
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego za 2019 rok 

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Powiatu Pszczyńskiego za 2019 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. Zarządzeniem  

nr 13/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. z późn. zm. została powołana Komisja 

na kadencję 2017 - 2020 w poniższym składzie: 

1) przewodniczący: 

- Barbara Bandoła - Starosta Pszczyński 

2) członkowie: 

- Damian Cieszewski – Wicestarosta Pszczyński 

- Grzegorz Nogły – Członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego 

- Szymon Sekta - Sekretarz Powiatu Pszczyńskiego 

- Aleksander Malcher - Radny Rady Powiatu Pszczyńskiego 

- Zdzisław Grygier - Radny Rady Powiatu Pszczyńskiego 

- insp. Piotr Sidzina - Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie 

- Grzegorz Dobosz - Funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie 

- bryg. Grzegorz Kołoczek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie 

- Dorota Garus - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Pszczynie 

- Roman Bańczyk - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach .  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lutego 2020 r.

Poz. 1058



Do udziału w pracach Komisji wskazany został Prokurator Rejonowy w Pszczynie  

– Leonard Synowiec. W 2019 roku odbyły się trzy spotkania Komisji: w lutym, czerwcu i grudniu. Komisja, 

której posiedzenie odbyło się 4 lutego 2019 r. dokonała oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu 

pszczyńskiego oraz działań Policji w tym zakresie za 2018 r. Stan bezpieczeństwa na terenie powiatu 

przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie mł. insp. Piotr Kost. W 2018 roku na  terenie powiatu 

pszczyńskiego przy wzroście ogólnej ilości przestępstw stwierdzonych (o 474) zanotowano wzrost o 3,6% 

wykrywalności w porównaniu do roku 2017. W kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym odnotowano 

wzrost ilości przestępstw o 472 w porównaniu do roku 2017 przy jednoczesnym wzroście wykrywalności tych 

przestępstw w odniesieniu do roku poprzedniego o 10,5%. W omawianym okresie struktura przestępczości 

kryminalnej na terenie powiatu pszczyńskiego nie uległa istotnym zmianom. Podobnie jak w latach ubiegłych 

zdecydowana większość przestępstw (22,5%) to zabór mienia (kradzieże i kradzieże z włamaniem). W dalszym 

ciągu na wysokim poziomie 6,6% utrzymują się przestępstwa związane z uszkodzeniem mienia. Przestępstwa  

z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2018 roku stanowiły 5,8%, natomiast przestępstwa związane 

z uszkodzeniem ciała to 1,7%, bójki i pobicia – 0,5%. W 2018 roku w siedmiu podstawowych kategoriach 

przestępstw kryminalnych ukształtował się na podobnym poziomie jak w roku 2017. Wykrywalność 

przestępstw nieznacznie spadła (o 4%) w stosunku do roku poprzedniego. W 2018 roku, w stosunku do roku 

poprzedniego odnotowano spadek ilości czynów przestępczych o charakterze gospodarczym (o 27 czyny),  

a poziom wykrywalności w tej kategorii przestępstw wzrósł (o 1%) i ukształtował się na poziomie 90,5%.  

W zakresie przestępczości nieletnich w 2018 roku policjanci KPP w Pszczynie ujawnili 37 nieletnich sprawców 

czynów karalnych kwalifikowanych jako przestępstwo, co stanowi o 12 więcej niż w roku poprzednim. 

Wzrosła ilość czynów karalnych o 21 w stosunku do 2017 roku. Wskaźnik udziału nieletnich sprawców  

w ogólnej liczbie podejrzanych uległ wzrostowi o 1,8%. W 2018 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji 

w Pszczynie ujawnili 16551 wykroczeń. W porównaniu do 2017 roku (15967) ich ilość wzrosła o 584. Wobec 

6546 sprawców zastosowano postepowanie mandatowe, w 1243 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie 

do sądu, natomiast w 7827 przypadkach zastosowano środki oddziaływania poza karnego za zasadzie  

art. 41 kodeksu wykroczeń. W omawianym okresie policjanci Wydziału Prewencji odizolowali do 

wytrzeźwienia 547 osób, ujawniono 48 nieletnich spożywających alkohol. Ponadto policjanci ujawnili 

