Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
przy Staroście Jaworskim

IN FO RMAC JA
o realizacji
„Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Poprawy Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
na lata 2016 – 2020”

za rok 2016

Jawor, luty 2017 r.

Zadania związane z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego
ustawodawca zaliczył do podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego. W
celu poprawnego ich wykonywania w okresie od 1999 roku Komisja Bezpieczeństwa i
Porządku opracowała i przedstawiła Radzie Powiatu 5 powiatowych programów
poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2000-2002, 20032006, 2007-2010,
2011-2015, oraz 2016-2020. Ubiegły rok był pierwszym
obowiązywania Programu przyjętego przez Radę Powiatu w kwietniu 2016 roku.
Przedstawiamy Państwu Informację z jego realizacji w roku 2016, która
powstała na podstawie materiałów i analiz przesłanych przez podmioty uczestniczące
w realizacji Programu, tj: służby, inspekcje, organizacje, jednostki organizacyjne oraz
samorządy gminne.
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAWORZE

I. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania.
W Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze w roku 2016 wszczęto 868
postępowań przygotowawczych, tyle samo co w roku 2015 - dynamika 100,0 % (2014
– 810). Liczba przestępstw stwierdzonych wyniosła 882, w porównaniu do 937 w
2015 roku, co dało dynamikę 94,1 % (2014 - 840).
Dzięki podjętym działaniom w 2016 roku, spośród przestępstw najbardziej
dokuczliwych dla mieszkańców najskuteczniej ograniczono liczbę w kategorii:
➢ kradzież pojazdu
- dynamika 70,4 % - 19 szt. (2015 - 27 szt., 2014
- 17 szt.)
➢ uszkodzenie mienia
- dynamika 76,9 % - 50 szt. (2015 - 65 szt., 2014 44 szt.)
➢ kradzież z włamaniem
- dynamika 78,5 % - 106 szt. (2015 - 135 szt., 201482 szt.)
Stwierdzono 55 przestępstw narkotykowych. Podczas przeprowadzonych działań
zabezpieczono następujące środki odurzające:
➢ marihuana
- 17010 działek
➢ amfetamina
- 200 działek
➢ metaamfetamina 1,6 grama
Ponadto zabezpieczono 68 krzewów konopi indyjskich oraz mniejsze ilości heroiny.
Wartość „zdjętych” z rynku narkotyków wynosi 137000 zł.
W 2016 roku ujawnionych zostało 11506 wykroczeń (2015 – 13549). Na ich
sprawców nałożono 9667 mandatów karnych (2015 – 11612), skierowano do sądu 626
wniosków o ukaranie (2015 – 594) oraz zastosowano 695 pouczeń (2015 – 869). W
802 przypadkach odstąpiono od skierowania wniosku do sądu (2015 – 768).
Najliczniejszą grupę wykroczeń rozpatrywanych przez Sądy stanowiły
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 355 – (2015 369).
Mandaty karne nakładano m.in. za wykroczenia przeciwko:
➢ bezpieczeństwu w komunikacji 8646 – (2015 - 10262)
➢ naruszeniu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi 610 – (2015 – 811)
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➢ mieniu 103 – (2015 – 127)
➢ urządzeniom użytku publicznego 91 - (2015 – 123)
➢ obyczajności publicznej 73 – (2015 – 106)
Do osiągnięcia efektów w opisanym obszarze przyczyniła się m.in. zwiększona
częstotliwość i aktywność służby patrolowej w rejonach szczególnie zagrożonych.
Skierowanie do służby większej ilości policjantów było możliwe dzięki podpisaniu
porozumień ze Starostwem Powiatowym w Jaworze oraz Urzędem Miasta w Jaworze
w zakresie służb ponadnormatywnych – (odpowiednio 320 h i 33h) pełnionych przez
policjantów KPP w Jaworze. Do poprawy bezpieczeństwa przyczyniło się również
przeznaczenie środków na współfinansowanie zakupu policyjnego radiowozu przez
Gminy: Męcinka, Mściwojów i Wądroże Wielkie.
Zgodnie z założeniami „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016 –
2020” KPP
w Jaworze podejmowała działania zmierzające do popularyzacji
sylwetek dzielnicowych wśród lokalnej społeczności.
Dzielnicowi prowadzili
indywidualne poradnictwo oraz spotkania z mieszkańcami w ramach m.in. programu
prewencyjnego KPP w Jaworze „Nie stwarzaj okazji – razem przeciwko kradzieżom”.
Ponadto dokonywali znakowania
rowerów i wartościowych przedmiotów,
uczestniczyli w festynach organizowanych na terenie powiatu jaworskiego. Każdy
dzielnicowy otrzymał również swój indywidualny adres e-mail, w celu ułatwienia z
nim kontaktu za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Komenda Powiatowa
Policji w Jaworze wprowadziła także ogólnopolską aplikację mobilną „Moja
Komenda”, dzięki której za pośrednictwem telefonu komórkowego można odnaleźć
m.in. dzielnicowego, który opiekuje się danym rejonem zamieszkania.
Ponadto, w ramach realizacji programu „Nie stwarzaj okazji – razem przeciwko
kradzieżom” prowadzono działania mające na celu upowszechnienie wśród
mieszkańców powiatu jaworskiego wiedzy nt. właściwego zabezpieczenia mienia
przed kradzieżą i podniesienia poziomu świadomości w tym zakresie oraz
ograniczenie liczby zdarzeń w przedmiotowej kategorii. Tematyka ta była omawiana
podczas licznych spotkań z reprezentantami różnych grup społecznych, a także z
seniorami oraz młodzieżą w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Dzielnicowi realizując zadania wynikające z programu omawiali sposoby właściwego
zabezpieczenia mienia oraz dystrybuowali ulotki prewencyjne opracowane w jego
ramach.
Komenda Powiatowa Policji w Jaworze w II połowie 2016 r. przystąpiła także
do realizacji opracowanego wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku przy
Staroście Jaworskim programu poprawy bezpieczeństwa seniorów oraz najmłodszych
mieszkańców powiatu pn. „Bezpieczny Dziadek, Bezpieczny Wnuczek”. W jego
ramach został przeprowadzony cykl spotkań, w trakcie których policjanci z Jawora
edukowali w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dodatkowo spotkania z
seniorami zostały rozszerzone o profilaktykę w zakresie właściwych zachowań wobec
obcych osób, które mogą dokonywać szeregu przestępstw na ich szkodę.
W listopadzie 2016 r. Komenda Powiatowa Policji w Jaworze zorganizowała
debatę społeczną „Sieć zagrożeń – jak nie dać się złapać”. Jej celem było przede
wszystkim nagłośnienie tematyki dotyczącej rozważnego i świadomego bycia
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"OnLine" oraz włączenie społeczeństwa w dyskusję na temat zagrożeń w
cyberprzestrzeni. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy powiatu jaworskiego, w tym
młodzież, a także przedstawiciele władz samorządowych oraz pedagodzy szkolni. Z
ramienia policji w debacie uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Jaworze mł.
insp. Andrzej Błaszczak, Naczelnik Wydziału Cyberprzestępczości we Wrocławiu oraz
policyjni fachowcy z obszaru, którego dotyczyła debata. Ponadto jednym z
prelegentów był kierownik działu „Zaufanie i Bezpieczeństwo” grupy Allegro.
W ramach współpracy z lokalnymi mediami przekazywano informacje o
zagrożeniach oraz udzielano porad jak ich uniknąć, a także informowano o
prowadzonych akcjach prewencyjnych na terenie powiatu jaworskiego.
II. Przemoc w rodzinie.
W 2016 roku funkcjonariusze KPP w Jaworze przeprowadzili łącznie 253
interwencje domowe (2015 - 306). W 147 przypadkach sporządzono dokumentację do
procedury “Niebieskiej Karty” (2015 – 114), z tego na terenach wiejskich 62 (2015 –
61), a w Jaworze i Bolkowie 85 (2015 - 53). W wyniku realizacji tej procedury
doprowadzono do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych 31 osób
(mężczyzn) (2015 – 13), a 21 umieszczono w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień (20
mężczyzn i 1 kobietę) (2015 – 30). W analizowanym okresie przeprowadzono 37
postępowań związanych z przemocą w rodzinie (2015 – 45), z czego w 19
przypadkach sporządzono akt oskarżenia (2015 – 25) . Tymczasowo aresztowano 5
osób (2015 – 5), natomiast dozorem policyjnym objęto 8 osób (2015 – 6).
Dzielnicowi KPP w Jaworze współpracując z przedstawicielami MOPS-u,
GOPS-U, GKRPA, oświaty, służby zdrowia w ramach funkcjonujących zespołów
interdyscyplinarnych zajmowali się diagnozowaniem problemu przemocy w rodzinie,
a następnie podejmowali działania zapobiegawcze w środowisku zagrożonym
przemocą.
III. Bezpieczeństwo w szkole.
Dla poprawy bezpieczeństwa w szkołach istotne znaczenie miała kontynuacja
realizacji
różnorodnych
przedsięwzięć
prewencyjnych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży. Współpracując z
różnymi podmiotami pozapolicyjnymi KPP w Jaworze realizowała następujące
programy prewencyjne:
a) Edukacja prawna i wiktymologiczna
W ramach tego programu przeprowadzono spotkania z uczniami szkół
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wychowankami ośrodków
wychowawczych, rodzicami
i nauczycielami. Wspólnie z Gimnazjum Nr 1 w
Jaworze przeprowadzono kolejną Edycję Powiatowego Biegu Terenowego pn.
„Bezpieczna Młodość”, wspólnie z SP NR 5 w Jaworze przeprowadzono Powiatowy
Konkurs Wiedzy nt. znajomości Przepisów Ruchu Drogowego. Prowadzono zajęcia z
zakresu profilaktyki uzależnień oraz dotyczące zachowania się w przypadku ataku psa.
Przeprowadzono również akcję Bezpieczna droga do szkoły. Policjanci realizowali
pogadanki z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym z dziećmi ze szkół i
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przedszkoli na terenie powiatu jaworskiego. Łącznie przeprowadzono 104 spotkań z
dziećmi i młodzieżą oraz 100 z pedagogami.
b) Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
W ramach podpisanego porozumienia wspólnie z Oddziałem PTTK Ziemi
Jaworskiej, Szkolnymi Kołami Krajoznawczo – Turystycznymi funkcjonującymi w SP
1, 4, i 5, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym oraz Gimnazjum nr 1 i 2 Jaworze i Marcinowicach, Osiedlowym
Klubem Piast, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jaworze, GOK w Paszowicach w
trakcie roku szkolnego organizowano rajdy piesze, w których uczestniczyli głównie
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. W toku akcji „Bezpieczne Wakacje”
organizowano wycieczki oraz imprezy rekreacyjno - sportowe, w których udział
wzięły dzieci i młodzież spędzające wakacje w miejscu zamieszkania. Wspólnie z
wymienionymi podmiotami przeprowadzono także akcję „Bezpieczne ferie”. W
ramach w/w programu zorganizowano także cykliczny Rajd Jaworski oraz Święto
Rowerów i Cyklistów, podczas których przeprowadzano różnego rodzaju gry i
zabawy, konkursy wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz znakowanie
rowerów. Uczestniczono także w kampaniach Bezpieczna Młodość oraz Ogólnopolski
Głos Profilaktyki.
c) „ALFA”
Program „ALFA”, ukierunkowany jest na aktywność profilaktyczną w zakresie
podnoszenia świadomości i kształtowania pożądanych postaw i zachowań w sytuacji
zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Jest to program edukacyjno - informacyjny
opracowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, skierowany do wszystkich
mieszkańców województwa dolnośląskiego. Wpisuje się on w założenia „Narodowego
Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019” (Uchwała nr 252 Rady Ministrów
z dnia 9 grudnia 2014 r.), w którym zdefiniowane zostały zadania dla
Policji. Spotkania, w których do chwili obecnej udział wzięło blisko 500 dzieci,
zostały przeprowadzone w Szkołach Podstawowych w Jaworze (nr 1), Paszowicach,
Piotrowicach i Targoszynie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Jaworze. Jaworscy policjanci w ramach tego programu przeszkolą wszystkie dzieci i
młodzież z powiatu jaworskiego.
Oprócz tematyki ujętej w poszczególnych programach prewencyjnych
policjanci z KPP w Jaworze współpracowali z placówkami oświatowymi w ramach
lokalnego systemu przeciwdziałania patologiom społecznym. Na bieżąco realizowana
była tematyka istniejących problemów zgłaszanych przez placówki oświatowe.
IV. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
W ciągu 2016 r. na terenie powiatu jaworskiego zaistniało 825 zdarzeń
drogowych (2015 – 732). W 50 wypadkach (2015 – 52) zginęło 7 osób (2015 – 5), a
65 zostało rannych (2015 – 65).
Najczęściej do zdarzeń drogowych dochodziło w przedziale czasowym pomiędzy
godz. 12.00 – 20.00, co stanowi 59,5 % ogółu zdarzeń. Najwięcej wypadków – 52 %
Strona 5 z 45

zaistniało natomiast w godz.12.00 - 18.00. Najbardziej zagrożonymi dniami tygodnia
były:
• poniedziałek - 129 zdarzeń
• piątek - 127 zdarzeń
• środa - 126 zdarzeń
co ogółem stanowi 46,3 % ogółu zaistniałych kolizji i wypadków. Najwięcej zdarzeń
drogowych odnotowano w październiku - 90 oraz listopadzie – 87.
Głównymi sprawcami zdarzeń drogowych byli kierujący pojazdami – 81,3 %,
w tym kierujący pojazdami osobowymi to sprawcy 61 % zdarzeń.
Najczęstszymi przyczynami powstawania zdarzeń z winy kierującego było
niedostosowanie prędkości do istniejących warunków drogowych – 187 zdarzeń oraz
niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 102 zdarzenia.
Nadal pod względem ilości wypadków i kolizji najbardziej zagrożona jest droga
krajowa nr K-3, gdzie zaistniało 32,7 % wszystkich zdarzeń. Szczególnie zagrożone
były odcinki dróg w gm. Bolków, gdzie miało miejsce 107 zdarzeń (39,6 %
wszystkich zdarzeń na K- 3) oraz miasta Jawora, gdzie doszło do 70 zdarzeń (25,9 %
wszystkich zdarzeń na K-3). Łącznie doszło tam do 65,5 % zdarzeń drogowych
odnotowanych na trasie K-3.
W dalszej kolejności biorąc pod uwagę zagrożenia na drodze, znajduje się
autostrada A-4 (11,8%) oraz droga wojewódzka W-363 (5,8 % wszystkich zdarzeń).
W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym konsekwentnie ścigano
sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. W 2016 roku policjanci z KPP w
Jaworze zatrzymali 113 pijanych kierujących (2015 – 141). Łącznie przebadano na
zawartość alkoholu w organizmie 14434 kierujących (2015 – 19884).
Ponadto, KPP w Jaworze przeprowadziła szereg akcji w zakresie poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym m.in.: kontrole prędkości, kontrole
stosowania pasów bezpieczeństwa, kontrole stanu trzeźwości oraz stanu technicznego.
Na bieżąco monitorowano stan dróg, prowadzono lustracje pod kątem utrzymania
stanu technicznego, oznakowania, informowano odpowiedzialne zarządy dróg o
zauważonych usterkach i brakach w oznakowaniu.
V. Ochrona dziedzictwa narodowego
Policjanci KPP w Jaworze dokonywali rozpoznania zabezpieczeń zabytków
oraz wskazywali podmiotom odpowiedzialnym sposoby zabezpieczeń przed
możliwością kradzieży czy włamań. Ponadto wytypowani policjanci uczestniczyli w
pracach Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Narodowego.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.
DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA:

