Sprawozdanie
z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim
za rok 2012.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została na kolejną kadencję
2010-2012 Postanowieniem Starosty Jaworskiego Nr 1/2010 z dnia 8 stycznia
2010 roku , na podstawie art. 38 a, ust. 1 i ust. 5 - 9 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592/.
Głównym zadaniem Komisji jest realizacja zadań Starosty w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w ramach
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami oraz zadań z
tego zakresu określonych w ustawach.
Skład Komisji przedstawiał się następująco:
- Stanisław Laskowski – Starosta Jaworski - Przewodniczący
- Michał Lenkiewicz – Wicestarosta Jaworski, radny, delegowany przez
Radę Powiatu
- Jan Mieszała
– radny, Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Integracji
Europejskiej, delegowany przez Radę Powiatu,
- Henryk Kędziora – Główny Specjalista Urzędu Miejskiego w Jaworze,
- Jacek Machynia –
Z-ca Burmistrza Bolkowa – delegowany przez
samorząd Bolkowa
- Maciej Płóciennik – Komendant Powiatowy PSP w Jaworze,
- Krzysztof Jaworski – Komendant Powiatowy Policji w Jaworze,
- Leszek Drabczyk –
ekspert Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Sekcji
Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaworze,
- Artur Socha –
Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jaworze –
delegowany przez Prokuratora Okręgowego w
Legnicy,
Osoby biorące udział w pracach Komisji z głosem doradczym:
- Barbara Dziasek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze
- Mirosław Drozd – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w
Jaworze,
- Mariola Labryga – Komendantka Ochotniczego Hufca Pracy
w Jaworze,
- Renata Węgiel – inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich Starostwa.

Komisja pracowała na odbywanych cyklicznie posiedzeniach, według
przyjętego planu pracy. W 2012 roku odbyły się 3 posiedzenia.
Sprawy bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego zdominowały
posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyło się w dniu 22
lutego br., pod przewodnictwem Starosty Jaworskiego – Stanisława
Laskowskiego. Przyjęto sprawozdania komendantów powiatowych Policji i
Państwowej Straży Pożarnej z działalności w roku 2011, informację o stanie
porządku publicznego na terenie powiatu jaworskiego, o stanie ochrony
przeciwpożarowej, a także o zagrożeniach pożarowych w powiecie. Podczas
dyskusji nad przedstawionymi materiałami członkowie Komisji pytali między
innym o wakaty w szeregach Policji, o sposoby pozyskiwania środków
finansowych na zakup radiowozów, o udział członków jednostek operacyjnotechnicznych ochotniczych straży pożarnych w przebiegu EURO 2012, o ilości
planowanych szkoleń z wykorzystaniem aparatów ochrony dróg oddechowych,
oraz o status stowarzyszenia, jakim jest OSP w przypadku zaprzestania
działalności ochrony przeciwpożarowej. Na te i pozostałe pytania odpowiadali –
Krzysztof Jaworski – Komendant Powiatowy Policji, Mariusz Sobecki – Z-ca
Komendanta Powiatowego PSP i Starosta Jaworski – jako organ nadzorujący
stowarzyszenia. Podczas posiedzenia Komisja przyjęła także Informację z
realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli” za rok 2011,
przygotowanej przez służby, inspekcje, urzędy, organizacje i samorządy
gminne. Informacja ta, jak i oba sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte
przez Komisję i przekazane pod obrady Rady Powiatu. Na zakończenie
posiedzenia Komisja przyjęła plan pracy na rok 2012.
Na kolejnym posiedzeniu Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała
w dniu 19 listopada.
Komisja zapoznała się z informacją przedstawioną przez Biuro ds.
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dotyczącą przebiegu wakacji
letnich na terenie powiatu, pod kątem bezpieczeństwa w miejscach publicznych,
którą przygotowano na podstawie informacji z poszczególnych gmin, Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dużo czasu Komisja
poświęciła
tematowi bezpieczeństwa osób korzystających z transportu
osobowego na terenie powiatu jaworskiego, zwłaszcza dzieci i młodzieży
dojeżdżających do szkół. Materiał przygotowany został przez sekcję ruchu
drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. W roku 2012
przeprowadzono 60 kontroli autobusów, gimbusów i busów dowożących dzieci i
młodzież do szkół, bądź na wycieczki i zielone szkoły. Skontrolowano 198
autokarów i innych środków transportu. Niestety, w większości przypadków
stwierdzono usterki techniczne.