1290 wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Na sprawców przedmiotowych wykroczeń nałożono 200 mandatów, w 1086 przypadkach 

zastosowano pouczenie, a w 4 przypadkach sporządzono wnioski o ukaranie do sądu. W 2018 roku w ramach 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie policjanci przeprowadzili 1840 interwencji domowych, w ramach 

których z uwagi na stwierdzone symptomy przemocy sporządzili 217 „Niebieskie Karty”. Policjanci KPP  

w Pszczynie przeprowadzili szereg działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

m.in. prędkość, alkohol i narkotyki, truck & bus, pasy NURD, kontrola drogowa „Pieszy”. Na drogach powiatu 

pszczyńskiego doszło do 61 wypadków (o 11 mniej niż w 2017 roku). W stosunku do roku poprzedniego 

zarejestrowano zmniejszoną ilość osób rannych w wypadkach – z 91 do 62 przy tej samej liczbie osób zabitych 

(11 osób) jak w roku poprzednim. Zwiększyła się natomiast liczba kolizji z 1224 w 2017 roku do 1321  

w 2018 roku. Analizując działalność interwencyjną wskazać należy, iż przy wzroście ilości interwencji w 

miejscach publicznych (z 2566 w 2017 roku do 2909 w 2018 roku), odnotowano również wzrost ilości 

interwencji domowych z 1630 w 2017 roku do 1938 w 2018 roku. W roku 2018 roku pszczyńscy policjanci 

przeprowadzili 601 spotkań profilaktycznych dla uczniów oraz 530 spotkań z pedagogami szkolnymi.  

Na spotkaniach poruszane były problemy m.in. przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, bezpieczeństwa 

związanego z korzystaniem ze środków komunikacji publicznej, odpowiedzialności nieletnich  

za popełnione czyny karalne, szkodliwości używania środków odurzających  bezpieczeństwa w czasie wolnym 

od zajęć, zagrożeń, których ofiarami mogą stać się osoby starsze. Policjanci KPP w Pszczynie aktywnie 

realizowali działania z zakresu profilaktyki społecznej skierowane do różnych grup obywateli począwszy od 

przedszkolaków na seniorach skończywszy. Prowadzono również łącznie 15 prelekcji dla rodziców m. in. 

podczas wywiadówek. Przeprowadzono liczne działania m. in. w ramach Kampanii „Bezpieczna droga 

do przedszkola/szkoły – Patrz i Słuchaj” oraz akcji: „Dziękuje Ci Mamo”, „Świeć przykładem z Polską Grupą 

Górniczą”, „Słodka Kontrola”, „Motoserce - Pszczyna”. Na lutowym posiedzeniu Komisja zapoznała się także 

z działaniami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za 2018 r. Zagadnienie omówił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

w Pszczynie bryg. Grzegorz Kołoczek. W analizowanym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej 

interweniowały ogółem 1236 razy, w tym 253 razy przy pożarach, 864 razy przy usuwaniu skutków 

miejscowych zagrożeń, 119 razy podczas fałszywych alarmów. Komendant poinformował, że w stosunku do 

poprzedniego roku nastąpił wzrost ilości interwencji. Tendencja wzrostowa dostrzegana jest również  

w perspektywie wieloletniej. Liczba pożarów utrzymuje się na stałym poziomie (choć w roku ubiegłym 
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odnotowano niewielki wzrost). Na ilość miejscowych zagrożeń duży wpływ ma występowanie anomalii  

i gwałtownych zjawisk pogodowych (porywy silnego wiatru, intensywne opady atmosferyczne itp.). Nie bez 

znaczenia pozostają zdarzenia związane z usuwaniem skutków wypadków lub kolizji drogowych. Komendant 

poinformował, że działania które skategoryzowane są jako alarmy fałszywe w większości generowane są przez 

instalacje sygnalizacji pożarowej znajdujące się w budynkach zobligowanych do ich posiadania. Wzrost ilości 

alarmów fałszywych jest związany ze wzrostem liczby tego typu instalacji w obiektach na terenie powiatu.  

W chwili obecnej 30 obiektów podłączonych jest do stacji odbiorczej alarmów pożarowych w Komendzie 

Powiatowej PSP w Pszczynie. W roku 2018 w działaniach na terenie powiatu interweniowało łącznie 2305 

zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej i 11357 ratowników. W ramach czynności kontrolno 

-rozpoznawczych w 2018 r. przeprowadzono 122 kontroli z zakresu przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych, podczas których skontrolowano 152 obiekty. Efektem przeprowadzonych kontroli było 

wydanie 61 decyzji administracyjnych. W 2018 roku przeprowadzono 24 czynności kontrolno-rozpoznawcze  

w trybie art. 56 Prawa Budowlanego, związanych z przekazywaniem do eksploatacji nowych obiektów. 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu pszczyńskiego strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Pszczynie angażowali się w szereg akcji społecznych propagujących zdrowie 

i bezpieczeństwo m. in. STOP pożarom traw, Kręci Mnie Bezpieczeństwo, akcja wojewody na kąpielisku 

w Łące, czujka na straży twojego bezpieczeństwa. Ponadto na stronie Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Pszczynie oraz w lokalnych mediach systematycznie publikowano apele oraz informacje 

w związku z zaistniałymi zdarzeniami dot. m.in. tlenku węgla, pożarów sadzy w kominie. Na posiedzeniu 