W 2016 roku Komenda Powiatowa PSP w Jaworze realizując zadania
wynikające z Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli przeprowadziła 98 kontroli z
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zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Podczas przeprowadzonych
kontroli skontrolowano 298 obiektów.
W wyniku tych czynności we wszystkich grupach obiektów pod względem
zabezpieczenia przeciwpożarowego stwierdzono łącznie 207 nieprawidłowości.
Postępowanie pokontrolne.
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w roku
2016 Komendant Powiatowy PSP w Jaworze wydał 99 decyzji administracyjnych
nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w tym 34 decyzje
zmieniające terminy realizacji poszczególnych zaleceń pokontrolnych oraz 4 decyzje
uchylające realizację nałożonych obowiązków. W omawianym okresie zostały
wydane 2 decyzje administracyjne
stwierdzające
występowanie warunków
zagrożenia życia. W omawianym okresie zostały rozpoczęte 2 procedury wszczęcia
postępowania egzekucyjnego w związku z niewypełnieniem obowiązków z zakresu
ochrony przeciwpożarowej. Powyższe procedury wszczęcia postępowania
egzekucyjnego zakończone zostały upomnieniami.
Opinie.
W omawianym okresie w wyniku przeprowadzonych kontroli Komendant
Powiatowy PSP w Jaworze wydał 9 opinii dotyczących spełnienia przepisów z
zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Odbiory obiektów
W oparciu o wymagania Prawa Budowlanego funkcjonariusze Komendy
Powiatowej PSP w Jaworze uczestniczyli w 1 odbiorze, w wyniku, którego nie
zgłoszono sprzeciwów ani zastrzeżeń, co do użytkowania obiektu.
Wystąpienia do innych organów
W roku 2016 tutejsza Komenda skierowała 53 wystąpienia do poszczególnych
organów takich jak: Urzędy Gmin i Miast, Zarząd Lokalami Komunalnymi,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROPAGANDOWE
W ramach upowszechniania i propagowania zagadnień z zakresu ochrony
przeciwpożarowej zorganizowano i przeprowadzono w dniu 01 kwietnia 2016 r.
Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem
„Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów szkół podstawowych gimnazjalnych i
średnich z terenu powiatu.
Tut. komenda włączyła się w zainicjowany w roku 2015 w Państwowej Straży
Pożarnej program „Zgaś ryzyko”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest
ograniczenie do roku 2024 liczby ofiar śmiertelnych oraz osób poszkodowanych w
pożarach w budynkach mieszkalnych o 30 % w stosunku do roku 2012. Dodatkowo
program ten zakłada zmniejszenie liczby pożarów w obiektach mieszkalnych,
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zmniejszenie strat materialnych powodowanych przez pożary, zwiększenie znaczenia
prewencji pożarowej, zwrócenie uwagi ludzi na znaczenie bezpieczeństwa
pożarowego, a także zwiększenie poczucia samo odpowiedzialności za własne
bezpieczeństwo.
Nawiązano współpracę z Nadleśnictwem Jawor w zakresie wspólnego
promowania zagadnień związanych z zapobieganiem pożarom w lasach. Główną ideą
tych działań jest organizowanie spotkań przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z
terenu powiatu jaworskiego podczas, których leśnicy i strażacy będą instruować w
zakresie prawidłowego zachowywania się w lasach, w tym również bezpieczeństwa
pożarowego. Ponadto tutejsza komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Jaworze włączyła się w program pt. „Bezpieczny dziadek, bezpieczny wnuczek”.
Zamierzeniem tego przedsięwzięcia było uświadamianie seniorów oraz dzieci o
zagrożeniach pożarowych i komunikacyjnych a także o sposobach ich unikania. W
ramach tego programu został zrealizowany szereg spotkań i pogadanek z uczestnikami
(15 spotkań), w których udział brali funkcjonariusze z KPPSP w Jaworze oraz
ratownicy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, którzy udzielali wskazówek jak
zapobiegać występowaniu sytuacji zagrożenia oraz zwalczaniu ich skutków w razie
wystąpienia. Ponadto podczas spotkań omawiano zasady udzielania pierwszej pomocy
oraz zachęcali do instalowania czujników czadu i dymu.
SZKOLENIA OSP.
Komenda Powiatowa PSP w Jaworze w 2016 roku przeprowadziła 3 cykle
szkoleń. Były to następujące kursy:
• Szkolenie podstawowe jednoetapowe dla strażaków ratowników OSP +
współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym – realizowane
w miesiącach od marca do kwietnia,
• Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego – realizowane w listopadzie
• Szkolenie dowódców OSP – realizowane w grudniu.
Spośród 86 druhów przyjętych na szkolenia, 77 ukończyło je z wynikiem
pozytywnym.
INSPEKCJE GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ.
W 2016 roku zaplanowanych zostało 10 inspekcji gotowości operacyjnej
w jednostkach OSP włączonych do KSRG oraz 5 inspekcji w jednostkach nie
włączonych do KSRG.
Z informacji posiadanych przez tut. komendę wynika, że jednostki: OSP
Sichów, oraz OSP Targoszyn z uwagi na braki w przeszkoleniu pożarniczym, brak
aktualnych badań lekarskich członków OSP oraz brak ważnego ubezpieczenia są
niezdolne do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
W roku 2016 zlikwidowano jednostkę OSP Kwietniki.
Oceny uzyskane z inspekcji gotowości operacyjnej przez jednostki w 2016 r.:
• Bardzo dobry – 4 jednostki (Marcinowice, Paszowice, Małuszów, Mściwojów)
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• Dobry – 10 jednostek (Granowice, Kaczorów, Przybyłowice, Męcinka , Jawor,
Sady Górne, Sady Dolne, Stare Rochowice, Wądroże Wielkie, Pogwizdów,
Mysłów)
• Niedostateczny – 1 jednostka (Kaczorów* – ćwiczenie przerwano z uwagi na
braki w wyposażeniu do danego ćwiczenia oraz na brak przeglądu pożarniczego
• Inspekcje przerwane/nieprzeprowadzone – 2 jednostki (Mierczyce,
Targoszyn,)*W jednostkach:
• OSP Mierczyce – pojazdy będące na wyposażeniu jednostki zostały wycofane z
podziału bojowego,
• OSP Targoszyn - żaden druh nie przybył do strażnicy po ogłoszonym alarmie,
wobec czego nie przeprowadzono ćwiczeń praktycznych.
Ponadto KP PSP w omawianym okresie w ramach prewencji przeciwpożarowej
realizowała następujące zadania:
1. Dokonywano „Analizy i oceny okresowo gromadzonych wyników czynności
kontrolno-rozpoznawczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Jaworze w przekroju ostatnich 5 lat (2012-2016) oraz wypracowano
wnioski do realizacji na kolejne lata”.
2. Wydano stosowne opinie w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego n/w
imprez masowych odbywających się na terenie powiatu jaworskiego.
3. W związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas:
• akcji ratowniczo – gaśniczych,
• ćwiczeń na obiektach przeprowadzanych przez JRG w Jaworze,
• czynności kontrolno-rozpoznawczych
dotyczącymi między innymi niesprawnych hydrantów podziemnych i
nadziemnych zainstalowanych na sieciach wodociągowych, wystąpiono do
właścicieli i zarządców sieci, w zakresie konieczności przeprowadzania
corocznych przeglądów w zakresie sprawdzenia ciśnienia i wydajności sieci
hydrantowej, oznakowania jak i możliwości odkręcenia i dostępu do hydrantów
4. W związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas akcji
ratowniczo – gaśniczych w szczególności budynkach mieszkalnych jedno i
wielorodzinnych, obiektach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
w zakresie dotyczącym między innymi występowania tlenku węgla, pożarów
sadzy w przewodach dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wystąpiono do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jaworze o podjęcie
stosownych działań w przedmiotowej kwestii w zakresie kompetencji
Powiatowego
Inspektora
Nadzoru Budowlanego wynikających
z
obowiązujących przepisów prawa.
5. Prowadzono pogadanki w szkołach nt. „Udzielania pierwszej pomocy” z
wykorzystaniem fantoma ćwiczebnego do prowadzenia resuscytacji krążeniowo
– oddechowej.
6. Prowadzono pokazy i prezentacje sprzętu pożarniczego w ramach imprez
plenerowych oraz zawodów sportowych (Dzień Dziecka w Siedmicy, Piknik
Rodzinny na Jaworniku, festyny parafialne, Dzień Strażaka )
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7. Prowadzono prezentacje na łamach prasy lokalnej, radia i telewizji dotyczące
tematyki bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze szczególnym naciskiem na
komunikaty dotyczące występowania zagrożeń w zależności od pory roku.
8. Stałe prowadzenie strony internetowej KP PSP w Jaworze z zagadnieniami
dotyczącymi profilaktyki ppoż., działań ratowniczych oraz innych wydarzeń z
życia Komendy.
9. Przeprowadzono kontrolę sieci wodociągowej z hydrantami na terenie gminy
Mściwojów, Bolków przez Wydział Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczy i
Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą w Jaworze, w wyniku których wydano
decyzje administracyjne na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz
uzupełniono wykaz hydrantów.
10. Kontynuowano kontrolę sieci hydrantowej na terenie gminy Bolków oraz
Mściwojów w wyniku którego uzupełniono wykaz sprawnych hydrantów.
11. Z dniem 30.11.2016 r. włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego jednostkę OSP Małuszów. Dzięki włączeniu jednostki OSP
Małuszów do KSRG poprawił się znaczenie czas dojazdu jednostek KSRG do
zdarzeń na terenie gminy Męcinka.
Przedsięwzięcia na rzecz podniesienia jakości warunków służby oraz poprawy
funkcjonowania Komendy:
1. Każdego roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze
dokonuje sukcesywnej modernizacji wyposażenia Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego. W 2016r. zakupiono nowy komputer wraz z
najnowszym systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym w celu
zastąpienia jednego z użytkowanych tam komputerów. Dokonano również
wymiany drukarki na nowe urządzenie wielofunkcyjne, dzięki któremu
można zarówno drukować dokumenty jak również je skanować.
2. Zakupiono nowy komputer wraz z systemem operacyjnym i
oprogramowaniem biurowym do gabinetu Komendanta Powiatowego, do
pomieszczenia Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej oraz Sekcji
Kwatermistrzowsko – Technicznej.
3. Dokonano zakupu licencji LEX Wolters Kluwer na kolejny rok. Jest to
system informacji prawnej, który w znacznym stopniu ułatwia pracę
funkcjonariuszom i pracownikom komendy.
4. W celu ułatwienia i poprawy jakości przeprowadzanych przez pracowników
komendy szkoleń, zakupiono nowy, bezprzewodowy projektor multimedialny
wraz z mobilnym ekranem.
5. Dokonano zakupu stosownych rezerw środków gaśniczych – środka
pianotwórczego oraz sorbentów wykorzystywanych podczas działań
ratowniczych na drogach powiatu jaworskiego.
6. Ze środków z rezerwy celowej w wysokości 5850,00 zł na przeciwdziałanie i
usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zakupiono: pilarkę do drewna marki
STIHL, pożarnicze węże toczne W52 i W75, plandeki pokryciowe oraz
kapok.
7. W celu bieżącej modernizacji wyposażenia Jednostki Ratowniczo Gaśniczej
zakupiono nowy sprzęt wykorzystywany podczas działań ratowniczo –
gaśniczych: detektor prądu przemiennego AC Hot Stick, detektor
wielogazowy Drager X-am 2500, parawan GT 020, nosze podbierakowe,
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unieruchomienie pediatryczne, kaski do wycinki drzew, lornetkę do działań
poszukiwawczych, linki ratownicze.
8. W celu ułatwienia i poprawy jakości przeprowadzanych ćwiczeń przez
Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą, zakupiono nową wytwornicę dymu.
9. W Komendzie na bieżąco realizowane są wszelkie potrzeby wynikające z
zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego sprzętu, pojazdów i urządzeń
tut. Komendy do podejmowania działań ratowniczych.
10.
W sposób ciągły KP PSP w Jaworze realizuje również wszelkie potrzeby
wynikające z zapewnienia funkcjonariuszom wyposażenia w środki ochrony
indywidualnej oraz przedmioty ekwipunku osobistego poprzez zakup m.in.
rękawic specjalnych, umundurowania specjalnego, butów specjalnych czy
pasów bojowych.
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Ilość zdarzeń za 2015 i 2016 rok

RODZAJ ZDARZENIA
Ogółem zdarzeń

Pożary

Miejsc. zagrożenia

Alarmy fałszywe

rok

rok

rok

rok

Lp.

