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SPRAWOZDANIE
STAROSTY ŻYWIECKIEGO
z dnia 25 stycznia 2021 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020
Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 920)
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana na podstawie art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i Zarządzenia Starosty nr 6/2015 z dnia
17 lutego 2015 r.
W roku 2020 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 2020, pozytywnie zaopiniowano Powiatowy
program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata
2020-2023 oraz omówiono następujące tematy:
·Ocena stanu sanitarno- epidemiologicznego Powiatu Żywieckiego za 2019 rok
·Ocena stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego Powiatu Żywieckiego za 2019 rok
Zgodnie z porządkiem spotkania punkt Ocena stanu sanitarno- epidemiologicznego Powiatu Żywieckiego za
rok 2019 przedstawiła Pani Małgorzata Bednarczyk- Powiatowy Inspektor Sanitarno- Epidemiologiczny
w Żywcu. Głównym celem działania Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym
wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób
zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz
prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób
powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.
Cele te były realizowane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Żywcu
w ramach posiadanych kompetencji i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Analizę sytuacji epidemiologicznej powiatu za 2019 r. sporządzono na podstawie danych pochodzących
z wywiadów epidemiologicznych, formularzy zgłoszeń zachorowań/ podejrzeń zachorowań na poszczególne
jednostki chorobowe oraz sprawozdań sporządzanych przez pracowników PSSE w Żywcu.
Sytuacja epidemiologiczna w 2019 r. była na ogół stabilna.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żywcu na terenie nadzorowanego powiatu realizuje zadania z zakresu
ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia
ochrony zdrowia publicznego. Działania te prowadzone są zgodnie z założeniami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U.2018.1557).
Szczegółowe dane zawarte są w załączniku do protokołu.
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Na kolejnym posiedzeniu komisji poruszono następujące tematy
·Omówienie zjawiska narkomanii na terenie Powiatu Żywieckiego
·Ocena przygotowań do sezonu letniego z uwzględnieniem obiektów kolonijnych
·Omówienie tematu bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami powiatu oraz w górach
Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Żywcu. Omówił temat zjawiska narkomanii,
które jest na bieżąco analizowane przez służby policji.
W roku 2019 r. zabezpieczono łącznie 5692 g środków odurzających oraz zlikwidowano 7 nielegalnych
upraw konopi indyjskich w wyniku czego zabezpieczono 350 roślin, z których można było uzyskać kilka
kilogramów narkotyków. W analogicznym okresie 2018 r. – zabezpieczono łącznie 2314,6 grama środków
odurzających.
W odniesieniu do 2018 r. w 2019 r. wyraźnie zauważalny jest wzrost w każdym mierniku związanym ze
zwalczaniem przestępczości narkotykowej na terenie podległym KPP Żywiec.
Następny temat „Ocena przygotowań do sezonu letniego z uwzględnieniem obiektów kolonijnych”
przedstawiła Powiatowy Inspektor Sanitarny. Liczba zgłoszonych ogółem turnusów - 77, liczba zgłoszonych
uczestników wypoczynku w tych turnusach- 2944. Jest zdecydowanie mniej ze względu na panującą sytuację
epidemiologiczną w kraju.
Na stronie MZ i GIS umieszczone są wytyczne dla organizatorów wypoczynku, z którymi muszą się
zapoznać. Planowane są kontrole obiektów kolonijnych w czasie trwania turnusów, lecz nie będą już one w tej
ilości jak w latach poprzednich.
W tym temacie głos zabrał również Komendant Powiatowy PSP w Żywcu. Poinformował ,że wszystkie
organizowane obozy muszą być zgłaszane zarówno do PSSE jak i KPPSP. Opinie takie nie dotyczą obiektów
szkół i przedszkoli ponieważ są one kontrolowane na bieżąco. Szczególnym nadzorem objęto obozy
niestandardowe . Na terenie Powiatu Żywieckiego na chwilę obecną jest zgłoszony 1 obóz w Jeleśni.
Temat bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami powiatu oraz w górach omówili przedstawiciele
Beskidzkiej Grupy GOPR Sekcja Żywiec oraz wiceprezes OR WOPR w Żywcu.
Kierownik Sekcji Żywiec poinformował, że Beskidzkie GOPR działa cały rok. Główna baza Beskidzkiego
GOPR znajduje się w Szczyrku. Na Hali Miziowej dyżury są całodobowe, całoroczne. W weekendy wspierają
zawodowych GOPR-owców ochotnicy. GOPR w 50% jest finansowany z budżetu państwa, natomiast drugie
50% ratownicy wypracowują.
Przedstawiciel WOPR poinformował, że w okresie letnim pełniony jest całodobowy dyżur w siedzibie OR
WOPR w Żywcu. Z brzegu monitorowane jest jezioro. Ratownicy wypływają tylko do akcji.
Szczegółowe dane dotyczące stanu gotowości do sezonu- finansowanie, stan sprzętowy, zasoby ludzkie
znajdują się w załączniku do protokołu.
Na kolejnym posiedzeniu komisji omówiono tematy:
·Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
·Omówienie tematu przestępczości wśród dzieci i młodzieży za I półrocze 2020 r.
