński, podziękował za wystąpienie Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, które uświadomiło Komisji ważkość przedstawionego zagadnienia oraz powagę 

sytuacji dotyczącą działalności „ruchów antyszczepionkowych”. 

Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca Komisja wysłuchała wystąpienia Komendanta Placówki Straży 

Granicznej w Bielsku-Białej na temat: „Aktualna sytuacja migracyjna w terytorialnym zasięgu działania 

Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej i związane z nią zagrożenia”. 

Swoje wystąpienie Komendant rozpoczął od podsumowania działalności Oddziału SG 

w 2018 roku, stanu realizacji głównych celów wynikających z dokumentacji planistyczno-budżetowej oraz 

spraw kadrowych. Omówił stopień realizacji wybranych zadań określonych miernikami, a w dalszej części 

wystąpienia szczegółowo przedstawił aktualną sytuację migracyjną. Przedstawił kierunki migracji, sposoby 

przekraczania granic oraz zaprezentował dokładne statystyki obrazujące poziom migracji. 

W 2018 roku wg. przedstawionej informacji na terenie służbowej odpowiedzialności ŚlOSG doszło do 

7 zdarzeń, w których łącznie uczestniczyło 17 osób. Wszystkie zdarzenia dotyczyły przewożenia migrantów 

w naczepach samochodów ciężarowych. 

Głos zabrał Starosta Cieszyński, podziękował za wystąpienie ppłk Zenonowi Woźniakowi 

i poprosił Panią Joannę Maternę-Rybińską, Naczelnika WZ o przekazanie informacji dotyczącej akcji 

„Bezpieczne Wakacje”. Pani Joanna Materna - Rybińska poinformowała, iż dniu 19 czerwca podpisane 

zostało przez Komendanta Policji w Cieszynie, Komendanta PSP w Cieszynie, Komendanta Oddziału 

Straży Granicznej w Bielsku-Białej oraz naczelnika WZ Starostwa Powiatowego w Cieszynie porozumienie 

o współpracy w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2019”. 

Kolejne spotkanie Komisji odbyło się 18 września. Głos zabrał Komendant Powiatowy Policji 

w Cieszynie Pan insp. Jacek Bąk, który omówił temat: „Skala oszustw dokonywanych metodą na „legendę”,  

kierunki podejmowanych działań”. Komendant scharakteryzował metody oszustw „na wnuczka”,  

„na pracownika ZUS”, a także „na policjanta”. 

Po wystąpieniu Komendanta do dyskusji włączył się Pan Prokurator Andrzej Hołdys. Nadmienił,  

że oprócz wymienionych przez komendanta metod przestępstw coraz częściej dochodzi cyberprzestępstw 

np. „na BLIK-a” jak również podszywania się pod instytucje, organizacje celem wyłudzenia danych. 

Następnie głos zabrał Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Bogusław Kubica, który przedstawił 

problematykę dotyczącą zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 

Na zakończenie wystąpienia Pan Bogusław Kubica dokonał krótkiego podsumowania, z którego wynika, 

że ASF jest wolno szerzącą się chorobą występująca wyłącznie wśród świń, w 100% śmiertelną. Nie ma 

skutecznej szczepionki. Wirus tej choroby jest szczególnie oporny na niskie temperatury. Skutki finansowe, 

ekonomiczne i społeczne w przypadku wystąpienia ww. choroby są bardzo dotkliwe. Aby uchronić 

gospodarstwa przed chorobą należy stosować bioasekurację, wewnętrzną i zewnętrzną. Należy spełnić 

bardzo wiele warunków  dla ochrony przed chorobą, począwszy od prostych czynności, poprawy 

organizacji pracy po wielkie inwestycje finansowe. Konieczne jest ogrodzenie, zamknięcie pomieszczeń, 

deratyzacja, ochrona przed ptakami i zwierzętami domowymi. Utrzymywanie czystości pomieszczeń, ubrań 

i obuwia pracowników, stosowanie zapór, dezynfekcja środków transportu, brak bezpośredniego kontaktu 

z osobami z zewnątrz. Wyznaczenie odpowiedniego miejsca do składowania paszy. Składowania i chowania 

zwłok zwierząt. 

Wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii uświadomiło Komisji powagę sytuacji oraz ważkość 

przedstawionego zagadnienia. 

Ostatnim w tej kadencji Komisji było spotkanie w dniu 13 listopada 2019 roku, którego tematem było 

„ Prewencja społeczna jako element działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Cieszynie w zakresie zapobiegania zagrożeniom". 

Głos zabrał bryg. Ryszard Kukuczka, który krótko przedstawił zakres przygotowanego materiału,  

a następnie poprosił st. kpt. Michała Pokrzywę Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego PSP  

w Cieszynie o szczegółowe przedstawienie Komisji ww. tematu. 

W części drugiej posiedzenia Komisji głos zabrał Pan Tadeusz Mendrek, który zaproponował, aby 

w 2020 roku jednym z tematów posiedzeń Komisji było: zagrożenie powodziowe w powiecie. Głos zabrał 
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również Pan Jan Poloczek, który zaproponował do planu pracy temat dotyczący suszy w powiecie.  

Pan Bogdan Ficek wyraził zainteresowanie tematem związanym z bezpieczeństwem energetycznym. 

Na zakończenie, Pani Wicestarosta podziękowała za przygotowanie prelekcji oraz za przedstawienie 

propozycji tematów do Planu Pracy Komisji na 2020 rok. 

Działająca przy Staroście Cieszyńskim „Komisja Bezpieczeństwa i Porządku” jest płaszczyzną, na której, 

od 2002 roku, przy udziale zaproszonych gości omawiane są różnorodne zadania z zakresu bezpieczeństwa 

i porządku. Starosta Cieszyński posiada pełną informację na temat stanu bezpieczeństwa i porządku 

w powiecie. Co miesiąc odbywają się spotkania ze służbami, w których biorą udział przedstawiciele 

Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, Komendy Powiatowej PSP, Placówki Straży Granicznej  

w Bielsku-Białej, Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, Dyrektor Szpitala Śląskiego, 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Dyrektor PZDP w Cieszynie 

oraz inni zaproszeni przedstawiciele służb w zależności od potrzeb. W trakcie spotkań składane  

są sprawozdania i informacje z działalności służb za ostatni miesiąc, a podejmowane tematy dotyczą 

szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  Tematy omawiane cyklicznie to: „Bezpieczne wakacje” 

i „Bezpieczne ferie”. W celu koordynacji działań i współpracy służb zawierane jest czterostronne 

porozumienie, pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji, Komendantem Powiatowym PSP, 

Komendantem Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej oraz Naczelnikiem Wydziału Spraw 

Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego. 

W 2019 roku sprawom bezpieczeństwa poświęcone były V i VI sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego, które 

miały miejsce  w dniu 26 lutego i 26 marca. 

W lutym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie przedstawił informację 

o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu za 2018 r. 

W marcu Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie przedstawił roczne sprawozdanie z działalności 

oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, a Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny – „Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu”. 

Na podstawie złożonych w ciągu roku przez służby, straże, inspekcje obszernych sprawozdań, informacji 

i analiz Komisja pozytywnie ocenia stan bezpieczeństwa na terenie powiatu. 

 

  

 
Starosta Cieszyński 

 

 

Mieczysław Szczurek 
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