Powiat/Gmina

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

1

jaworski

1138

888

515

295

552

529

71

64

2

Bolków

290

237

119

66

156

163

15

8

3

m. Jawor

362

298

138

90

184

179

40

29

4

Mściwojów

89

52

41

26

45

24

3

2

5

Męcinka

149

105

96

42

47

54

6

9

6

Paszowice

103

74

45

22

54

43

4

9

7

Wądroże Wielkie

145

122

76

49

66

66

3

7

1138

888

515

294

552

529

71

64

-

-22,1 %

-

-42,9 %

-

-4,2 %

-

-9,9 %

RAZEM:
Wzrost[%]
do roku
ubiegłego
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
1 . Działalność Sekcji Epidemiologii
Sekcja Epidemiologii realizowała działania mające na celu zabezpieczenie
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom powiatu jaworskiego.
Na terenie powiatu w 2016r. zarejestrowanych było 66 podmiotów leczniczych
prowadzących działalność leczniczą: 29 działalności wykonywanych przez podmioty
lecznicze, 37 działalności wykonywane przez praktykę zawodową.
W roku 2016 przeprowadzono łącznie 83 kontrole w podmiotach wykonujących
działalność leczniczą. Stan higieniczno-sanitarny nie budził zastrzeżeń.
W ramach nadzoru bieżącego prowadzono ocenę aktualnej sytuacji w zakresie
przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówkach prowadzących działalność
leczniczą - zakaz palenia był przestrzegany, oznakowanie graficzne widoczne.
Podmioty wykonujące sterylizację narzędzi medycznych w urządzeniach
sterylizujących dokumentowały informacje z przeprowadzanych procesów
i
odpowiednio je archiwizowały. Szczepienia ochronne dla dzieci i młodzieży były
wykonywane zgodnie z programem szczepień ochronnych.
Sytuacja epidemiologiczna
Ocena sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w powiecie jaworskim
została sporządzona w oparciu o dane o zgłoszonych przypadkach zachorowań,
zakażeń i zatruć z podmiotów leczniczych.
W 2016 r. w powiecie jaworskim zarejestrowano 782 zachorowania na choroby
zakaźne w tym 447 przypadków zachorowań zgłoszonych w centralnym rejestrze
chorób zakaźnych.
Dokonując analizy porównawczej zachorowań na choroby zakaźne w roku 2016 w
stosunku do roku 2015 zaobserwowano spadek zachorowań na ospę wietrzna i grypę.
W 2016 roku przeprowadzono 131 dochodzeń epidemiologicznych w środowiskach
chorób zakaźnych. W dwóch przypadkach podjęto szczepienia profilaktyczne
przeciwko wściekliźnie. W jednym przypadku podano surowicę przeciwko jadowi
żmii.
Sekcja Epidemiologii współpracowała z Inspekcją Weterynaryjną w Jaworze w
ramach monitoringu zoonoz.
Nie odnotowano chorób zakaźnych stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla
społeczeństwa
i
konieczność
natychmiastowego
wdrożenia
procedury
przeciwepidemicznej.
2. Działalność Sekcji Higieny Komunalnej
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworze prowadziła nadzór
nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu
jaworskiego. W toku urzędowego nadzoru nad jakością wody, wykonano 18 kontroli
wodociągów oraz pobrano do badań laboratoryjnych łącznie 119 próbek wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
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Stan sanitarny miast i terenów wiejskich.
Tereny miast i wsi, na obszarze powiatu jaworskiego, z roku na rok stają się coraz
bardziej zadbane. Utrzymaniem czystości i porządku zajmują się poszczególne urzędy
gmin na podstawie regulaminów zaopiniowanych przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jaworze. W okresie wykonywanej oceny nie stwierdzono
istotnych zaniedbań, a stan sanitarno-porządkowy terenów miast i wsi na obszarze
powiatu z roku na rok poprawia się.
Rekreacja i wypoczynek.
Na terenie powiatu znajdują się otwarte tereny rekreacyjne jak: 2 parki w Jaworze,
ogródek jordanowski w Bolkowie i Park Krajobrazowy w Paszowicach oraz tereny
zamknięte w obrębie Ośrodków Wypoczynku Rodzinnego w Jaworze i Bolkowie. Oba
ośrodki są obiektami wielofunkcyjnymi, posiadającymi także miejsca biwakowe,
kempingowe i boiska sportowe, urządzenia i place zabaw dla dzieci. Dodatkowo
czynne były tereny rekreacyjne i kawiarnia przy nieczynnym basenie odkrytym w
Jaworze. Bieżący stan sanitarny terenów rekreacyjnych nie wykazał
nieprawidłowości.
Na terenie powiatu jaworskiego funkcjonuje 1 pływalnia kryta - Pływalnia
„Słowianka” w Jaworze. Jakość wody kąpielowej kontrolowana jest przez
przedsiębiorcę wg uzgodnionego harmonogramu poboru próbek wody do badań
laboratoryjnych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Jaworze. W
2016 roku w ramach urzędowego nadzoru pobranych zostało 20 próbek wody do
badań laboratoryjnych pod względem mikrobiologicznym. Wyniki badania wody
potwierdziły wymaganą jakość sanitarną wody.
Na terenie powiatu jaworskiego w sezonie letnim funkcjonował 1 basen
kąpielowy w Bolkowie. W 2016 roku w ramach urzędowego nadzoru pobrane zostały
2 próbki wody do badań laboratoryjnych pod względem mikrobiologicznym.
W związku z awarią urządzeń basen kąpielowy w Bolkowie był od 02 sierpnia 2016 r.
zamknięty do końca sezonu letniego 2016 r.
Hotele, pensjonaty, kempingi i inne obiekty, w których są świadczone usługi
hotelarskie
-przeprowadzone kontrole sanitarne nie wykazywały nieprawidłowości.
Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej - posiadają wymagane
pomieszczenia, wyposażenie i sprzęt do wykonywania usług. Zapewniają utrzymanie
czystości i higieny w pomieszczeniach zakładów oraz świadczeniu usług stosownie do
ich rodzaju.
Cmentarze i chowanie zmarłych oraz zakłady pogrzebowe i postępowanie ze
zwłokami i szczątkami – podczas przeprowadzonych kontroli w obiektach nie
stwierdzono nieprawidłowości pod względem sanitarnym. Ekshumacje były
nadzorowane przez państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworze.
Wydano 63 zezwolenia na ekshumacje i dochowania oraz 7 postanowień na przywóz
zwłok i prochów do kraju. W 2016 roku przeprowadzonych zostało 41 ekshumacji.
Inne obiekty komunalne i użyteczności publicznej
Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości w innych obiektach
użyteczności publicznej i komunalnej.
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3. Działalność Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
W 2016 r. sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
nadzorowała 997 zakładów usytuowanych na terenie 5 gmin, w tym 816 zakładów
żywieniowo - żywnościowych, 170 środków transportu, 7 zakładów przedmiotów
użytku, 2 wytwórnie przedmiotów użytku i 2 zakłady obrotu kosmetykami.
Przeprowadzono łącznie 456 kontroli sanitarnych, w tym w 116 stwierdzono
nieprawidłowości.
W 2016 r. zaplanowano 298 kontroli, a wykonano 456.
Nadwyżka
przeprowadzonych kontroli wynika z otrzymywanych powiadomień w ramach
systemu RASFF, z bieżących zadań związanych ze zmianą właściciela zakładu, z
odbiorem nowych zakładów oraz przeprowadzonymi kontrolami sprawdzającymi i
tematycznymi.
Wydano łącznie 215 decyzji merytorycznych. Za stwierdzone uchybienia
sanitarne nałożono łącznie 3 mandaty na sumę 700 zł. Wystawiono 1 decyzję
unieruchamiającą produkcję w zakładzie obrotu żywnością. Złożono 1 wniosek o
nałożenie kary pieniężnej przez DPWIS. Nie odnotowano zatruć pokarmowych.
Odnotowano 1 interwencję konsumenta, która dotyczyła sprzedaży ziemniaków
i truskawek z niewiadomego źródła pochodzenia. Przeprowadzona kontrola sanitarna
nie potwierdziła zarzutów ujętych w interwencji.
W roku sprawozdawczym otrzymaliśmy 19 powiadomień o niebezpiecznych
produktach w ramach systemu RASFF. Przeprowadzono łącznie 25 kontroli
sanitarnych. Zgłoszone powiadomienia dotyczyły w 18 przypadkach produktów
spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotne i w 1 przypadku materiałów i
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z niedopuszczalną migracją
składników chemicznych. Podczas kontroli interwencyjnych stwierdzono łącznie 30
sztuk zakwestionowanych środków spożywczych, które zostały zabezpieczone i
zwrócone do dostawcy.
W ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności pobrano do badań
laboratoryjnych 161 próbek środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu
z żywnością. Wszystkie próbki były prawidłowe w
zakresie badanych parametrów natomiast w 1 próbce stwierdzono nieprawidłowe
znakowanie.
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności wiąże się także, z wdrożeniem w pierwszej
kolejności i utrzymywaniem Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki
Produkcyjnej. Systemy HACCP w zakładach żywnościowych, muszą podlegać stałej
kontroli
i weryfikacji przez przedsiębiorców, w celu zachowania skuteczności w
zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń zdrowotnych.
4. Działalność Sekcji Higieny Pracy
Sekcja Higieny Pracy prowadziła nadzór nad warunkami pracy osób
zatrudnionych na różnych stanowiskach w zakresie obowiązujących przepisów bhp.
Szczególnym nadzorem objęte są zakłady, w których występuje narażenie na
substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym
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lub mutagennym. W trzech zakładach, gdzie ogółem narażonych jest 36 osób, w tym
14 kobiet, nie stwierdzono przekroczeń normatywów higienicznych czynników
rakotwórczych. W 2016 r. dokonano 5 zgłoszeń podejrzenia o chorobę zawodową.
Wydano ogółem 3 decyzje o braku podstaw do stwierdzeniu choroby zawodowej.
Liczba zgłaszanych podejrzeń o chorobę zawodową na terenie naszego powiatu
utrzymuje się na podobnym poziomie.
Prowadzono również nadzór nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu
środków zastępczych, tzw. „dopalaczy”. Przy współpracy funkcjonariuszami Policji
dokonano kontroli „salonów gier” na terenie miasta Jawora. Nie stwierdzono
wprowadzania zakazanych substancji.
5. Działalność Stanowiska Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze w roku 2016 r., w ramach
zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, wydał : 1 opinię dotyczącą projektów studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, (w tym 1
negatywną), 11 opinii dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, 10 opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym
3 opinie o potrzebie
przeprowadzenia oceny, 3 opinie dotyczące środowiskowych uwarunkowań realizacji
przedsięwzięcia, 1 opinię dotyczącą dokumentacji projektowej, 16 opinii dotyczących
dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze wykonując zadania w zakresie
zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przeprowadził 17 kontroli obiektów
budowlanych wydał 17 decyzji płatniczych.
6. Działalność Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
W ramach sprawowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w
Jaworze w 2016 roku nadzoru sanitarnego nad placówkami oświatowowychowawczymi przeprowadzono kontrole bieżącego stanu sanitarnego, w tym
kontrole sprawdzające, tematyczne, wypoczynku zimowego i letniego.
Kontrole sanitarne wykazały, że stan sanitarno-techniczny i higieniczny placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu jest znacznie korzystniejszy w
porównaniu z ubiegłymi latami, większa część obiektów przeprowadziła gruntowne
prace remontowe oraz wymieniła sprzęt oraz umeblowanie.
Oceniono dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem dożywiania
sponsorowanego. Ocena wykazała, ze szkoły podstawowe prowadzą dożywianie dzieci
w formie obiadów dwudaniowych w miastach i niektórych wsiach oraz obiadów
jednodaniowych w wioskach. Dzieci i młodzież korzystają z opieki medycznej w
szkolnych gabinetach profilaktyki które, wyposażone są w niezbędny sprzęt medyczny,
najczęściej opiekę w nich sprawują pielęgniarki. Pozostałe szkoły w których brak
gabinetów korzystają z opieki Gminnych Ośrodków Zdrowia.
W 2016 r. nie zanotowano nieprawidłowości w małych przedszkolach na terenie
powiatu jaworskiego, placówki funkcjonują i są zorganizowane prawidłowo. Co
miesiąc dokonywano oceny przestrzegania zakazu palenia w placówkach szkolnych,
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nie zaobserwowano nieprawidłowości w tym zakresie,
przestrzegany.

zakaz palenia był

7. Działania oświatowo-zdrowotne
Na terenie powiatu w roku 2016 prowadzono 7 programów profilaktycznych,
które swym zasięgiem objęły łącznie 6784 osoby. Programy dotyczą przede wszystkim
edukacji w zakresie zdrowego stylu życia, tj. zdrowego odżywiania i aktywności
fizycznej, a także edukacji w zakresie szkodliwości palenia tytoniu zarówno czynnego,
jak i biernego. Prowadzone były programy w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, wirusa
HPV, wirusa HCV, jak również utrwalenia podstawowych zasad higieny ( profilaktyka
zakażeń meningokokami) i utrwalenia prozdrowotnych nawyków wśród dzieci szkół
podstawowych. Na terenie powiatu organizowane były również tzw. akcje, np.
Światowy Dzień Zdrowia, Światowy Dzień bez Tytoniu, Międzynarodowy Dzień
Osób
Starszych,
Akcja
Rzuć
Palenie
Razem
z
Nami
i Światowy Dzień Walki z AIDS, Akcja Letnia i Akcja Zimowa, w których łącznie
uczestniczyło 649 osób. Ponadto w placówkach oświatowych powiatu prowadzone
były dodatkowe zajęcia nt. „ Roli bakterii w naszym życiu”, a przede wszystkim
przestrzegania zasad higieny w codziennym życiu.