·Bezpieczeństwo na drogach
Tematy te omówił przedstawiciel Policji. Omówił statystyki z ostatnich 9 miesięcy.
Ograniczono przestępczość w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Podjęte są działania, aby
ograniczyć zagrożenia porządku publicznego m.in. poprzez kierowanie jak największej liczby osób do służby
patrolowej. Ilość służb za ostatnie 9 miesięcy - 729. Podczas każdej służby Policjanci wykonują co najmniej
jedną interwencję. Średni czas na jedną interwencję na terenie Powiatu Żywieckiego wynosi 11 minut.
Ograniczono sprawy związane z postępowaniem wyjaśniającym. Policja podejmując działania, rozwiązuje je na
miejscu. Policjanci podejmują szereg działań dotyczących realizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii. To wiążę się z dużym obciążeniem, gdyż osoby przebywające w izolacji sprawdzane są
czasem dwa razy na dobę. Policja ściśle współpracuje z sanepidem. Współpraca przebiega bez zastrzeżeń.
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Następnie omówiono temat: Przestępczość wśród dzieci i młodzieży za I półrocze 2020 r. Przestępczość
wśród dzieci i młodzieży w roku 2020 ma tendencję spadkową. Problem narkomanii w Powiecie dynamicznie
spadł o ok. 16% w stosunku do roku ubiegłego. Sprawdzanie, legitymowanie rozmowy z nieletnimi oraz
ogólnie pojęta prewencja miały wpływ na spadek zjawiska narkomanii. Do sądu wpłynęło 48 zawiadomień
w sprawie nieletnich, w tym 33 zawiadomienia dotyczyły problemu alkoholu.
W roku 2020 r. zgłoszono 4 ucieczki, w roku ubiegłym były 2 ucieczki. Jeżeli chodzi o spotkania
profilaktyczne, to w roku 2020 jest ich znacznie mniej, ze względu na sytuację związaną z COVID-19.
Kolejny punkt to sprawy bezpieczeństwa na drogach . W ciągu 9 miesięcy 2020 roku odnotowano spadek
zdarzeń drogowych – 9% mniej wypadków drogowych, w tym 8 razy doszło do wypadku śmiertelnego,
w tamtym roku było 9 takich zdarzeń. Pewne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa na drogach należałoby
jeszcze poprawić. W przypadku zdarzeń drogowych infrastruktura nie była „winowajcą”. Przyczyną był
głównie czynnik ludzki.
Sytuacja związana z epidemią COVID-19 znacznie utrudnia wychwytywanie nietrzeźwych kierowców.
Zrezygnowano z badań przesiewowych i porównując ilość badań do roku ubiegłego ta liczba spadła do
10 tys., jednak nie wpływa to na zwiększenie ilości zdarzeń z osobami nietrzeźwymi. W tym roku odnotowano
247 nietrzeźwych kierujących autem i jadących na rowerze. Zwrócono uwagę na to, że nietrzeźwy rowerzysta
jest takim samym zagrożeniem jak pijany kierowca prowadzący pojazd.
Główne przyczyny zdarzeń drogowych na terenie Powiatu Żywieckiego pokrywają się z przyczynami
zdarzeń na szczeblu Wojewódzkim. Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych są: wymuszanie
pierwszeństwa przejazdu, nadmierna prędkość oraz nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.
Problemem są również piesi, którzy nie upewniają się czy można bezpiecznie przejść, wchodzą na jezdnię
zza samochodu lub przechodzą przez pasy na czerwonym świetle. Odnotowano 22 takie zdarzenia. Istnieje
problem braku odblasków wśród pieszych. Pod tym względem najbardziej niebezpieczną drogą jest droga
wojewódzka w kierunku Suchej Beskidzkiej.
Jeżeli chodzi o nadmierną prędkość, Policja stara się usilnie zwiększyć swoje działania, jednak problemem
jest sytuacja związana z COVID-19. Najczęstszą przyczyną wypadków związanych z niedostosowaniem
prędkości jest najechanie na tył pojazdu.
Na ostatnim posiedzeniu komisji omówiono działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w sytuacjach kryzysowych. Działania interwentów kryzysowych realizowane są przez Punkt Interwencji
Kryzysowej. Zanotowano 2 duże zdarzenia. Na miejscu w PIK zanotowano 70% więcej porad niż w roku
ubiegłym. Głównymi problemami i kryzysami z jakimi borykają się osoby zgłaszające się do PIK były:
przemoc, alkoholizm w rodzinie, konflikty rodzinne/ małżeńskie, problemy opiekuńczo- wychowawcze,
problemy psychiczne członków rodziny lub własne, kwestie związane z rozstaniem/ rozwodem, nieradzenie
sobie z obecną sytuacją związaną z COVID 19, itp.
W wolnych wnioskach głos zabrał Komendant Powiatowy PSP i przedstawił statystki działań ratowniczogaśniczych za rok 2020 realizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Żywcu. Pożary- 537, miejscowe
zagrożenia- 1238, alarmy fałszywe- 101: razem- 1876.
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