Komisji omówiono również przygotowanie poszczególnych policji, straży, inspekcji i samorządu do ferii 

zimowych oraz omówiono wyniki kontroli w pomieszczeniach typu escape room. Naczelnik Wydziału Oświaty 

Krystyna Świerkot - Żmij poinformowała, że szkoły powiatowe w okresie ferii zimowych planują drobne 

remonty. Poinformowała, że na terenie szkół nie będą odbywały się zajęcia w formie zorganizowanej, tylko 

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie odbędą się spotkania z uczniami – zajęcia dodatkowe. 

Nauczyciele Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie w pierwszym tygodniu ferii będą 

zaangażowani w organizację półkolonii, które odbędą się na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. J. 

Twardowskiego w Pszczynie. Dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie Maciej Stieber 

poinformował Komisję, że jak co roku Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie przygotował 

szeroką ofertę dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe – zajęcia potrwają od 8 do 24 lutego. Wyjaśnił, że co 

roku w ferie zimowe odbywają się turnieje, zajęcia, obozy w których uczestniczy ponad 1000 osób. Zastępca 

Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Piotr Kost poinformował, że Śląska Policja wspólnie z Instytutem 

Pamięci Narodowej Oddziałem w Katowicach przeprowadziła warsztaty inaugurujące kampanię: „Tradycyjnie 

bezpieczni na Śląsku”, które połączone były z rozpoczęciem ferii zimowych na terenie województwa 

śląskiego.  Poinformował również, że policja podczas ferii będzie prowadziła policyjne kontrole zbiorników 

wodnych. Jak co roku policjanci ruchu drogowego będą czuwali nad bezpieczeństwem sprawdzając trzeźwość 

i uprawnienia kierowców, ale też prędkość i stan techniczny samochodów osobowych i autokarów. Szczególną 

uwagą objęci będą kierowcy pojazdów przewożących dzieci i młodzież. Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Pszczynie Mariusz Kozik poinformował, że w ramach prowadzonych czynności kontrolnych 

związanych ze stanem technicznym obiektów w zakresie możliwości zalegania nadmiernej pokrywy śnieżnej 

oraz przygotowań do ferii zimowych zaplanowano łącznie 22 kontrole obiektów głównie użyteczności 

publicznej, w tym m. in. 8 wielkopowierzchniowych sklepów, 8 obiektów sportu i rekreacji, 3 obiekty  

kultury i 1 szkołę na terenie powiatu. Cyklicznie prowadzone są również czynności kontrole związane  

z egzekwowaniem obowiązku wykonywania przez właścicieli obiektów wielkopowierzchniowych przeglądów 

obiektów pod katem stanu technicznego przed sezonem zimowym. Spośród właścicieli 89 tego typu obiektów 

w 7 przypadkach nie wykonano w terminie przedmiotowej kontroli. Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Pszczynie Mariusz Kozik poinformował również, że dokonano kontroli 2 obiektów, w których 

znajdowały się pomieszczenia typu escape room. Zgodnie z posiadanymi informacjami były to jedyne tego 

typu obiekty na terenie powiatu pszczyńskiego. Jeden z nich znajdował się na terenie gminy Pszczyna, drugi na 

terenie gminy Goczałkowice-Zdrój. W przypadku obiektu zlokalizowanego w Pszczynie zakazano użytkowania 

pomieszczeń escape room’u do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego obiektu. 

W przypadku obiektu zlokalizowanego w Goczałkowicach-Zdroju właściciel został ukarany mandatem karnym 

za nieprzeprowadzenie wymaganych kontroli stanu technicznego obiektu. Na Komisji poruszono również temat 

bezpieczeństwo pieszych na drogach powiatu po zmroku oraz skróconego czasu możliwości włączenia się do 

ruchu pojazdów (zielona strzałka) przy prawoskręcie z DW 933 na DK1 w Pszczynie w kierunku Katowic,  

co powoduje korki na DW 933. Członkowie Komisji podjęli decyzję o rozdawaniu przez policję elementów 

odblaskowych pieszym. Poruszono również temat narażenia młodzieży z terenu powiatu pszczyńskiego  

na kontakt z dopalaczami, narkotykami oraz podejmowane działanie w zakresie wywiązywania się PGW Wody 
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Polskie z obowiązku wykaszania traw na wałach przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie powiatu 

pszczyńskiego. Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się 26 czerwca 2019 r. 