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII.
Nadzór nad podmiotami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego
Lekarze
Pozysk,
wyznacze
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Zakłady
Podmioty
Zakłady
Punkty
sortowanie Gospodarstwa
ni do
zatwierdzone zakwalifiko
zakwalifikowane
zatwierdzone
skupu
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produkujące
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na kraj
wane do
do sprzedaży
(ubój,
dziczyzny konsumpcyjny mleko surowe
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(rozbiór)
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ch
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1
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7
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3

3
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28
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6

Zaplanowane
kontrole

2
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3

2
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13

3
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3

1
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0

0

0

1
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0
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0

0
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0

0
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0
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2
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W nadzorowanych podmiotach nie stwierdzono rażącego naruszenia prawa
żywnościowego powodującego zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne.
Szczegółowy wykaz kontrolowanych podmiotów:
• Zakłady zatwierdzone:
- 1 podmiot zajmujący się ubojem i rozbiorem mięsa drobiowego (mięso białe),
- 1 podmiot zajmujący się ubojem i rozbiorem owiec (mięso czerwone);
• – 2 podmioty zatwierdzone do rozbioru mięsa czerwonego korzystające z
krajowych środków dostosowujących,
• - 3 podmioty zakwalifikowane do działalności marginalnej, ograniczonej i
lokalnej zajmujący się rozbiorem i przetwórstwem mięsa czerwonego
(wołowego i wieprzowego) i białego (drobiowego),
• - 3 punkty skupu dziczyzny,
• - 2 fermy kur niosek,
- 1 zakład sortowania i pakowania jaj konsumpcyjnych,
• – 28 gospodarstw pozyskujących mleko surowe do skupu, wykreślono jeden
podmiot z powodu rezygnacji z dostaw mleka.
• - 14 podmiotów zakwalifikowanych do sprzedaży bezpośredniej.
• – 6 lekarzy wyznaczonych do badań.
Oprócz prób urzędowych właściciele ubojni i masarni prowadzą na swój koszt
stały monitoring obejmujący badania chemiczne i bakteriologiczne wytworzonych
produktów, jak również badania bakteriologiczne ciągów technologicznych.
Wyniki badań właścicielskich, urzędowych oraz wyniki kontroli nie wymagały
wydania decyzji o wstrzymaniu produkcji bądź zamknięciu zakładu. W jednym
przypadku podczas kontroli w zakładzie zatwierdzonym stwierdzono
nieprawidłowości, wobec zakładu wdrożono postępowanie administracyjne mające na
celu wyegzekwowanie usunięcia uchybień. Za stwierdzone nieprawidłowości
nałożono na podmiot kary pieniężne w wysokości 8.000 złotych.
Nadzór weterynaryjny związany z higieną pasz
Na terenie powiatu jaworskiego funkcjonuje:
- 1416 podmiotów branży paszowej zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów
Paszowych prowadzonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 183 z 2005r., w tym:
1. -1 mieszalnia pasz przeznaczonych dla drobiu i trzody chlewnej, w której
przeprowadzono kontrole zgodnie z Krajowym Planem Kontroli Pasz na
2016r. w przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowo - Usługowym „CERAL”.
Wyniki kontroli potwierdziły prawidłową higienę produkcji i właściwy nadzór
właścicielski. Zakład jest zatwierdzony do produkcji pasz zgodnie z
rozporządzeniem 183/2005.
2.- 3 punkty obrotu pasz i dodatków paszowych - zatwierdzone
3 - 14 punktów obrotu materiałów paszowych i pasz zarejestrowanych
4. - 3 podmioty będące producentami materiału paszowego jako produkt uboczny
działalności podstawowej.
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5. - 943 podmioty branży paszowej zarejestrowanych jako producenci pierwotni (
bez produkcji zwierzęcej)
6. - 406 podmiotów branży paszowej zarejestrowanych jako hodowcy zwierząt
gospodarskich, przeznaczonych do produkcji żywności..
7. - 6 podmiotów zajmujące się transportem ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego
8. - 8 podmiotów transportujących pasze
9. – 7 podmiotów zajmujących się produkcją ekologiczną pasz.
Realizując program badań monitoringowych pasz wynikający z Krajowego Planu
Urzędowej Kontroli Pasz na 2016r. pobrano 42 próby pasz i materiału paszowego do
badań laboratoryjnych oraz 10 prób pasz urzędowych w ramach prowadzonych
kontroli związanych z jakością pasz.. Przeprowadzono równolegle szczegółową
kontrolę oznakowania pod kontem zgodności z rozporządzeniem (WE) 767 z 13 lipca
2009r. dotyczącym etykietowania pasz.
Przeprowadzono:
a. 35 kontroli producentów produkcji pierwotnej utrzymujących zwierzęta
i produkujących pasze na potrzeby własne.
b. -12 kontroli producentów pierwotnych nie posiadających zwierząt,
połączone z kontrolą procesów suszenia zboża i rzepaku oraz
prawidłowości działania suszarni u
kontrolowanych producentów.
c. - 3 kontrole punktów obrotu pasz i materiałów paszowych zatwierdzonych
d. - 3 kontrole mieszalni pasz PPHU „CERAL” Andrzej Brambor,
e. - 8 kontroli punktów obrotu zarejestrowanych
f. - 4 kontrole producentów stosujących pasze lecznicze
g. - 1 kontrole producentów stosujących materiały paszowe pochodzenia
zwierzęcego.
h. - 6 kontroli podmiotów transportujących materiały paszowe lub pasze
pochodzenia
zwierzęcego
i. - 5 kontroli podmiotów transportujących pasze.
DOBROSTAN ZWIERZĄT

Realizując postanowienia wynikające z ustawy o ochronie zwierząt przeprowadzono
kontrole dobrostanu obejmujące wybiórczo - 12 - gospodarstw utrzymujących bydło,
3 - gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną, 1 gospodarstwo utrzymujące owce,
2 - gospodarstwa utrzymujące kury nioski, 2 – gospodarstwa utrzymujące konie.
Przeprowadzono dwie kontrole rzeźni pod kątem dobrostanu zwierząt podczas uboju
nie stwierdzając uchybień. Przeprowadzono cztery kontrole środków transportu do
przewozu zwierząt wykorzystywanych do transportu trwającego do 8 godzin.
Przeprowadzono jedną kontrolę interwencyjną dotycząca podejrzenia znęcania się nad
psami, przeprowadzona kontrola nie potwierdziła konieczności odebrania zwierząt.
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Monitorowanie zakażeń zwierząt i zwalczanie chorób zakaźnych
Zgodnie z harmonogramem w 2016 r. wykonano badania monitoringowe bydła w
kierunku:
- gruźlicy - 893 szt. w 46 stadach,
- brucelozy - 250 szt. w 30 stadach,
- białaczki - 250 szt. w 30 stadach.
Do końca 2016 r. pokąsanie ludzi przez zwierzęta miało miejsce w 65 przypadkach.
Obserwację w kierunku wścieklizny przeprowadzono w 24 przypadkach z wynikiem
ujemnym. W 2 przypadkach (1 pies i 1 kot) pobrano materiał i skierowano do badania w
ZHW Wrocław – wyniki ujemne. W pozostałych przypadkach wykluczono podejrzenie
wścieklizny po przeprowadzeniu dochodzenia epizootycznego, o czym poinformowano
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z ustalonymi zasadami
współpracy. W związku z pokąsaniem ludzi przez zwierzęta, osobom które nie dopełniły
obowiązku zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie nałożono 12 mandatów
karnych.
W związku ze stwierdzeniem Salmonella Enteritidis w 2 gospodarstwach należących
do FDW „Woźniak” w Gądkowie i Bielanach zaistniała konieczność likwidacji 4 stad o
łącznej ilości 229248 sztuk kur niosek. Uboju dokonano w Firmie Drobiarskiej w
Strzegomiu za zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdnicy z docelowym
przeznaczeniem mięsa do obróbki termicznej. Ze względu na duże ilości mięsa do
przetworzenia, podjęto działania organizacyjne z udziałem Głównego Inspektoratu
Weterynarii pozwalające na przemieszczenie masy mięsnej na teren woj. pomorskiego.Za
zlikwidowany drób właściciel otrzymał decyzję o przyznaniu odszkodowania.
Gospodarstwo wykonało nakazane zabiegi oczyszczenia i dezynfekcji a wyniki urzędowe
skuteczności dezynfekcji nie wykryły pałeczek salmonella. Kurniki zasiedlono nową
obsadą kur.
Nadzór epizootyczny nad podmiotami.
Przeprowadzono kontrole niżej wymienionych podmiotów prowadzących działalność w
zakresie:
-transportu, skupu i pośrednictwa w skupie zwierząt,
- usług dotyczących materiału biologicznego: inseminacji zwierząt, embriotransferu
zarodków i punktu kopulacyjnego ogierów,
- poprawności wykonywania czynności zleconych lekarzom wolnej praktyki
weterynaryjnej,
- prawidłowego funkcjonowania podmiotów akwakultury.
Działalność prowadzona była zgodnie z obowiązującym prawem i nie było potrzeby jej
ograniczania, bądź zamykania.
Ze względu na zaistnienie zagrożenia chorobami zakaźnymi zwierząt, a szczególnie
afrykańskim pomorem świń i wysoce zjadliwą grypą ptaków przeprowadzono w
każdej gminie szkolenia rolników oraz członków rad gmin przy udziale sołtysów.
Podobne działania podjęto wobec myśliwych i lekarzy wolnej praktyki
weterynaryjnej.
Teren powiatu jaworskiego nie jest objęty rygorami zwalczania chorób zwierząt.
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
W roku 2016 w związku z realizacją Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na
lata 2016 – 2020 zostały podjęte następujące działania:
1. Prowadzenie interwencji kryzysowej, w tym poradnictwa psychologicznego
i prawnego.
W strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Jaworze działa zespół ds. interwencji kryzysowej oraz poradnictwa specjalistycznego
(prawnego i psychologicznego). W ramach zespołu udzielana była pomoc w formie
doradczej, informacyjnej, prawnej oraz psychologicznej. Każda z form pomocy
służyła osobom, które wykazywały potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich
problemów życiowych oraz miała umożliwić lepsze funkcjonowanie we własnym
środowisku i społeczności. Problemy zgłaszane przez te osoby w szczególności
dotyczyły kwestii przemocy w rodzinie, uzależnień, opieki nad dzieckiem oraz trudnej
sytuacji materialnej.
2. Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.
Program realizowany był w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2016 r.
Środki na ten cel otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
w roku 2016 to kwota 8 520,00 zł.
Do programu osoby kierowane były przez kuratorów sądowych oraz zespoły
interdyscyplinarne ds. przeciwdziałnia przemocy w rodzinie.
Programem objęto 19 osób, z czego:
• 2 osoby to kobiety,
• 17 osób to mężczyźni.
Spośród łącznej liczby 19 osób przystępujących do programu, 17 osób
ukończyło program. Pozostałe osoby nie ukończyły programu z powodu przerwania
uczestnictwa.
Zajęcia ze sprawcami przemocy w rodzinie prowadzone były w formie
indywidualnej oraz grupowej przez doświadczonego psychoterapeutę, które miały na
celu rozpoczęcie zmian postaw i zachowań przemocowych aby zapewnić ochronę i
bezpieczeństwo osób krzywdzonych.
Spośród 17 uczestników objętych monitoringiem po zakończeniu programu
17 zaprzestało stosowania przemocy.
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3. Praca z rodzicami biologicznymi dzieci przebywających w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, w których
występuje przemoc.
Rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej objęci
są w szczególności pracą socjalną. Pomoc ta polega przede wszystkim na zbadaniu
sytuacji materialnej, życiowej i zdrowotnej rodziców biologicznych w związku z
wydaniem decyzji dotyczących ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w pieczy
zastępczej oraz w celu ustalenia, na ile możliwy jest powrót dzieci do naturalnych
środowisk rodzinnych. W ramach pracy przedstawiane są możliwości skorzystania z
pomocy oferowanej przez tut. Centrum m.in. poradnictwa specjalistycznego
(prawnego i psychologicznego), jak i pomoc w ramach prowadzonej grupy wsparcia
dla rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
Spotkania grupy wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych odbywają się w
każdy 3 piątek miesiąca w siedzibie Centrum. Spotkania mają na celu budowanie i
rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców, stworzenie
właściwych warunków do powstania trwałego podłoża do odzyskania władzy
rodzicielskiej, wzmocnienie poczucia wartości rodziców i pomoc w byciu
odpowiedzialnym rodzicem oraz nabycia umiejętności wychowawczych bez użycia
przemocy.
4. Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób opuszczających rodziny
zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej, którzy znajdują się w
trudnej sytuacji mieszkaniowej, mogą skorzystać z pomocy w formie mieszkania
chronionego.
PCPR prowadzi mieszkanie chronione, które znajduje się na terenie
Paszowic. Mieszkanie liczy trzy pokoje, kuchnię i łazienkę. Jest wyposażone w
podstawowe meble i sprzęt agd. Pobyt w mieszkaniu jest częściowo odpłatny – 200 zł.
Z tej kwoty pokrywane są wydatki za media. Warunkiem jest, aby wychowankowie
kontynuowali naukę.
W 2016 r. z tego rodzaju wsparcia skorzystało czworo wychowanków, z czego
dwoje opuściło rodzinną pieczę zastępczą oraz 2 instytucjonalną pieczę zastępczą
(Dom Dziecka w Kaczorowie).
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POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO.
Zgodnie z właściwością, dotyczącą procesów budowlanych, utrzymania
obiektów, zagospodarowania przestrzennego oraz przestrzegania prawa wynikającego
z zapisów w ustawie prawo budowlane z dnia 07.07.1994r., wydano 51 decyzji
i postanowień oraz wszczęto 450 postępowań administracyjnych na podstawie
wniosków, odwołań i zażaleń ze strony obywateli i instytucji.
Przyjęto 265 zawiadomień o rozpoczęciu budowy na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 219 zawiadomień o zakończeniu budowy.
Przeprowadzono 149 planowanych kontroli ( realizacja inwestycji, utrzymania
obiektów mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych oraz naruszenia przepisów
budowlanych, samowola budowlana) oraz 66 obiektów w trakcie realizacji w/s
przestrzegania prawa budowlanego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Powyższe kontrole były prowadzone w celu sprawdzenia prowadzonej
inwestycji z projektem budowlanym i decyzji o pozwoleniu na budowę, posiadanych
certyfikatów lub deklaracji zgodności na materiały budowlane oraz wpisów w
dzienniku budowlanym ze strony uczestników procesu budowlanego. W budynkach
użytkowanych (mieszkalne, usługowe, przemysłowe) w myśl przepisów w art. 62
ustawy prawo budowlane, kontrolowano książki obiektu w zakresie przeprowadzania
przeglądów i ocen technicznych- rocznych i pięcioletnich.
W 2016r. PINB w Jaworze skierował 13 zawiadomień do Prokuratury
Rejonowej w Jaworze o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz nałożył na osoby
lub instytucje mandaty karne, grzywny w celu przymuszenia oraz opłaty legalizacyjne
w postępowaniu administracyjnym.
W związku z wprowadzonymi stopniami zagrożenia ,, Alfa i Bravo- CRP ” na
podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów NR 96 z dnia 19.07.2016r. na bieżąco
monitorowano place zabaw ( Jawor, Bolków), obiekty sportowe- Kryta Pływalnia
,,Słowianka” , stadion miejski w Jaworze oraz stan przygotowania terenu i
urządzeń ( scena) pod imprezę ,,Castle Party'' w Bolkowie.
Roboty budowlane w zdecydowanej większości były prowadzone zgodnie
z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną ze strony inwestora, inspektora
i kierownika budowy.
Użytkowane obiekty (kontrolowane) utrzymane są w odpowiednim stanie
technicznym oraz posiadają aktualne przeglądy i oceny techniczne.
W przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane ( samowola, zły stan
techniczny, odstępstwo od projektu) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
prowadził postępowania w celu doprowadzenia zaistniałych sytuacji do stanu
zgodnego z prawem.

