Sprawozdanie
z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim
za rok 2015.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została na kolejną kadencję
2013-2015 Postanowieniami Starosty Jaworskiego Nr 1/2013 z dnia 10 stycznia
2013 roku oraz Nr 4/2013 z dnia 25 listopada 2013 r., na podstawie art. 38 a, ust.
1 i ust. 5 - 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
/Dz.U. z 2013 r. poz. 595/. 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
- Grzegorz Urbanowski – radny , delegowany przez Radę Powiatu
- Jan Grygorcewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Bezpieczeństwa,
Rolnictwa i Integracji Europejskiej, delegowany
przez Radę Powiatu,
- Marcin Jankowski – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego Rady
Miejskiej w Jaworze,
- Jacek Machynia –
Z-ca Burmistrza Bolkowa – delegowany przez
samorząd Bolkowa,
- Maciej Płóciennik – Komendant Powiatowy PSP w Jaworze,
- Bogdan Kujawiak – Komendant Powiatowy Policji w Jaworze,
- Andrzej Błaszczak – Naczelnik Wydziału 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 – Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze,
- Renata Węgiel –
gł. specjalista Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich Starostwa /obsługa Komisji/.

Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji oraz informacja Powiatowego
Rzecznika Konsumentów z realizacji jego zadań w roku 2014, to główne
tematy posiedzenia Komisji w dniu 23 stycznia 2015 r., pod przewodnictwem
Starosty Jaworskiego – Stanisława Laskowskiego.
Sprawozdanie zawierało podsumowanie najważniejszych spraw, którymi
Komisja zajmowała się podczas swoich posiedzeń w roku 2014, i które znalazły
swoje odzwierciedlenie w pracy Komendy Powiatowej Policji w Jaworze i
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, jak i poszczególnych
inspekcji funkcjonujących w powiecie jaworskim.
Szczególną uwagę
poświęcono osobom w podeszłym wieku zamieszkującym powiat jaworski, w
zakresie ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i pod kątem propagowania
właściwych zachowań w sytuacji próby wyłudzenia dużych kwot pieniężnych
lub oszustwa przy zakupie różnorodnych towarów lub usług. Temu tematowi
poświęcono także spotkania seniorów z udziałem funkcjonariuszy Policji i
Państwowej Straży Pożarnej, którzy dodatkowo ostrzegali przed tragicznym
skutkami wydzielania się tlenku węgla w domach opalanych węglem, drzewem
lub gazem.
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów – Pani Ewa Kozłowska przedstawiła
informację o swojej działalności w roku 2014, ze szczególnym uwzględnieniem
spraw dotyczących zawierania umów „na odległość” lub w trakcie pokazów
sprzętu AGD, a także przez domokrążnych sprzedawców. Przy okazji
odpowiedziała na szereg pytań ze strony członków Komisji.
Przyjęcie Informacji z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości i Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na
lata 2011-2015” za rok 2014 oraz sprawozdań komendantów Powiatowych
Policji i Państwowej Straży Pożarnej z działalności w roku 2014, to tematy
kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyło się w
dniu 20 lutego br., pod przewodnictwem Starosty Jaworskiego.
Pierwsza z informacji powstała na podstawie materiałów przygotowanych przez
służby, inspekcje, urzędy, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe i
prezentuje wspólne działania podmiotów realizujących Program, w celu
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców powiatu
jaworskiego. Komisja przyjęła „Informację” jednogłośnie i skierowała ją pod
obrady Rady Powiatu w Jaworze. Po jej przyjęciu została opublikowana dla
wszystkich zainteresowanych na stronie Starostwa Powiatowego www.powiatjawor.org.pl. W trakcie omawiania Sprawozdania Komendanta Powiatowego
Policji z pracy Komendy w roku 2014 oraz informacji o stanie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, Komendant Bogdan Kujawiak zwrócił
uwagę na malejąca ilość przestępstw, co wynika z dobrej pracy operacyjnej
Policji, jak i współpracy z innymi instytucjami i wspólnej realizacji programów
prewencyjnych. Odpowiadał także na pytania dotyczące przestępstw
narkotykowych i skali zagrożenia tym problemem. Sprawozdanie zostało