Przedstawiono stan bezpieczeństwa w powiecie oraz omówiono przygotowanie straży, policji i samorządu do 

okresu wakacyjnego. Komendant Powiatowy Policji insp. Piotr Sidzina omówił stan bezpieczeństwa 

w powiecie za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r. W tym okresie służby dyżurne przyjęły 676 zgłoszeń 

o przestępstwach popełnionych na terenie powiatu pszczyńskiego, gdzie w analogicznym okresie 2018 roku 

było ich 683. 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 28 zdarzeń w stosunku do omawianego okresu  

w 2018 roku. Od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r. większość popełnionych przestępstw stanowiła kradzież 

mienia oraz kradzież z włamaniem. Spadek przestępstw nastąpił w kategoriach kradzież mienia, kradzież  

z włamaniem, kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia, uszkodzenie ciała. Wzrost natomiast nastąpił w kategorii: 

rozbój, wymuszenia. Nie odnotowano zmian w kategorii: bójka, pobicie. W analizowanym okresie 2019 roku 

na terenie powiatu zarejestrowano wzrost wykroczeń uciążliwych społecznie oraz wzrost interwencji o 161,  

z 2949 w 2018 roku, do 3110 w 2019 roku. Komendant Powiatowy Policji poinformował także o niepokojącej 

kwestii wypadków drogowych, których liczba z roku na rok wzrasta. W 2019 roku odnotowano 24 wypadki, 

czyli o 3 więcej względem analogicznego okresu w 2018 r, w których rannych zostało 28 osób, co stanowi 

wzrost o 4, w których niestety zginęły 3 osoby, to jest więcej o 2 osoby. Odnotowano również 520 kolizji, 

gdzie w ubiegłym roku było o 42 kolizje mniej. Najczęstsze przyczyny kolizji to niedostosowanie prędkości do 

panujących warunków, nie zachowanie odległości między pojazdami. Najwięcej wypadków miało miejsce 

w Pszczynie i w Pawłowicach, czyli dwóch miejscowościach, przez które przechodzą drogi krajowe, DK1 

i DK81. Komendant upatruje przyczyny wzrostu ilości zdarzeń drogowych w kwestii represji, która była 

prowadzona przez funkcjonariuszy Policji. Do tej pory prewencja nałożyła 429 mandatów (spadek o 79), ruch 

drogowy nałożył 1965 mandatów (spadek o 1643). Okazuje się, że inne dostępne środki takie jak pouczenia, 

nie odnoszą rezultatów i nie przemawiają do kierowców. Policja ze swojej strony dokłada wszelkich starań 

w kwestii bezpieczeństwa na drogach. Bardzo trudne jest wytyczenie miejsc do kontrolowania na drodze DK1, 

obecnie Policja ma wyznaczone dwa miejsca, w Goczałkowicach–Zdroju, w których kontrola może odbyć się 

w sposób bezpieczny. Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie dysponuje również nieoznakowanym 

samochodem. W omawianym terminie funkcjonariusze zabezpieczyli bardzo dużą ilość imprez na terenie 

powiatu m. in.: Motoserce 2019, XVIII Dni Pawłowic, XIX Dni Suszca, XVIII Dni Goczałkowic–Zdroju,  

100–lecie Powstań Śląskich, Żubrowisko. W okresie wakacyjnym funkcjonariusze Komendy Powiatowej 

Policji w Pszczynie będą prowadzić działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa m. in: wzmożone działania  

w zakresie: bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym osób nieletnich, bezpieczeństwa pieszych uczestników 

ruchu, bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym, bezpieczeństwa na skrzyżowaniach; cykliczne 

spotkania z dziećmi oraz młodzieżą o tematyce bezpieczeństwa nad wodą; zabezpieczenie imprez 

odbywających się w okresie wakacyjnym na podległym terenie m. in. „Dni Pszczyny”, „Bankowy Rajd 

Rowerowy”, „Bieg Pawłowicki”; wzmożone patrole w rejonie akwenów wodnych, miejsc grupowania się osób 

nieletnich. Stan bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu za okres od 01.01.2019 r. do 

31.05.2019 r. przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie bryg. 

Radosław Radkowski. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały ogółem 

573 razy, w tym: 

- 87 razy przy pożarach (spadek o 29%), 

- 446 razy przy usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń (wzrost o 117,6%), 

- 40 razy podczas fałszywych alarmów (spadek o 24,5%).  