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE
Powiatowy Urząd Pracy, w ramach posiadanych środków finansowych, wspierał
mieszkańców Powiatu, pozostających bez pracy poprzez następujące usługi i
instrumenty rynku pracy.
1. Aktywne pośrednictwo pracy
W ramach aktywnego pośrednictwa pracy Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze w
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2016 r. pozyskał ogółem 738 miejsc pracy stałej, a zatrudnienie otrzymało 412
osób.
PUP w swoich działaniach zabiegał także o miejsca pracy u pracodawców spoza
Powiatu, inicjując spotkania dla grup osób bezrobotnych będących w szczególnej
sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez organizację giełd pracy.
W 2016 r. zorganizowano 21 takich giełd, w wyniku których zatrudnienie otrzymało
91 osób bezrobotnych, w tym 46 kobiet, 10 osób po 50. roku życia, 17 osób
długotrwale bezrobotnych oraz 3 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
2. Poradnictwo zawodowe pomagające w określeniu i ukierunkowaniu działań
zmierzających do zatrudnienia bądź kontynuowania dalszego kształcenia
Z usług w ramach poradnictwa zawodowego w 2016 roku skorzystało ogółem 630
osób, w tym 48 osób ze stopniem niepełnosprawności. Aby zapobiec wykluczeniu
społecznemu doradcy zawodowi w zakresie swych działań objęli wsparciem osoby po
odbyciu kary pozbawienia wolności w liczbie 10 osób, osoby samotnie wychowujące
dzieci w liczbie 51 osób i osoby po 50. roku życia w liczbie 130 osób. Osoby
bezrobotne mogły korzystać: z porad grupowych /doradcy zawodowi zorganizowali 15
takich spotkań, w których uczestniczyło 105 osób/ oraz porad indywidualnych /276
osób wybrało tę formę pomocy/. Porady grupowe realizowane były we współpracy z
doradcami zawodowymi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z
Legnicy, którzy prowadzili warsztaty w siedzibie tut. urzędu pracy. Doradcy CIiPKZ
przeprowadzili cykl zajęć pn. „Jestem zmotywowany /zmotywowana do poszukiwania
pracy”. W 15 spotkaniach uczestniczyło ogółem 105 osób, w tym 63 kobiety, 48 osób
po 50. roku życia, a także 24 osoby niepełnosprawne.
Ponadto w 2016 roku w ramach usługi poradnictwa zawodowego Doradca zawodowy
urzędu pracy przeprowadził szkolenie trzytygodniowe z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy. Udział w szkoleniu wzięło 12 osób, w tym
2 osoby poniżej 30. roku życia oraz 4 osoby po 50. roku życia. Wszyscy uczestnicy
szkolenia byli osobami długotrwale bezrobotnymi. Z grupy tej 4 osoby podjęły
zatrudnienie do 3 miesięcy po zakończonym szkoleniu oraz 3 osoby skorzystały z
możliwości podjęcia stażu.
3. Organizacja szkoleń grupowych i indywidualnych na kierunkach wybranych
przez uprawnionych
W ramach posiadanych środków finansowych w 2016 roku na szkolenia skierowano
ogółem 69 osób bezrobotnych, z tego:
 na szkolenia indywidualne (wskazane przez osobę) 47 osób bezrobotnych;
 na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego, stanowiącego gwarancję
skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie
kosztów do wysokości określonej w bonie szkoleniowym - 10 osób
bezrobotnych;
 na szkolenia w formie grupowej (z inicjatywy urzędu) 12 osób bezrobotnych, w
tym 12 osób bezrobotnych z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
Szkolenia w 2016 roku ukończyło ogółem 67 osób bezrobotnych, w tym: 10 osób
bezrobotnych (w ramach przyznanego bonu szkoleniowego). W grupie osób które
ukończyły szkolenie znajdowało się: 36 osób zamieszkałych na wsi, 26 osób
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długotrwale bezrobotnych, 18 osób do 25. roku życia, 15 osób po 50. roku życia (w
tym 1 osoba powyżej 60. roku życia), 13 kobiet, 8 osób samotnie wychowujących co
najmniej 1 dziecko do 6. roku życia, 4 osoby korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej, 3 osoby niepełnosprawne, w liczbie tej: 2 osoby z orzeczonym
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 1 osoba z orzeczonym lekkim
stopniem niepełnosprawności.
Z ogólnej liczby 67 osób kończących szkolenie w 2016 roku 37 osób podjęło pracę w
trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu.
Ponadto, w 2016 roku 6 osób bezrobotnych otrzymało wsparcie finansowe w ramach
dofinansowania do kosztów studiów podyplomowych, w tym 5 kobiet.
4. Wsparcie przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej
Jednym z działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze na rzecz
wzrostu zatrudnienia jest promowanie samozatrudnienia jako formy aktywizacji
zawodowej. W 2016 r. w ramach realizowanych programów 82 osoby bezrobotne, w
tym 30 kobiet, skorzystało z pomocy finansowej w formie jednorazowych środków na
założenie własnej firmy w łącznej wysokości 1.790.000,00 zł. Wśród osób, które
rozpoczęły działalność gospodarczą w 2016 roku znalazło się 38 osób w wieku do 30
roku życia i 9 osób po 50. roku życia.
5. Wsparcie pracodawców poprzez pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy
Pomoc w utworzeniu nowych miejsc pracy w 2016 r. otrzymało 37 pracodawców. W
wyniku podpisanych umów łącznie wyposażono/ doposażono 54 miejsca pracy, na
utworzenie których PUP w Jaworze wydatkował kwotę 1.186.000,00 zł.
Na nowoutworzone stanowiska pracy skierowano 16 kobiet, w tym 4 kobiety w
wieku po 50. roku życia, 6 kobiet długotrwale bezrobotnych oraz 1 osobę
niepełnosprawną.
Skierowane
osoby
bezrobotne
zostały
zatrudnione
w zawodach: szwaczka, zaopatrzeniowiec, pomoc piekarza, operator maszyn i
urządzeń do obróbki drewna, specjalista ds. kadr i płac, krojczy, pomoc cukiernika,
pomoc piekarza, specjalista ds. obsługi klienta, kosmetyczka, kucharz, kierowca
samochodu dostawczego.
W wyniku podpisanych umów zatrudnienie znalazło 38 mężczyzn, w tym 8 mężczyzn
po 50. roku życia, 15 mężczyzn długotrwale bezrobotnych oraz 1 osoba
niepełnosprawna. Miejsca pracy dla mężczyzn utworzono w zawodach: grafik
komputerowy, kierowca, piekarz, pomoc piekarza, pomoc kuchenna, operator łupiarki,
operator maszyn i urządzeń do obróbki drewna, operator maszyn kamieniarskich,
brukarz, mechanik maszyn i urządzeń rolniczych, mechanik samochodów
ciężarowych, sortowacz surowców wtórnych, mechanik samochodów osobowych,
menager ds. produktu, kelner, spawacz, operator maszyn i urządzeń do produkcji i
przetwórstwa metali, pomocniczy robotnik budowlany, magazynier, stolarz, operator
wózka widłowego, pracownik gospodarczy, operator wózka jezdniowego, monter
stolarki budowlanej, cieśla.
6.Organizacja staży zawodowych.
Jednym z najbardziej popularnych instrumentów rynku pracy, który służył
aktywizowaniu osób bezrobotnych w 2016 roku był staż adresowany m. in. do osób do
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30. roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych jak również osób
powyżej 50. roku życia. Osoby spośród tych grup są narażone na wykluczenie
społeczne oraz zagrożone przestępczością, dlatego też Powiatowy Urząd Pracy w
Jaworze podpisując umowy o zorganizowanie stażu z pracodawcami miał na
względzie przede wszystkim wsparcie jak największej ilości osób bezrobotnych
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Działalność PUP przyczyniła się również do zapewnienia bezpiecznej drogi do i ze
szkoły dzieciom i młodzieży na terenie gmin poprzez finansowanie w ramach staży 2
osób sprawujących nad nimi opiekę oraz stażu dla 1 osoby jako opiekun świetlicy
szkolnej. Ponadto PUP poprzez finansowanie stażu dla 2 osób na stanowisku
wychowawcy w Świetlicy Socjoterapeutycznej prowadzonej przez Zgromadzenie
Sióstr Św. Józefa w Bolkowie oraz stażu dla 1 osoby na stanowisku wychowawcy w
Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaworowy Start” przyczynił się do
zapewnienia opieki nad dziećmi z rodzin patologicznych, zagrożonych marginalizacją
społeczną.
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze wspierał również działalność ośrodków pomocy
społecznej w finansowaniu staży m.in. na stanowiskach opiekun w środowisku
pomocy społecznej- 4 osoby, pracownik klubu integracji społecznej- 1 osoba, referent
ds. świadczeń wychowawczych- 1 osoba.
Łącznie z tej formy wsparcia w 2016 r. skorzystały 362 osoby bezrobotne. W liczbie
tej znalazło się 265 kobiet, 76 osób po 50.roku życia, 15 osób niepełnosprawnych
oraz 114 osób długotrwale bezrobotnych. Osoby te, dodatkowo były wspierane
refundacją kosztów przejazdu do miejsca stażu oraz refundacją kosztów opieki nad
dzieckiem, dziećmi do lat 7 lub osobą zależną.
7. Refundacja rodzicom kosztów opieki nad dzieckiem, dziećmi do lat 6 lub osobą
zależną w związku z podjęciem pracy, szkolenia, stażu
Dodatkowym instrumentem wsparcia osób bezrobotnych z jakiego mogły korzystać
zainteresowani uprawnieni, była refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, dziećmi do
lat 6 lub osobą zależną. Instrument ten pozwalał uprawnionym na spokojne
wykonywanie powierzonych obowiązków w ramach stosunku pracy, stażu czy
podczas uczestniczenia w szkoleniu bez obaw o opiekę nad bliskimi. Refundacją
kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6 objętych zostało 36 osób
bezrobotnych, w tym 33 kobiety.
Refundacja przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u
pracodawcy stażu.
Kolejnym instrumentem wsparcia osób bezrobotnych z jakiego mogli korzystać
zainteresowani uprawnieni, była refundacja kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania
i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres
odbywania u pracodawcy stażu. Refundacją objęto 194 osoby bezrobotne, w tym 135
kobiet.
8.
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Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki
na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia.
Pomoc w ramach powyższej formy wsparcia w 2016 r. otrzymało 67 pracodawców. W
wyniku podpisanych umów pracodawcy zatrudnili na umowę o pracę na okres 24
miesięcy 109 osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia (53 kobiety,
56 mężczyzn). W liczbie tej znalazły się 3 osoby niepełnosprawne, które urząd pracy
skierował w ramach tej formy wsparcia. Na refundację części kosztów wynagrodzeń i
składek na ubezpieczenie społeczne łącznie PUP w Jaworze wydatkował kwotę 837
727,72 zł.
9.

10. Finansowanie

kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
W roku 2016 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze otrzymał środki z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego w łącznej wysokości 498 000, 00 zł. W ramach tej kwoty
zawarto 89 umów z pracodawcami na kształcenie ustawiczne pracodawców i
pracowników. Ze wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
skorzystało 27 pracodawców oraz 267 pracowników, w tym osoby w przedziale
wiekowym:
• 15-24 lata – 9 osób,
• 25-34 lata – 71 osób,
• 35-44 lata – 69 osób,
• 45 i więcej - 118 osób.
Biorąc pod uwagę udział osób ze względu na wykształcenie, dane te kształtowały się
następująco:
• osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym – 2,
• osoby z wykształceniem zawodowym – 29,
• osoby z wykształceniem średnim – 31,
• osoby z wykształceniem policealnym - 90,
• osoby z wykształceniem wyższym – 115.
Wśród pracodawców, którzy skorzystali ze wsparcia, ze względu na strukturę,
znajdują się:
• Mikroprzedsiębiorcy (23 pracodawców),
• Sektor publiczny (15 pracodawców),
• Małe (7 pracodawców),
• Średnie (5 pracodawców),
• Duże (1 pracodawca).
11. Działania

dodatkowe.
Ponad działania wpisane w Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz
Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016-2020
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze wspierał lokalny rynek pracy i swoich klientów
takimi instrumentami jak: prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie
wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok
życia oraz prace społecznie użyteczne, które wiążą się z tematyką Programu.
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W 2016 roku na terenach gmin: Wądroże Wielkie, Bolków, Jawor, Męcinka,
Mściwojów i Paszowice Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze w ramach porozumienia o
współpracy z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych zorganizował
prace interwencyjne, roboty publiczne i staże w miejscu pracy w ramach programu
„Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. Bezrobotni
wykonywali prace polegające na ręcznym i mechanicznym wykaszaniu traw na
skarpach i dnach cieków, ścinali zakrzaczenia wzdłuż koryt cieków, naprawiali
uszkodzone skarpy, czyścili koryta rzek z naniesionych śmieci, czyścili przepusty
rurowe, wygrabiali wykoszone porosty ze skarp. Ogółem w ramach tego programu
pracowało 25 osób bezrobotnych – 3 osoby/w tym 2 po 50. roku życia/ wykonywało
prace interwencyjne, 5 osób /w tym 2 po 50. roku życia/ wykonywały roboty
publiczne, a 19 osób odbywało staże w poszczególnych gminach.
Ogółem z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz
dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który
ukończył 50 rok życia trwających w ciągu 2016 roku skorzystały 123 osoby
uprawnione, w tym 53 osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia, 22 osoby
długotrwale bezrobotne.
Ponadto na terenach gmin: Bolków, Jawor, Męcinka i Wądroże Wielkie w ramach
wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej pracowały
103 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. W grupie tej znalazło się 50 kobiet, 91
osób po 50. roku życia, 7 osób niepełnosprawnych, 98 długotrwale bezrobotnych.
Bezrobotni wykonywali prace porządkowe przy obiektach komunalnych oraz
przystankach, odnawiając wiaty przystankowe i sprzątając teren wokół nich. Pracowali
również przy utrzymaniu chodników na terenach miast i gmin, przy utrzymaniu zieleni
na terenach publicznych, odkrzaczali drogi gminne, czyścili rowy i przepusty w
pasach dróg gminnych, nasadzali drzewa i krzewy na terenach publicznych. Ponadto w
gminie Wądroże Wielkie 1 osoba sprzątała świetlicę środowiskową, do której
uczęszczały dzieci z rodzin objętych opieką przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