przyjęte przez Komisję jednogłośnie, podobnie jak Sprawozdanie Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i
zagrożeniach w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu jaworskiego w
roku 2014, które zaprezentował Komendant – Maciej Płóciennik. W tym
punkcie dyskutowano o zdarzeniach spowodowanych gwałtownymi zjawiskami
pogodowymi w okresie letnim, o wypalaniu pozostałości roślinnych, o
działalności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej szczególnie tych
funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, o
pozyskaniu nowego sprzętu przez Komendę, a także o kontrolach kominiarskich
w domach i mieszkaniach. Po raz kolejny na posiedzeniu Komisji podjęto temat
zagrożenia ze strony tlenku węgla, o działaniach związanych z uświadamianiem
mieszkańców w tym zakresie i montowaniu w miejscu zamieszkania czujników
czadu i dymu, a także o zagrożeniu, jakie może spowodować używanie butli z
gazem propan-butan w pomieszczeniach zamkniętych. Innymi tematami, które
wywołały dyskusję były: liczne w Jaworze salony do gier, które funkcjonują 24
godziny na dobę i mówiąc delikatnie, nie cieszą się dobrą opinią, błędy w
planowaniu architektonicznym i urbanistycznym miast pod kątem możliwości
dojazdu do miejsca zdarzenia, w przypadku pożaru czy wypadku, a związane
np. z napowietrzną siecią energetyczną, czy też niefortunnie stawianych
gazonów z kwiatami. Występuje także brak estetyki i jednorodności przy
wymianie okien w mieszkaniach zlokalizowanych w Rynku, szczególnie w
zabytkowych kamienicach. Wątpliwości członków Komisji budziły szlabany
stawiane na drogach prywatnych oraz nie do końca sprawne sieci hydrantów.
Uwagę zwrócono także na konieczność częstszego odkrzaczania brzegów rzek,
co spowoduje, że podczas wiosennych odwilży, nie będzie lokalnego
zagrożenia powodziowego.
Analiza wniosków pokontrolnych Komisji Porządku Publicznego Rady
Miejskiej w Jaworze w zakresie właściwego oznakowania ulic, w tym
umiejscowienia przejść dla pieszych, a także kwestii rozwiązania problemu
miejsc parkingowych w Jaworze, to temat, który zdominował posiedzenie
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, jakie odbyło się w dniu 27 października,
pod przewodnictwem Starosty Stanisława Laskowskiego. Tym ważnym dla
mieszkańców Jawora tematem miejska komisja zajmowała się w styczniu i
lutym 2015 roku i opracowała szereg wniosków pod adresem władz
samorządowych zarówno miasta, powiatu, jak i województwa. Dokonano
przeglądu 100 przejść dla pieszych, bez względu na rangę drogi, na której się
znajdują, pod względem stanu technicznego, umiejscowienia, jak i oświetlenia,
co rzutuje na bezpieczeństwo pieszych. Ustalono priorytety do zrealizowania w
roku 2016 i następnych. Przewodniczący Miejskiej Komisji
Porządku
Publicznego – Marcin Jankowski, który jest jednocześnie członkiem Komisji
przy Staroście, szczegółowo zaprezentował
uwagi dotyczące stanu
oznakowania poziomego ulic, przejść dla pieszych, jak i problem braku miejsc

parkingowych w mieście, szczególnie w obszarze tzw. „starówki”, gdzie nie ma
praktycznie możliwości wygospodarowania kolejnych parkingów. Pojawiły się
natomiast propozycje ze strony radnych miejskich, gdzie takie miejsca mogłyby
powstać, w innych dzielnicach miasta. Informacja została wysoko oceniona
przez członków Komisji, a szczególnie przez Komendanta Powiatowego Policji,
Bogdana Kujawiaka, który ze wspomnianymi problemami styka się na co
dzień, zarówno w zakresie organizacji ruchu drogowego, jak i parkowania
pojazdów w miejscach niedozwolonych. Rozwiązaniem byłoby wprowadzenie
odpłatności za parkowanie w centrum, co być może w jakiś sposób „udrożni”
parkingi.
W dalszej części posiedzenia Komisja zapoznała się z ostatnimi zmianami
w Prawie budowlanym oraz z wymaganiami wobec właścicieli lokali i domów,
mającymi wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Zmiany i obowiązki
zaprezentował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Mirosław Drozd.
Powrócił temat niedrożności przewodów kominowych, wadliwych instalacji
gazowych i elektrycznych oraz konieczności przeprowadzania przeglądów
obiektów budowlanych w cyklach rocznych i pięcioletnich.
W sprawach różnych zasygnalizowano brak oświetlenia ulicznego w
licznych regionach miasta, w tym na osiedlach domków jednorodzinnych.
Tematem tym zajmie się miejska Komisja Porządku Publicznego w roku 2016.
Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu jaworskiego na rok 2016 w
zakresie zadań Starosty dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli, przyjęcie informacji o realizacji wniosków rozpatrzonych przez
Komisję ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego oraz ocena stanu
zabezpieczenia zabytków przed przestępczością, kradzieżami, pożarami,
dewastacją oraz niegospodarnością to tematy ostatniego w roku 2015
posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, jakie odbyło się pod
przewodnictwem Starosty w dniu 14 grudnia br. Komisja przeanalizowała
realizację wniosków dotyczących organizacji ruchu drogowego w powiecie i
przyjęła ten materiał jednogłośnie, podobnie jak informację dotyczącą
zabezpieczenia zabytków, poszerzoną o sprawozdanie Powiatowego Zespołu ds.
Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Narodowego z jego pracy w latach 20122015. Założenia projektu budżetu na 2016 rok w zakresie bezpieczeństwa
zaprezentował Starosta Stanisław Laskowski, skupiając się przede wszystkim na
planowanych inwestycjach drogowych, oraz źródłach ich finansowania. Ponadto
zadeklarował środki na służby ponadnormatywne realizowane przez
funkcjonariuszy Policji, a mające na celu kontrole drogowe taboru ciężarowego
poruszającego się drogami powiatu, szczególnie w perspektywie rozpoczęcia
budowy odcinka drogi S3 na terenie powiatu jaworskiego.
Starosta Jaworski
Stanisław Laskowski