Przedstawione dane pokazują, że wzrost liczby zdarzeń dotyczy wyłącznie tzw. miejscowych zagrożeń. W tej 

kategorii liczba zdarzeń jest dwukrotnie większa od liczby zdarzeń odnotowanych w tym samym okresie 

w ubiegłym roku. Wzrost ten jest związany przede wszystkim z koniecznością likwidacji skutków silnego 

wiatru w dniach 10 – 11.03. br., co skutkowało blisko 200 interwencjami jednostek PSP i OSP w powiecie.  

Na liczbę miejscowych zagrożeń w powiecie miały wpływ również epizody związane z gwałtownym 

przyborem wód, powodowane nawalnymi deszczami. W przypadku pożarów i alarmów fałszywych w każdej  

z gmin powiatu odnotowano spadek liczby zdarzeń. Mimo wzrostu liczby miejscowych zagrożeń, 

w analizowanym okresie odnotowano niewielki spadek liczby osób poszkodowanych. Zastępca Komendanta 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie poinformował, że komenda na podstawie rocznego  
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planu kontroli sukcesywnie prowadzi czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach użyteczności publicznej, 

produkcyjno-magazynowych oraz na terenach leśnych. Z uwagi na odnotowane w kraju i na świecie zdarzenia 

o szczególnym charakterze czynności kontrolno-rozpoznawcze są podejmowane w szeregu innych obiektów, 

takich jak „escape room” czy obiektów zabytkowych szczególnego znaczenia. W odniesieniu do działań 

prewencyjnych związanych z rozpoczętym okresem wakacyjnym Zastępca Komendanta Powiatowej Staży 

Pożarnej w Pszczynie przekazał, że funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Pszczynie na bieżąco podejmują czynności związane z organizacją planowanego wypoczynku dzieci  

i młodzieży. Aktualnie w bazie MEN widnieje 26 zgłoszeń wypoczynku planowanego na terenie powiatu. 

Specjalny reżim postępowania nadano organizacji obozów harcerskich, jednak aktualnie do Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie nie wpłynęła żadna informacja o planowanych na terenie 

powiatu obozach. Podobnie jak w latach ubiegłych, w sezonie wakacyjnym, strażacy będą angażowani 

w przedsięwzięcia propagujące bezpieczeństwo wypoczynku nad wodą oraz umiejętności udzielania pierwszej 

pomocy przedlekarskiej. Poinformował, że blisko 100 dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego, będących 

członkami OSP, weźmie udział w letnich obozach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych organizowanych  

w Ustroniu oraz nad Jeziorem Turawskim. Rozpoczęcie okresu wakacyjnego nie wymusza zmian w przyjętym 

poziomie zabezpieczenia operacyjnego. Bieżące zabezpieczenie powiatu jest zapewnione poprzez utrzymanie 

w stałej gotowości do reagowania 13 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie realizuje szereg programów mających na celu propagowanie wiedzy 

nt. bezpiecznych zachowań takie jak: „Stop pożarom traw”, „Nie dla czadu”, „Kręci mnie bezpieczeństwo” itp. 

Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przedstawił również inwestycje Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie w 2019 roku. Dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Pszczynie Maciej Stieber poinformował, że nie planuje żadnych wydarzeń, które w sposób 

znaczący mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Wyjaśnił, że cała oferta imprez organizowanych 

/współorganizowanych przez POSiR dostępna jest na stronie internetowej ośrodka. Są to między innymi 

turnieje siatkówki plażowej, piłki nożnej, obozy siatkarskie. Główny specjalista Wydziału Komunikacji 

i Transportu Roman Burda, odniósł się do ostatniej komisji, w której była poruszona kwestia poprawienia 

programu sygnalizacji świetlnej podczas włączenia się do ruchu pojazdów (zielona strzałka) przy prawoskręcie 

z DW 933 na DK1 w Pszczynie w kierunku Katowic w celu wydłużenia czasu włączania się do ruchu. 