OCHOTNICZY HUFIEC PRACY W JAWORZE.
W życiu wszyscy spotykamy się z różnymi zagrożeniami. Szczególnie narażona
jest na nią młodzież szukająca prostych rozwiązań i wyraźnych wskazówek, jak żyć.
Młody człowiek jest zagubiony w dzisiejszym świecie przesyconym techniką i
informacją, z której trudno w jasny sposób odróżnić dobro od zła, prawdę od fałszu.
Zagrożeń nie da się wyeliminować, ale można i trzeba je ograniczać. Nie można też
przypatrywać im się obojętnie, gdyż coraz więcej dzieci zostaje nieświadomie
wciągniętych w stan niebezpieczeństwa, który dotkliwie może zmienić ich życie bądź
doprowadzić do depresji, a skutki mogą być nieodwracalne.
Ochotniczy Hufiec Pracy w Jaworze wśród licznych działań szczególną uwagę
skupia na zapewnieniu młodzieży bezpieczeństwa i odpowiednich warunków podczas
zajęć praktycznych i wychowawczych.
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Dbamy o to aby nasi podopieczni mogli funkcjonować w bezpiecznym i przyjaznym
środowisku. Jesteśmy zobowiązani do reagowania na dysfunkcyjne oznaki zachowań
rodzinnych. W dzisiejszych czasach dodatkowym niebezpieczeństwem na jakie
narażona jest młodzież są ataki terrorystyczne. Dlatego przy wsparciu Komendy
Powiatowej Policji w Jaworze przeprowadziliśmy szkolenia dla młodzieży na temat
jak się zachowywać podczas zagrożenia terrorystycznego.
W 2016r. OHP był realizatorem programu profilaktyczno-edukacyjnego „Nasze
zdrowie – w naszych rękach”.
Zorganizowaliśmy dla młodzieży spotkanie szkoleniowe przy współudziale
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jaworze na temat
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Młodzież pierwszego rocznika uczestniczyła w hufcowym i rejonowym konkursie
Wiedzy o Policji „Razem bezpiecznej”.
Młodzież uczestniczyła w debacie społecznej zorganizowanej prze KPP w Jaworze
pod nazwą „Dopalacze –fakty czy mity”.
Kadra Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze uczestniczyła w debacie zorganizowanej
przez Komendę Powiatową Policji w Jaworze „ Sieć zagrożeń – jak nie dać się
skrzywdzić”.
Każdego roku dla naszej młodzieży przy współudziale Państwowej Inspekcji Pracy
przeprowadzony jest hufcowy i wojewódzki „ Konkurs Wiedza o zasadach BHP „.

SAMORZĄD POWIATOWY.
W zakresie bezpieczeństwa publicznego:
W roku 2016 realizując Program, samorząd powiatowy wsparł kwotą 8.000 zł służby
ponadnormatywne pełnione przez funkcjonariuszy Policji na drogach powiatowych.
Pomoc finansową otrzymały również: OSP Wiadrów, w wysokości 9.766 zł na
termomodernizację remizy oraz OSP Mściwojów na dofinansowanie zakupu nowego
samochodu ratowniczo-gaśniczego.
W okresie wrzesień – grudzień realizowano we współpracy z gminami: Bolków,
Mściwojów, Wądroże Wielkie oraz Policją i Państwową Strażą Pożarną Powiatowy
Program Profilaktyki z Zakresu Bezpieczeństwa Dzieci i Seniorów z Powiatu
Jaworskiego „Bezpieczny Dziadek, Bezpieczny Wnuczek”. Zorganizowano 10
spotkań z dziećmi w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz 12 z seniorami, w
celu przybliżenia tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego z elementami ratownictwa przedmedycznego i popularyzacji
numeru ratunkowego „112”. Przy okazji tych spotkań rozdawano elementy
odblaskowe oraz zachęcano do montażu czujników dymu i czadu. Pomocy finansowej
w zakupie elementów odblaskowych i wydawnictw z zakresu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego udzieliła Fundacja KGHM POLSKA MIEDŹ.
W zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego (obronnego) :
1. Przy udziale Wojewody Dolnośląskiego zorganizowano wojewódzkie trzydniowe
szkolenie obronne, w dniach 5-7 październik 2016 r. dla pracowników
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prowadzących sprawy obronne w jednostkach samorządowych i w podmiotach
leczniczych województwa dolnośląskiego.
2. Przeszkolono skład Stałego Dyżuru Starosty Jaworskiego i wzięto udział w treningu
jego funkcjonowania przeprowadzonym przez Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. Przeszkolono skład Akcji Kurierskiej w powiecie jaworskim.
4.W dniach 13-17 czerwca 2016 r. pracownicy biura uczestniczyli w treningu pod
kryptonimem RENEGER/SAREX we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu.
5.Zaktualizowano plany „Akcji Kurierskiej”, „Plan przygotowań podmiotów
leczniczych” w powiecie jaworskim oraz pozostałą dokumentację o charakterze
obronnym. Wykonano nowy „Plan organizacji i funkcjonowania Zastępczych
Miejsc Szpitalnych na terenie Powiatu Jaworskiego”.
6. Wystąpienie z wnioskami do uprawnionych organów, o nałożenie świadczeń
osobistych i rzeczowych na potrzeby Zastępczych Miejsc Szpitalnych w powiecie.
7. Wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego o doposażenie powiatowego magazynu
Obrony Cywilnej w nieodpłatne użytkowanie namiotów polowych, zestawu
oświetleniowego i agregatu prądotwórczego powyżej 7 kW.
9. Usprawnienie Zapasowego punktu Kierowania Starosty Jaworskiego w łączność
radiową pracującą w powiatowej sieci ostrzegania i alarmowania.
II. W zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego (kryzysowego):
1. W dniu 22 lipca na polecenie Starosty Jaworskiego zwołano spotkanie z
dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu jaworskiego w związku z
wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych, podczas
którego omówiono;
• Zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia
stopni alarmowych.
• Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu
przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.
• Stopnie alarmowe i zadania przewidziane dla administracji publicznej
po wprowadzeniu stopni alarmowych.
• Działania policji po wprowadzeniu stopni alarmowych.
2. W styczniu i maju została przeprowadzona aktualizacja załączników operacyjnych
Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią Powiatu Jaworskiego.
3. W czerwcu zorganizowano szkolenie z obsługi Platformy Operacyjnej Zarządzania
Kryzysowego dla pracowników Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego.
4. W lipcu podpisano porozumienie pomiędzy Powiatowym Centrum Zarządzania
Kryzysowego a spółką Dolnośląskie Kruszywa Mineralne w Nowym Jaworowie
Piaskownia w Bielanach, na usługę sprzedaży piasku wraz z załadunkiem podczas
zagrożenia powodziowego na terenie powiatu jaworskiego.
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5. W sierpniu przeprowadzono trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności z
włączeniem akustycznych systemów alarmowania powiatu jaworskiego.
6. W grudniu uczestniczono w trzydniowym treningu zgrywającym pod kryptonimem
„Grudzień 2016”, którego tematem było funkcjonowanie wojewódzkiego Systemu
Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń. W
treningu uczestniczyły wszystkie służby, inspekcje Powiatowe oraz Gminne Centra
Zarządzania Kryzysowego.
7. Dolnośląski Urząd Wojewódzki na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego przekazał w użytkowanie radiotelefon cyfrowy Motorola DM 4600,
oraz analogowy Motorola CM 160 na potrzeby zapasowego miejsca pracy starosty
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.
III.W zakresie koordynowania i zwalczania zagrożeń kryzysowych przez PCZK:
1. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego przez cały rok monitorowało
stan zagrożeń na terenie powiatu jaworskiego, głównie na podstawie komunikatów
meteorologicznych i hydrologicznych otrzymywanych z Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego.
2. Prowadzono działania koordynacyjne po zdarzeniach kryzysowych jakimi były
intensywne opady deszczu w dniu 14 lipca, na terenie powiatu jaworskiego i
wyrządziły szkody w infrastrukturze powiatowej. Biuro organizowało w tym
zakresie wymianę i obieg informacji, powołano komisję do szacowania strat,
powiadomiono Wojewodę Dolnośląskiego o wysokości strat. Uczestniczono w
pracach powiatowej i wojewódzkiej komisji do spraw weryfikacji strat.
3. Prowadzono działania profilaktyczne i informacyjne o zagrożeniach kryzysowych
na terenie powiatu poprzez;
• Przesyłanie komunikatów meteorologicznych do jednostek organizacyjnych
Starostwa i Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego
• Zamieszczanie komunikatów o zagrożeniach na stronie internetowej
Starostwa
• Zaktualizowano zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń w
zakładce Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
• Przekazywano meldunki do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego o zdarzeniach kryzysowych jakie wystąpiły na terenie powiatu.
4. Zorganizowano eliminacje Powiatowe XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „W trosce o nasze
bezpieczeństwo!”
5. W ramach programu „ Bezpieczne Wakacje 2016” biuro koordynowało inicjatywy
samorządów gminnych, służb i inspekcji w kontekście zapewnienia bezpiecznego
wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu. W związku z powyższym
wystosowano pismo do burmistrzów miast, wójtów gmin, służb, inspekcji i straży
z prośbą o zainicjowanie i podjęcie działań organizacyjnych i profilaktycznych
zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na terenie powiatu
jaworskiego, w zakresie zgodnym z kompetencjami. Miasta i gminy przy pomocy
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jednostek organizacyjnych zajęły się organizacją różnych form wypoczynku dla
dzieci i młodzieży. Natomiast inspekcje i służby podjęły działania kontrolne i
profilaktyczne na terenie swojego działania.
Następstwem podjętych działań organizacyjnych i profilaktycznych był bezpieczny
przebieg wakacji, w czasie których nie zanotowano wypadków z udziałem dzieci i
młodzieży.
6. W ramach Akcji Zima 2015-2016 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego koordynowało działania GCZK podejmowane w zakresie pomocy
osobom bezdomnym i najuboższym w okresie niskich temperatur. Zadania te na
terenie powiatu realizowane były przez miejskie i gminne ośrodki pomocy
społecznej, polegały one na udzielaniu potrzebującym zasiłków celowych na zakup
opału, odzieży, obuwia, żywności, a także wydawania posiłków. Osoby bezdomne
kierowane były do placówek: Monar-Markot Regionalne Centrum Pomocy
Bliźniemu Dom Samotnej Matki z Dzieckiem w Głogowie, Schroniska Brata Alberta
„Przystań” dla mężczyzn w Leśnej lub Przytuliska dla Najuboższych im. Siostry
Faustyny w Żukowicach. Na terenie powiatu jaworskiego nie ma schronisk dla
bezdomnych.
IV. W zakresie bezpieczeństwa i ochrony zabytków :
1. W marcu pod przewodnictwem Wicestarosty Jaworskiego
Arkadiusza
Baranowskiego zorganizowano posiedzenie Powiatowego Zespołu ds. Ochrony
Zabytków i Dziedzictwa Narodowego
2. Przeprowadzono lustrację 4 obiektów zabytkowych w zakresie zabezpieczenia
przed przestępczością, kradzieżami, pożarem, dewastacją oraz niegospodarnością
w niżej wymienionych obiektach :
a/ Pałacu w Targoszynie gm. Mściwojów wpisanego do rejestru zabytków pod nr
A/3417/588L decyzją z dnia 14.04.1981 r., będącego własnością Gminy
Mściwojów.
b/ Pawilonu Parkowego w Drzymałowicach gm. Mściwojów, wpisanego do rejestru
zabytków pod nr A/2815/788L decyzją z dnia 28.12.1987 r., będącego własnością
zbiorową po 1/3 udziałów Państwa Marii i Jana Jaroszów zamieszkałych
Drzymałowice 12, Pana Bogdana Bębisza zamieszkałego Drzymałowice 12 i Pana
Krystiana Cichockiego zamieszkałego Jawor ul. Armii Krajowej 23/2.
c/ Murów Miejskich z Zamkiem Anioła w Jaworze, wpisany do rejestru zabytków pod
nr A/2936/1076 decyzją z dnia 27.02.1967 r., będący własnością Gminy Jawor
oraz Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Marcina w Jaworze.
d/ Ogrodu Ozdobnego w Mściwojowie gm. Mściwojów, wpisanego do rejestru
zabytków pod nr A/3127/559L decyzją z dnia 06.05.1980 r., będący własnością
Gminy Mściwojów.
3. Z każdej lustracji został sporządzony protokół z uwagami i zaleceniami dla
właścicieli na temat zabezpieczenia obiektu zabytkowego. O niewłaściwym
zabezpieczeniu obiektów zabytkowych został powiadomiony Wojewódzki
Konserwator Zabytków.
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Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2016 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze wykonał w roku 2016:
Remonty cząstkowe na powierzchni 14.723,2 m2, montaż barier energochłonnych o
długości 24 mb, ścinkę poboczy o powierzchni 16.720 m2, wycinkę 147 drzew oraz
podkrzesanie 348 i frezowanie 55 pni. Wymieniono i ustawiono 290 znaków
drogowych oraz zamontowano 3 lustra. Odnowiono oznakowanie poziome na
powierzchni 3.031,7 m2 oraz dwukrotnie mechanicznie wykoszono pobocza na
odcinku 458,4 km oraz udrożniono 1.705 mb. rowów.
W okresie sprawozdawczym, w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach,
wykonano następujące inwestycje:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2808D dr. nr 363 – Męcinka – dr. nr 2610D w
km 4+650 – 9+630 relacji Bogaczów – Pomocne
Koszt całkowity: 1 287 101,77 zł
Dotacja MSWiA: 1 029 681,00 zł
Dotacja gmina Męcinka: 27 420,77
Dotacja Nadleśnictwo Jawor: 230 000,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Dobków-gr. powiatu Lipa nr 2600D w km 0+0002+500
Koszt całkowity: 1 081 746,91 zł
Dotacja MSWiA: 865 397,00 zł
Dotacja UMWD: 180 000,00 zł
Wkład Powiatu Jaworskiego: 36 349,91 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2790D w miejscowości Granowice w km 3+015
– 4+020
Koszt całkowity: 363 738,02 zł
Dotacja MSWiA: 290 990,00 zł
Dotacja Gminy Wądroże Wielkie: 36 373,80 zł
Wkład Powiatu Jaworskiego: 36 374,22 zł
Przebudowa drogi nr 2800D Mierczyce-Skała-Luboradz w km od 1+550 -4+296
Koszt całkowity: 761 701,77 zł
Dotacja MSWiA: 487 101,77 zł
Dotacja UMWD: 274 000,00 zł
Remont muru oporowego w Mysłowie w km 1+120 do 1+220
Koszt całkowity: 307 500,00 zł
Dotacja MSWiA: 246 000,00 zł
Dotacja RZGW: 61 500,00 zł
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Przebudowa chodnika w miejscowości Paszowice na odcinku 350 m
Koszt całkowity: 95 000,00 zł
Dotacja Gminy Paszowice: 47 500,00 zł
Wkład Powiatu Jaworskiego: 47 500,00 zł
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2800D w Mierczycach na
odcinku ok 500 m – etap I
Koszt całkowity: 86 664,09 zł
Dotacja Gminy Wądroże Wielkie: 43 332,05 zł
Wkład Powiatu Jaworskiego: 43 332,04 zł
Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej i budowa zatoki postojowej
Koszt całkowity: 108 130,76 zł
Wkład Powiatu Jaworskiego: 108 130,76 zł
Budowa chodnika w miejscowości Godziszowa na odcinku ok 1 km
Koszt całkowity: 160 000,00 zł
Dotacja Gminy Mściwojów: 80 000,00 zł
Wkład Powiatu Jaworskiego: 80 000,00 zł