Nałożono 40 mandatów karnych i wstrzymano dalszą jazdę 10 pojazdów. Nie
ujawniono nietrzeźwych kierowców. Zdarzyła się 1 kolizja, w której ucierpiał
jedynie kierowca.
Kolejnym,
ważnym tematem obrad było zimowe utrzymanie dróg
powiatowych. Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez
Zarząd Dróg Powiatowych, w którym to zawarte są standardy odśnieżania i
usuwania gołoledzi, jak również lista dróg, które w okresie zimy nie będą
utrzymywane, a dla których istnieją drogi alternatywne. Na wniosek Komisji
„Plan zimowego utrzymania dróg w sezonie 2012-2013” jest dostępny dla
wszystkich zainteresowanych na stronie Powiatu Jaworskiego : www.powiatjawor.org.pl oraz stronie Zarządu Dróg Powiatowych: www.zdpjawor.com.pl.
Pojawił się także wniosek o zainstalowanie większych tablic informujących o
nie odśnieżanych odcinkach dróg, które widoczne byłyby dla turystów,
pragnących skrócić sobie drogę do zimowych kurortów. Plan został przez
Komisję przyjęty jednogłośnie.
Ostatnim tematem, związanym z okresem zimowym, nad którym
pracowała Komisja była informacja o przygotowaniu służb socjalnych do
udzielania pomocy osobom bezdomnym i najuboższym w sytuacji wystąpienia
niskich temperatur. Podobnie jak i pierwszą, przygotowało ją Biuro ds.
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, na podstawie danych pozyskanych
z ośrodków pomocy społecznej.
Członkowie Komisji dyskutowali o skuteczności pomocy, jaką oferuje się
osobom bezdomnym. Podkreślano niski status społeczny i intelektualny tych
osób, jak również „obciążenie” chorobą alkoholową, która w większości
przypadków wyklucza ich spod pomocy noclegowni, czy innych ośrodków. Jak
zauważył Prokurator Rejonowy, w takich przypadkach należy kierować wnioski
do Prokuratury i w konsekwencji do Sądu o przymusowym umieszczeniu na
szpitalnym oddziale zamkniętym, gdzie
osoby uzależnione zostaną
„podleczone”, w okresie największych mrozów. Procedura ta jest co prawda
długa, gdyż delikwent musi być poddany badaniom psychiatrycznym,
oceniającym jego stan zdrowia, ale daje szansę na jego przeżycie.
Na tym samym posiedzeniu Komisja zapoznała się z informacją o
pozyskaniu przez Komendę Powiatową PSP namiotu pneumatycznego z
nagrzewaniem, przydatnym do udzielania pomocy poszkodowanym w
masowych zdarzeniach. Sprzęt ten został zakupiony przy finansowym wsparciu
Powiatu Jaworskiego.
Zainteresowano się także końcową fazą montażu monitoringu na Jaworskim
Rynku i w jego okolicach, co daje nadzieję na dalszą poprawę bezpieczeństwa i
porządku publicznego w tym rejonie miasta.
Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu jaworskiego na rok 2013 w
zakresie zadań Starosty dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz podsumowanie pracy w roku 2012 to główne tematy ostatniego

posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyło się w dniu 17
grudnia. Wprowadzenia do oceny projektu budżetu dokonał Starosta Stanisław
Laskowski, prezentując członkom Komisji założenia oraz wysokość środków
finansowych na poszczególne zadania. Wspomniał również o planowanych
inwestycjach drogowych, dotyczących remontów i przebudowy dróg, budowy
chodników i ścieżki rowerowej. Ich realizacja będzie jednak uzależniona od
wysokości pozyskanych środków, w tym dotacji z budżetu państwa, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także na podstawie
porozumień z samorządami gminnymi powiatu jaworskiego. Zanim Komisja
pozytywnie i jednogłośnie przyjęła zaproponowany projekt dyskutowano nad
nośnością mostów na drogach powiatowych, o współpracy z samorządem
Gminy Paszowice w zakresie budowie chodnika w Zębowicach, wzdłuż drogi
powiatowej oraz o udziale finansowym w remontach bieżących dróg - firm
wydobywających skalne surowce na terenie powiatu i w jego sąsiedztwie.
Temat ten powrócił przy omawianiu współpracy z Komendą Powiatową Policji
w Jaworze i deklaracją Starosty Jaworskiego, iż podobnie jak w latach ubiegłych
Zarząd Powiatu zamierza przeznaczyć środki finansowe na służby
ponadnormatywne w celu kontroli ciężkich pojazdów poruszających się drogami
powiatu.
Projekt budżetu to także środki na działalność Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze. Jak ocenił to Z-ca Komendanta –
Mariusz Sobecki, niestety są one na poziomie lat ubiegłych, a koszty rosną,
chociażby ze względu na ciągle zmieniające się ceny paliwa. Pomimo jednak
tych trudności, w ostatnim okresie udało się pozyskać ratunkowy namiot
pneumatyczny oraz sfinansowany w całości z budżetu państwa ciężki samochód
pożarniczy. W dalszej części posiedzenia Komisja przyjęła krótkie informacje z
bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji, dotyczącej „gorącego”
okresu przedświątecznego i związanych z tym zagrożeniami, Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w sprawie samowoli budowlanych i stanu obiektów
ulegających degradacji, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o stanie
bezrobocia w powiecie, Henryka Kędziory o końcowej fazie montażu
monitoringu w Jaworze, a także o sytuacji związanej z likwidacją Sądu
Rejonowego w Jaworze i przyszłością Prokuratury Rejonowej.
Na zakończenie posiedzenia Komisja przyjęła sprawozdanie ze swojej pracy w
roku 2012, które zostanie zaprezentowane Radzie Powiatu w miesiącu styczniu
2013 roku i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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