Wyjaśnił, że przeprowadzono wizję lokalną, w której uczestniczył główny specjalista Wydziału Komunikacji 

i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Pszczynie oraz przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 

w Katowicach Rejon Pszczyna. Ustalono, że problemem nie jest czas wyświetlania zielonej strzałki, a brak 

pasa skrętu w prawo. Na czerwcowym posiedzeniu Komisji poruszono również temat bezpieczeństwa  

w szkołach na terenie powiatu pszczyńskiego odnośnie alarmów bombowych oraz poprawy bezpieczeństwa  

na DK1 w powiecie pszczyńskim w ramach którego zgłoszono wniosek o zorganizowanie spotkania  

z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, w celu omówienia spraw związanych  

z planowanymi inwestycjami oraz bezpieczeństwem i organizacją ruchu na drogach krajowych przebiegających 

przez teren powiatu pszczyńskiego. Na Komisji przedstawiono również odpowiedź Dyrektora Zarządu Zlewni 

w Katowicach w zakresie wykaszania traw na wałach przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie 

powiatu pszczyńskiego. Trzecie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się 12 grudnia 

2019 r. Komisja dokonała oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu pszczyńskiego oraz omówiła 

przygotowanie policji, straży, inspekcji i samorządu do okresu zimowego. Przedstawiono projekt budżetu 

Komisji na 2020 rok. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie bryg. Grzegorz 

Kołoczek przedstawił stan bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu w okresie od 

01.01.2019 r. do 11.12.2019 r. W analizowanym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 

ogółem 1333 razy, co stanowi wzrost o 7,8% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, w tym: 

- 200 interwencji przy pożarach – spadek o 20,9% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, 1046 

interwencji przy usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń – wzrost o 21,1% w stosunku do analogicznego 

okresu w roku ubiegłym, 87 interwencji związanych z fałszywymi alarmami – spadek o 26,9% w stosunku do 

analogicznego okresu w roku ubiegłym. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie 

bryg. Grzegorz Kołoczek poinformował, że liczba pożarów od 20 lat utrzymuje się na stałym poziomie. 

Ewentualne odchylenia pojawiają się podczas pożarów traw. Dodał, że na stałym poziomie utrzymuje się liczba 

pożarów w budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych, natomiast z roku na rok rośnie liczna zdarzeń 

kwalifikowanych jako miejscowe zagrożenia. Wyjaśnił, że nieznaczny spadek zdarzeń w stosunku do 

analogicznego okresu w roku ubiegłym odnotowano przy interwencjach związanych z fałszywymi alarmami. 

W omawianym okresie podczas interwencji związanych z pożarem zostało rannych 6 osób natomiast podczas 

interwencji związanych z miejscowymi zagrożeniami 239 osób zostało rannych natomiast 12 osób poniosło 
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śmierć. Komendant przedstawił zasady dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej 

do zdarzeń na terenie powiatu pszczyńskiego przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie. Dodał, że decyzją Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Katowicach zostały ustanowione tzw. „obszary chronione”. Przedstawił również sieć jednostek 

OSP na terenie powiatu. Komendant poinformował, że w 2019 roku zostały przeprowadzone szkolenia 

dla druhów jednostek OSP. Łącznie zostało przeszkolonych 118 druhów. W okresie od 01.01.2019 r. do 

11.12.2019 r. w ramach ustawowego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych 

zrealizowano 66 kontroli. Skontrolowane zostały 84 obiekty. W 34 obiektach stwierdzono nieprawidłowości 

natomiast w 26 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów przeciwpożarowych. Ogółem stwierdzono 

120 nieprawidłowości. W omawianym okresie wydano 40 decyzji administracyjnych w sprawie usunięcia 

uchybień. Od początku stycznia do 11 grudnia 2019 roku przeprowadzono 11 odbiorów obiektów, w czterech 

przypadkach wniesiono sprzeciw. W analizowanym okresie nałożono jeden mandat. Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie bryg. Grzegorz Kołoczek w temacie przygotowania do okresu 

zimowego zadeklarował wsparcie jednostek ochronny przeciwpożarowej samorządom szczebla gminnego 

i powiatowego w zakresie zarządzania kryzysowego leżącego w ich kompetencjach. Komendant Powiatowy 

Policji w Pszczynie mł. insp. Piotr Kost, omówił stan bezpieczeństwa w powiecie za okres od 01.01.2019 r. do 

30.11.2019 r. W tym okresie służby dyżurne przyjęły 1336 zgłoszeń o przestępstwach popełnionych na terenie 

powiatu pszczyńskiego, gdzie w analogicznym okresie 2018 roku było ich 1347. 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 53 zdarzenia w stosunku do omawianego okresu w 2018 roku. Od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r. 

większość popełnionych przestępstw stanowiła kradzież mienia oraz kradzież z włamaniem. Spadek 

przestępstw nastąpił w kategoriach kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, bójka - pobicie, 

uszkodzenie mienia, uszkodzenie ciała. Wzrost natomiast nastąpił w kategorii rozbój. W analizowanym okresie 

2019 roku na terenie powiatu zarejestrowano wzrost interwencji o 309, z 7193 w 2018 roku, do 7502 w 2019 

roku. W omawianym okresie nastąpił spadek interwencji domowych o 46 oraz spadek interwencji publicznych 

o 196. W kategorii interwencje inne (m. in. interwencje związane z wykroczeniami) nastąpił wzrost o 551. 