SAMORZĄDY GMINNE
GMINA JAWOR
Realizując „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy
Porządku Publicznego Obywateli na Lata 2016 -2020” Gmina Jawor w 2016 roku
realizowała następujące zadania:
1) na bieżąco były konserwowane urządzenia systemu monitoringu miejskiego,
a w przypadku wystąpienia awarii czy uszkodzeń na bieżąco naprawiane.
Łącznie na konserwację i naprawę urządzeń wydano 13 tys. zł.
2) służby ponadnormatywne były realizowane podczas Święta Chleba i Piernika,
Gmina wydatkowała na ten cel 820 zł.
3) Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworze została doposażona w sprzęt i
umundurowanie na kwotę 27.600 zł.
4) magazyn przeciwpowodziowy miasta Jawora został doposażony w pompę
szlamową o wartości 8 tys. zł.
5) Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w 2016 r. prowadził działania:
a) 86 rodzin było objętych procedurą Niebieskiej Karty (odbyło się 237
spotkań grup roboczych0;
b) w ramach ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka” zorganizowano
w dniach 28 listopada - 2 grudnia „Jaworski Tydzień Przeciw Przemocy
w Rodzinie”, przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej,
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych; Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, Komendy
Powiatowej Policji, Przychodni Rejonowej, Sądu Rejonowego, Szkoły
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6)
7)

8)

9)

Podstawowej Nr 5, Gimnazjum Nr 2
i Nr 1 oraz Charytatywnego
Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym i
Współuzależnionym oraz Ofiarom przemocy „AZYL”.,.
W ramach
kampanii Gmina Jawor zorganizowała szkolenie - „Kontakt
z
rodziną pokrzywdzoną i stosującą przemoc. Pomagam sobie, by pomóc
innym” dla podmiotów biorących udział w akcji.
c) Poradnia Rodzinna zorganizowała szkolenia dla pracowników
socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej „Procedura
Niebieskie karty - praktyczne wskazówki do pracy socjalnej w ramach
procedury”;
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła w
2016 54 spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Jaworze na
2016 rok prowadzone były działania:
a) przeprowadzono programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania
narkomanii dla uczniów trzecich klasach Gimnazjum Nr 1 w Jaworze
przy ul. Moniuszki 4, pierwszych drugich i trzecich klasach Gimnazjum
Nr 2 w Jaworze Plac Bankowy W ramach tego programu zorganizowano
spotkania z nauczycielami oraz rodzicami uczniów biorących udział w
programie;
b) świetlica opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze organizowała
spotkania wychowanków z policjantem: „Bezpieczne ferie”,
Bezpieczeństwo w sieci i cyberprzemoc”, Bezpieczna droga do szkoły”;
c) prowadzenie punku konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie
(pomoc psychologiczna i prawna) przez Poradnię Rodzinną MOPS w
Jaworze;
d) dofinansowano działalność Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy;
realizacja rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
„Bezpieczna+” - wsparcie otrzymało Gimnazjum Nr 2 w Jaworze. W ramach
działań przeprowadzono: - radę szkoleniową dla nauczycieli z zakresu
cyberprzemocy i profilaktyki w sieci,
a) kurs mediacyjny i warsztaty dla nauczycieli - podniesienie kompetencji
uczniów z zakresu rozwiązywania konfliktów metodą mediacyjną,
b) szkolenie dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szerokim
zakresie (dewiacje, grupy rówieśnicze i zachowania ryzykowne),
c) warsztaty dla uczniów „Kiedy żart zamienia się w hejt” i „Sposoby
rozwiązywania konfliktów”- mediacje i kompromis”,
d) spektakle profilaktyczne dla uczniów.
e) Liczba uczestników programu: uczniowie - 323, nauczyciele - 34,
rodzice 215, inne osoby uczestniczące - 39, podmioty współpracujące- 5.
organizacja ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - eliminacje
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powiatowe organizowane przez Szkołę Podstawową nr 5 w Jaworze ( udział
wzięło 6 drużyn z powiatu).
10) organizacja konkursu „Bezpieczna droga do szkoły” dla klas I-III przez Szkołę
Podstawową Nr 5 w Jaworze.

GMINA BOLKÓW.
Mając na względzie realizację Programu, w roku 2016 podejmowane były następujące
działania:
- monitorowanie zagrożeń i ich analizowanie,
- współpraca z Gminno-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z kadrą
kierowniczą szkół w zakresie miejscowych patologii związanych z narkomanią,
alkoholizmem, zwalczaniem agresji i zapobiegania przestępczości nieletnich,
- propagowanie pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży poprzez różnego rodzaju
konkursy, zajęcia terenowe, prelekcje, pokazy ratownictwa technicznego i
medycznego,
- współpraca z Policją, polegająca na koordynacji działań prewencyjnych, ochronie
miejscowych imprez, prezentacji dzielnicowych i ich zakresu działania,
- podejmowanie działań mających na celu zwiększenie ilości patroli prewencyjnych
Policji, włączeniu Policji /dzielnicowych/ do sieci powiadamiania i ostrzegania /sieć
telefonii komórkowej/,
- koordynowanie i inicjowanie akcji „bezpieczne wakacje”, „bezpieczny
wypoczynek”,
- poprawa stanu technicznego dróg gminnych,
- współpraca z mediami lokalnymi o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
- rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dla ludności w zakresie sposobu
zachowania się w przypadkach miejscowych zagrożeń, czy klęsk żywiołowych.
Na realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć wydatkowano w roku
ubiegłym następujące środki finansowe:
- w dziale utrzymania straży pożarnych – 266.480,66 zł
- abonament 4 telefonów komórkowych dla Policji,
- zakup aparatu fotograficznego dla Policji – 5.000,00 zł,
- zwiększenie patroli prewencyjnych Policji,
- zrealizowano działania związane z profilaktyką, dotyczącą uzależnień od alkoholu i
narkotyków /świetlice, terapeuci, psycholodzy, psychiatrzy itp./:
a/ profilaktyka przeciwalkoholowa – 171.342, 10 zł
b/ profilaktyka narkotykowa – 16.290,00 zł.
Współpracowano ze służbami i Powiatem w zakresie zgrywania działań
ratowniczych oraz wymiany informacji, alarmowania i powiadamiania, a mianowicie:
- regularnie sprawdzano łączność z PCZK na naszym terenie,
- kontynuowano usługę dostępu do systemu umożliwiającego wysyłanie wiadomości
tekstowych poprzez SMS, zintegrowanych z aplikacją mobilną dotyczącą m.in.:
ostrzegania mieszkańców o zbliżających się wichurach, zamieciach, powodziach oraz
informowania mieszkańców o sytuacjach awaryjnych i utrudnieniach w ruchu.
Ponadto, funkcjonuje Platforma Operacyjna Zarządzania Kryzysowego, która zawiera
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m.in. wiadomości istotne dla zarządzania kryzysowego, informacje z IMGW,
ostrzeżenia, alarmy, bazę sil i środków, raporty dobowe o zdarzeniach, analizy, mapy
itd.
W 2016 zrealizowano następujące inwestycje mające wpływ na poprawę b
bezpieczeństwa, a mianowicie:
W obszarze poprawy stanu technicznego dróg gminnych:
- Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipie,
- Przebudowa skarpy rzeki Nysy Szalonej w miejscowości Bolków – ul. Jeleniogórska,
- Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej - ul. Kamiennogórska w Bolkowie,
- Zaplanowana poprawa stanu technicznego dróg gminnych: ul. Tęczowa, Sloneczna,
Młynarska, Rycerska.
W obszarze bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego:
- poczyniono czynności zmierzające do włączenia OSP w Kaczorowie do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- doposażono jednostki OSP z terenu Gminy Bolków,
- pozyskano samochód specjalny typu Ambulans i poczyniono starania odnośnie
budowy garażu dla OSP w Sadach Dolnych,
- prowadzono współpracę ze strażą pożarną, polegającą na pomocy w organizowaniu
pokazów służb przeciwpożarowych, „Dnia Strażaka”, OTWP na szczeblu gminnym,
- na bieżąco uzupełniano sprzęt magazynu przeciwpowodziowego Gminy Bolków,
- udział w treningach i szkoleniach organizowanych przez wojewódzkie i powiatowe
centra zarządzania kryzysowego.
Bezpieczeństwo mieszkańców i zapobieganie przestępczości:
Współdziałanie z Gminno-Miejkim Ośrodkiem Pomocy Spoółecznej oraz kadrą
kierowniczą placówek oświatowych w zakresie miejscowych patologii związanych z
narkomanią, alkoholizmem, zwalczaniem agresji i zapobiegania przestępczości
nieletnich. Zorganizowano obozy dla młodzieży i dzieci z programem
wypoczynkowo-szkoleniowym, w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania patologiom
społecznym. Realizowano elementy programów spójnych ze szkolnymi programami
profilaktycznymi, opiekuńczymi i wychowawczymi w zakresie bezpieczeństwa.
Przeprowadzono pogadanki na temat zagrożenia wynikającego ze stosowania używek,
środków odurzających, palenia papierosów i picia alkoholu.
Współpraca z Policją polega na koordynacji działań prewencyjnych, ochronie
miejscowych imprez, prezentacji dzielnicowych. W 2016 roku Gmina Bolków brała
także udział w Powiatowym Programie Profilaktyki z Zakresu Bezpieczeństwa Dzieci
i Seniorów Powiatu Jaworskiego „Bezpieczny Dziadek, Bezpieczny Wnuczek”.
Odbyły się cykle spotkań zarówno z dziećmi, jak i z seniorami Gminy Bolków, którzy
poruszając się pieszo, będąc niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, narażeni
są na niebezpieczeństwo. Uczniowie uczestniczyli również w eliminacjach gminnych
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
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GMINA MĘCINKA
W zakresie zapewnienia wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu
zamieszkania.
Dla poprawienia bezpieczeństwa i bezpośredniego kontaktu mieszkańców Gminy z
dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w Jaworze (rejon służbowy gmina
Męcinka),
udostępniono mu pomieszczenie w budynku Gminnej Biblioteki
Publicznej w Męcince. Popularyzowano sylwetkę dzielnicowego na stronie
internetowej Gminy . W dalszym ciągu gmina finansuje abonament telefonu
komórkowego, w który wyposażony jest dzielnicowy. Numer ten udostępniony jest na
stronie internetowej Gminy.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym :
1) poprawa stanu technicznego dróg gminnych:
a) przebudowa drogi gminnej w Słupie od km 0+000 do km 0+417,
b) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w
Piotrowicach,
c)przebudowa drogi powiatowej nr 2622d oraz budowa chodnika i kanalizacji
deszczowej w Sichowie, gmina Męcinka powiat jaworski,
d)przebudowa drogi gminnej w Chełmcu od km 0+000 do km 0+770,
e) przebudowa drogi gminnej w Słupie od km 0+000 do km 0+426,
f) przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach na działkach nr 447,448, 415,
2) poprawa stanu technicznego chodników:
a) remont chodnika w m. Piotrowice przy drodze powiatowej nr 2806 D w gminie
Męcinka,
b) remont chodnika na działce nr 317 w Słupie,
c) budowa chodnika w miejscowości Męcinka przy drodze powiatowej nr 2808D z
Męcinki do Nowej Męcinki,
d) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 365 w zakresie budowy chodnika w
m.Chełmiec
2. W zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii:
Podstawowym celem programu było zapobieganie powstawaniu nowych
problemów alkoholowych, zmianę wzorców spożywania alkoholu, zmniejszenie
rozmiarów występujących problemów alkoholowych. Gminna komisja rozwiązywania
problemów alkoholowych, inicjowała zadania związane z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowała czynności zmierzające
do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej, obowiązku poddania się
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Punkt Konsultacyjny był czynny 4 razy
w miesiącu /każdy roboczy wtorek w godz. 16 00 do 1800.
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Praca w Punkcie polegała na postawieniu diagnozy dotyczącej uzależnień.
Kolejnym etapem było odpowiednie „zaprogramowanie” i prowadzenie rozmowy, tak
aby sytuacje, które są niepożądanym wytworem życia codziennego, a skutkiem
uzależnienia, były uświadamiane, a następnie eliminowane.
Rozmowa terapeutyczna polegała na aktywnym uczestniczeniu i wspomaganiu w
procesie nabywania wiedzy o sobie samym w sytuacji eliminacji niewłaściwych
postaw i zachowań w stanie uzależnienia, poprzez zachęcanie do podjęcia
dobrowolnego leczenia odwykowego, oferowaniu pomocy w uzyskaniu miejsca w
placówkach odwykowych, udzielaniu wsparcia i pomocy osobom podejmującym
próby utrzymywania abstynencji oraz udzielaniu informacji rodzinom osób
uzależnionych o sposobach radzenia sobie z osobą uzależnioną.
W ramach punktu działa grupa AA – mityngi odbywały się cztery razy w miesiącu. W
okresie sprawozdawczym z usług punktu skorzystało kilkadziesiąt osób.
W gminie działa Zespół Interdyscyplinarny, który z mocy przypisanych mu praw i
obowiązków czuwa nad osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, podejmuje
działania mające na celu poprawę zachowania sprawcy przemocy i scalenia na nowo
członków rodziny.