Komendant Powiatowy Policji poinformował także o niepokojącej kwestii wypadków drogowych, których 

liczba z roku na rok wzrasta. W 2019 roku odnotowano 57 wypadków (o 2 więcej niż w 2018 roku), w których 

rannych zostało 62 osoby (wzrost o 5). Na drogach powiatu pszczyńskiego w omawianym okresie 

w wypadkach zginęło 7 osób, mniej o 4 osoby. Zatrzymano 107 nietrzeźwych kierowców, czyli o 28 mniej 

w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Odnotowano również 1153 kolizji, gdzie w ubiegłym 

roku było o 62 kolizje więcej. Komendant zwrócił uwagę, że zima to okres trudny dla osób bezdomnych. 

Poinformował, że w ramach przygotowania do okresu zimowego policja dokonuje przeglądu stawów  

i zbiorników wodnych. Wzmożonej kontroli poddane zostaną również pustostany i inne miejsca (ogródki 

działkowe), w których mogą przebywać osoby bezdomne. Funkcjonariusze przeprowadzają również kontrole 

w lasach powiatu pszczyńskiego w zakresie wycinania choinek. W okresie przedświątecznym i w okresie ferii, 

na drogach powiatu pszczyńskiego pojawi się więcej patroli policjantów ruchu drogowego. Komendant 

wyjaśnił, że na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa wśród najczęściej zgłaszanych w omawianym 

okresie były zagrożenia z kategorii ruchu drogowego tj. przekroczenia dozwolonej prędkości, niewłaściwa 

infrastruktura drogowa, natomiast z kategorii prewencyjnej spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 

i nieprawidłowe parkowanie. Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie mł. insp. Piotr Kost poinformował,  

że w omawianym terminie funkcjonariusze zabezpieczyli bardzo dużą ilość imprez na terenie powiatu m. in.: 

100–lecie Powstań Śląskich, Żubrowisko, Dni Pszczyny, koncert na rozpoczęcie roku szkolnego „Roksana 

Węgiel”. W omawianym okresie funkcjonariusze systematycznie przeprowadzali pogadanki i prelekcje 

poruszające problemy m.in. cyberprzemocy w ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu”. Na terenie Powiatowego 

Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie policjanci zorganizowali wystawę dotyczącą handlu ludźmi. Przeprowadzili 

akcję „Kręci Mnie Bezpieczeństwo” oraz współorganizowali Dzień Dziecka z mundurem. Funkcjonariusze 

brali udział w III edycji projektu bielskich siatkarek i przedstawicieli WORD-u dotycząca bezpiecznego 

kibicowania. Aktywnie realizowali działania prewencyjne „Bezpieczne ferie” oraz „Bezpieczne wakacje” jak 

również działania profilaktyczne na temat bezpieczeństwa osób starszych (oszustwa, przemoc). 

Przeprowadzono spotkania z młodzieżą oraz spotkania z rodzicami  m. in. podczas wywiadówek gdzie 

poruszono problematykę szkodliwości narkotyków, dopalaczy oraz zagrożeń związanych z używaniem 

środków odurzających. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego Mariusz Kozik przedstawił stan porządku 

i bezpieczeństwa na terenie powiatu pszczyńskiego pod kątem zagrożeń związanych z prowadzeniem robót 

budowlanych oraz użytkowaniem i stanem technicznym budynków i innych obiektów. W okresie od 

01.01.2019 r. do 10.12.2019 r. interweniowano czterokrotnie w związku z pożarem na miejscu zdarzenia,  
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co związane było z prowadzeniem, w tym zakresie, postępowań. Ponadto w związku z nieprawidłowością  

w funkcjonowaniu przewodów kominowych i zatruciem tlenkiem węgla interweniowano w czterech 

przypadkach. W okresie od 01.01.2019 r. do 10.12.2019 r. wszczętych zostało 39 postępowań związanych 

ze stanem technicznym, bądź nieprawidłowościami w użytkowaniu obiektów. Poinformował również, że organ 

nadzoru budowalnego prowadzi na terenie powiatu pszczyńskiego szereg działań prewencyjnych, mających  

na celu podniesienie bezpieczeństwa w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. W ramach tych działa 

podejmowane są następujące planowe i doraźne kontrole: 

- kontrole obiektów wypoczynku w ramach corocznych akcji „Bezpieczne wakacje” (6 kontroli) i „Bezpieczne 

ferie (16 kontroli), 

- 23 kontrole obiektów w związku z zalegającą na dachach pokrywa śnieżną w tym 7 kontroli obiektów 

wielkopowierzchniowych (obiekty o powierzchni zabudowy powyżej 1000 m2) spośród 92 obiektów ujętych 

w wykazie,  

- 2 kontrole escape rooms,  

- 75 kontroli budynków w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane, bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robót budowlanych, legalności wykonanych robót budowalnych,  

- 75 kontroli obowiązkowych w związku z wnioskami o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej 

inwestycji,  

- 35 kontroli obiektów w zakresie utrzymania i stanu technicznego obiektu. Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowalnego Mariusz Kozik poinformował, że od 01.01.2019 r. do 10.12.2019 r. przeprowadzono 

232 kontrole. Kierownik Działu Technicznego Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie Mariusz Farat 

poinformował, że w 2019 roku zostało wyremontowanych, przebudowanych 4,5 km dróg na terenie powiatu 

pszczyńskiego. Poinformował, że na przełomie 2019 roku ukończono przebudowę mostu na ul. Wyzwolenia 

w Pawłowicach. Wyjaśnił, że na chwilę obecną Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie posiada trzy obiekty 

przeznaczone do remontu m. in. ul. Piaskowa w Suszcu. Dzięki budowie i przebudowie sieci chodników 

zwiększa się bezpieczeństwo pieszych w powiecie. Dodał, że wdrażane oraz odnawiane według nowych 

przepisów jest również oznakowanie poziome. Wyjaśnił, że przebudowywane, remontowane drogi  

są poszerzane do 5,5 metra aby posiadały standardy dróg powiatowych. Poinformował także, że co roku 

remontowane oraz przebudowywane są przepusty pod drogami, które dodatkowo są oznakowane w formie 

elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego czyli barier energochłonnych. Wyjaśnił, że wprowadzenie 

nowych przepisów dotyczących jazdy na "suwak" w określonych okolicznościach oraz udostępnienie przejazdu 

służbom ratowniczym do poszkodowanych również w dużym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. 

W temacie przygotowania jednostki do okresu zimowego Kierownik Działu Technicznego Powiatowego 

Zarządu Dróg w Pszczynie Mariusz Farat przedstawił wykaz koordynatorów tegorocznej „akcji zima”, która 

trwa od początku listopada 2019 roku do 15 kwietnia przyszłego roku. Poinformował, że koordynatorem 

zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w gminie Pszczyna, Suszec, Miedźna oraz 

Goczałkowice Zdrój jest Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie. Podczas trwania „akcji zima” prowadzony 

jest całodobowy dyżur przez dyżurnego Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie. Wyjaśnił, że na mocy 

zawartych porozumień pomiędzy Zarządem Powiatu a Gminami: Kobiór i Pawłowice drogi powiatowe 

odśnieżają gminy gdzie również są wyznaczone osoby, które pełnią całodobowy dyżur. Poinformował, 

że za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu odpowiada firma Romanko natomiast 

za zimowe utrzymanie chodników na drogach powiatowych i wojewódzkich w gminie Pszczyna, Pawłowice, 

Miedźna, Kobiór i Goczałkowice-Zdrój odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie. Na terenie Gminy 

Suszec za utrzymanie chodników przy drogach powiatowych odpowiada gmina w której została wyznaczona 

osoba odpowiedzialna za prowadzenie „akcji zima”. Na komisji poruszono również temat działalności jednej  

ze stacji demontażu pojazdów na terenie powiatu w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów m. in. 

ochrony przeciwpożarowej oraz prawa budowlanego. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 

w Pszczynie, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 

w Pszczynie oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawili podejmowane działania w zakresie 

podejrzenia naruszenia przepisów przez stację. Na Komisji poruszono także kwestię nieprzyjemnego zapachu, 

wręcz odoru w miejscowości Piasek. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Starostwa Powiatowego w Pszczynie przedstawiła działania jakie są podejmowane przez Starostwo Powiatowe 

w Pszczynie w celu likwidacji nieprzyjemnego zapachu w miejscowości Piasek. Poruszono również temat 

kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska – szczególnie dotyczących spalania  

w domowych kotłach i piecach, występowania zagrożeń dopalaczami, narkotykami na terenie powiatu  
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pszczyńskiego, bezpieczeństwa na ul. Katowickiej w Pszczynie przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jadwigi 

Śląskiej oraz bezpieczeństwa na DK 1 w tym działalność sygnalizacji świetlnej. 

 

  

 
Starosta Pszczyński 

 

 

Barbara Bandoła 
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