GMINA MŚCIWOJÓW.
W roku 2016 Gmina Mściwojów udzieliła wsparcia finansowego dla służb: Policji,
KPPSP , OSP z terenu gminy jak niżej:
. sfinansowano opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej dla KPP w Jaworze
– 266,91 zł
. dofinansowano Powiatowy Program Profilaktyki „Bezpieczny Dziadek, Bezpieczny
Wnuczek”- 200 zł
. dofinansowano bieżące utrzymanie samochodów i sprzętu w OSP : Marcinowice 7000 zł , Targoszyn – 3000 zł i Mściwojów- 11500 zł + 72.000 zł dofinansowano
zakup samochodu ratowniczo -gaśniczego
. utrzymanie schroniska dla psów w Legnicy, gmina dofinansowała – 5904 zł
. utrzymanie klubów i drużyn sportowych w Snowidzy i Targoszynie- 25.588,89 zł
. dla pogorzelców Gminy Złotoryja przesłano 3000 zł
. dofinansowano KPP w Jaworze w kwocie 10.000 zł na zakup radiowozu
Dodatkowo gmina zaangażowała się i aktywnie wspierała działania
prowadzone przez lokalne Stowarzyszenia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Mściwojowie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i szkoły.
Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach, Szkoła Podstawowa w Targoszynie oraz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie zorganizowało dla dzieci w
wieku szkolnym od 7 do 14 lat półkolonię pod hasłem "Bajkowe Wakacje" od
27.06.2016 do 08.07 2016 r. w Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach.
Opiekunowie podczas gier i zabaw dążyli do podniesienia świadomości młodych
osób w kwestii zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkotyki oraz promowali szeroko
rozumiany zdrowy styl życia. Rozmawiali z dziećmi i młodzieżą o szkodliwości
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zażywania środków odurzających, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy,
informując przy tym o konsekwencjach prawnych i zdrowotnych takich zachowań.
Bezpieczne wakacje na wsi - konkurs wiedzy i spotkania dla dzieci i młodzieży z
Gminy Mściwojów.
1 lipca w Gimnazjum w Marcinowicach odbyło się spotkanie dla dzieci i młodzieży
na temat bezpieczeństwa na wsi podczas wakacji. Na spotkaniu pracownik KRUS
omówił najczęstsze przyczyny wypadków, jakim ulegają dzieci w środowisku
wiejskim, a następnie uczestnicy obejrzeli film na temat wypadków dzieci na wsi. Na
zakończenie odbył się konkurs wiedzy pod hasłem "Bezpieczne wakacje na wsi".
Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez OR KRUS we Wrocławiu.
Każdy uczestnik otrzymał również broszury KRUS z serii "Bezpiecznie na wsi".
Celem akcji "Bezpieczne Wakacje na wsi" było zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w ramach akcji „Bezpieczne
wakacje 2016” spotykali się z dziećmi i młodzieżą. W trakcie zajęć mundurowi
wskazywali na takie formy zabawy oraz spędzania wolnego czasu, by wakacyjny
wypoczynek był bezpieczny. Omówili przy tym mogące wystąpić zagrożenia i
sposoby ich unikania. Szczególną uwagę policjanci poświęcili niebezpieczeństwom
mogącym wystąpić podczas pobytu w domu, prac polowych, kontaktach z obcymi i
zwierzętami oraz w trakcie zabaw nad wodą.
W ramach poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w 2016
roku :
➢ Uzupełniono oznakowanie na drogach gminnych, przejazdach kolejowych.
➢ Sukcesywnie gmina nabywała kruszywo do uzupełnienia ubytków na drogach
gminnych.
➢ Przebudowa dróg gminnych tj: Mściwojów 2325 m2 , Targoszyn 247 m2,
Snowidza 152 m2, Drzymałowice 477 m2 , Godziszowa 444 m2.
➢ Wykonano zagęszczeń punktów oświetleniowych na terenie Gminy w ilości 4
sztuki.

GMINA PASZOWICE
Poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Paszowice
jest jednym z ważniejszych elementów naszego działania, które w szczególności
polegają na:
- monitorowaniu zagrożeń, ich analizowaniu, wyciąganiu wniosków, określaniu
zadań, współpracy z kadrą kierowniczą szkół w zakresie miejscowych patologii
związanych z narkomanią, alkoholizmem, zwalczaniem agresji i zapobiegania
przestępczości nieletnich,
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propagowaniu pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży poprzez różnego rodzaju
konkursy, zajęcia terenowe, prelekcje, pokazy ratownictwa technicznego
i medycznego,
- współpracy z policją polegającej na koordynacji działań prewencyjnych, ochronie
miejscowych imprez, prezentacji dzielnicowych i ich zakresu działania,
- rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych dla ludności w zakresie sposobu
zachowania się w przypadkach miejscowych zagrożeń, klęsk żywiołowych,
- podejmowaniu działań mających na celu zwiększenie ilości patroli prewencyjnych
Policji, włączeniu dzielnicowego do sieci powiadamiania i ostrzegania (sieć
telefonii komórkowej),
- organizowaniu pokazów służb przeciwpożarowych, ratownictwa technicznego,
medycznego,
- koordynowaniu i inicjowaniu akcji „bezpieczne ferie zimowe”, „bezpieczne
wakacje”, „ bezpieczny wypoczynek”,
- dofinansowaniu remontów remiz strażackich,
- korzystaniu z systemu łączności radiowej zarządzania kryzysowego,
- poprawie stanu technicznego i oznakowanie dróg gminnych,
- w 2016 roku wprowadziliśmy bezpłatny system aplikacji „BLISKO”, z którego
korzysta aktualnie 151 osób, system SMS informuje m.in. o sytuacjach
kryzysowych, atmosferycznych, utrudnieniach i awariach np. energetycznych i
wodociągowych, bezpłatnych badań lekarskich i programach zdrowotnych,
imprezach kulturalnych i sportowych w Gminie Paszowice.
Do realizacji działań z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sposób
bardzo aktywny włączeni są dyrektorzy szkół gminnych i Gminny Ośrodek Kultury.
W szkołach podejmowane były działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów polegające
na przeprowadzaniu spotkań i pogadanek z funkcjonariuszami policji na temat „
Bezpieczeństwa na drodze do szkoły i poza szkołą”, odpowiedzialność prawna
nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasady
zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią”, zasady zachowania się w
sytuacjach kryzysowych „Bądź uważny” – terroryzm, krytykujemy przemoc w naszym
otoczeniu, bezpieczeństwo w czasie wakacyjnego wypoczynku, bezpieczeństwo w
sieci, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nałogi NIE zdrowy styl życia TAK, program edukacyjny, „ Bezpieczniki Taurona”–bezpieczne i
racjonalne korzystanie z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilających, a także
bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej. Udział w programie
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”, przeprowadzono zajęcia warsztatowe /PORE/
tj; cyberprzemocy mówimy NIE, radzę sobie z agresją własną i innych, nie piję, nie
palę, nie biorę, nie zamykaj oczu, ja w grupie-budowanie prawidłowych relacji
rówieśniczych.
Realizowano elementy programów spójnych ze szkolnymi programami
profilaktycznymi, opiekuńczymi i wychowawczymi w zakresie bezpieczeństwa.
Uczniowie uczestniczyli w Gminnym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach w 2016 r. podjął następujące czynności
profilaktyczno – prewencyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa i zapobieganie
przestępczości:
-
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W dniach 1–2 maja 2016 r. w Myśliborzu zorganizowano „Myśliborską
Majówkę”, akcję inaugurującą sezon turystyczny i wspólne działania edukacyjno –
turystyczne i gospodarcze na obszarze działania Dolnośląskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych, Nadleśnictwa Jawor i Gminy Paszowice. Uczestniczyli w tym
przedsięwzięciu funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, którzy
przeprowadzili prezentację pojazdów patrolowych oraz ich wyposażenia,
zaprezentowali pokaz tresury psa tropiącego oraz znakowali rowery.
W kolejnym dniu „Myśliborskiej Majówki” (02.05.2016) uczestniczyli strażacy z
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze i OSP Paszowice,
którzy zaprezentowali pojazdy strażackie i ich wyposażenie oraz dali pokaz użycia
sprzętu ratowniczo–gaśniczego. Odbiorcami dwudniowych działań byli zarówno
turyści z terenu powiatu jaworskiego, jak i mieszkańcy Dolnego Śląska.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży pozostającym bez
opieki rodziców podczas wakacji w miejscu zamieszkania, szczególnie w czasie prac
żniwnych, przeprowadzono okresie od 27 czerwca do 26 sierpnia 2016r. następujące
formy zajęć:
- zajęcia kulturalno-rozrywkowe, sportowo-rekreacyjne i edukacyjne w świetlicach
środowiskowych w Paszowicach, Bolkowicach, Wiadrowie, Kwietnikach,
Pogwizdowie, Jakuszowej i Myśliborzu. Zajęcia w świetlicach odbywały się od
poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00. Zajęcia były prowadzona przez
instruktorów GOK;
- zajęcia edukacyjne w bibliotekach:
- wycieczki autokarowe i szynobusem po terenie Dolnego Śląska;
- Międzynarodowy Obóz Letni – warsztaty językowe przy współpracy z AIESEC przy
Politechnice Wrocławskiej w terminie od 18 do 22 lipca 2016 r.
W w/w formach zajęć uczestniczyło średnio 100 dzieci/dziennie.
Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych opiekunów, a obiekty, w których
odbywały się zajęcia były zabezpieczone pod względem p.poż., posiadały aktualne
badania wyposażenia p.poż. i właściwe oznakowanie pomieszczeń. Obiekty są też
wyposażone w apteczki pierwszej pomocy.
W ramach działań profilaktyczno–edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży zajęcia na temat bezpiecznego poruszania się po drodze
przeprowadził mł. asp. Józef Kolanek z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.
Zajęcia odbyły się w świetlicy w Myśliborzu, a ich celem było przyczynienie się do
zapobiegania wypadkom z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Dowóz dzieci i młodzieży do i ze szkół w formie zorganizowanej realizowany
był przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „TRANS-POL” Sp. z o.o.
Legnica (podpisana umowa) oraz przez gminny autobus szkolny „Gimbus”.
Od nowego roku szkolnego 2016/2017 usługi przewozowe dzieci wykonuje PKS
Kamienna Góra.
W każdym autobusie był zatrudniony opiekun w celu zagwarantowania
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie dowozu.
Mimo zmniejszenia wpływów z koncesji na sprzedaż alkoholu udało się z
budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych utrzymać
dotychczasowy poziom funkcjonowania świetlic środowiskowych, przy takiej samej
ilości godzin, zajęć i kadrze opiekuńczo – wychowawczej.
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Systematycznie monitorowane są place zabaw, na których pracownicy urzędu na
bieżąco konserwują urządzenia zabawowe, między innymi w Paszowicach,
Myśliborzu, Kłonicach, Pogwizdowie, Sokolej, Jakuszowej, Wiadrowie i Zębowicach.
W ciągu roku dbaliśmy o wykaszanie terenów placów zabaw, wiejskich boisk i
pobocza dróg.
W 2016 roku prowadzone były zajęcia w Punkcie Konsultacyjnym dla osób
uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie, polegających na
wzbudzeniu motywacji osób do podjęcia leczenia odwykowego, wypracowaniu
abstynencji od środków psychotropowych, motywacji do trzeźwego stylu życia i
realizacji zadań życiowych oraz do poprawnego funkcjonowania społecznego.
W minionym roku Wójt Gminy szczególny nacisk kładł na bezpieczeństwo
mieszkańców. Dla 80 przedszkolaków zakupiono kamizelki odblaskowe, natomiast
dla pozostałych osób opaski odblaskowe, które można było otrzymać w Urzędzie
Gminy. W sumie rozdano ponad 100 opasek osobom dorosłym.
Dobrze układa się współpraca Gminy z Komendą Powiatową Policji w Jaworze.
Gmina Paszowice zaliczana jest do najbardziej bezpiecznych w powiecie jaworskim.
Stan oznakowania na drogach gminnych oraz dróg przebiegających przez gminę
należy uznać za dobry.
W 2016 roku zrealizowano zadania inwestycyjne mające wpływ na poprawę
bezpieczeństwa tj.
- wykonano remont zniszczonej drogi i muru oporowego przez intensywne opady w
2013 roku w Wiadrowie,
- wykonano nowe nawierzchnie dróg z masy asfaltowej w miejscowości; Grobla,
Paszowice, Zębowice, Kwietniki,
- wykonano remont drogi w Pogwizdowie o nawierzchni tłuczniowej,
- zinwentaryzowano szkody na drogach gminnych spowodowane ulewnymi
deszczami,
Oznakowanie dróg gminnych z dojazdem do posesji jest zadawalające, na bieżąco
wymieniane są zniszczone znaki jak i wstawione nowe na wyremontowanych drogach.
Wstawiono między innymi 3 nowe znaki kierunkowe informujące o nowo
wybudowanych budynkach mieszkalnych. Dla poprawy bezpieczeństwa prowadzone
są na bieżąco prace przy koszeniu poboczy dróg i wycinki drzew rosnących w rowach
przydrożnych.

GMINA WĄDROŻE WIELKIE.
W roku 2016 Gmina Wądroże Wielkie zorganizowała i współfinansowała:
1 Prowadzenie zajęć opiekuńczo– wychowawczych z elementami profilaktyki w
świetlicach wiejskich w Granowicach i w Gądkowie oraz w świetlicy środowiskowej
w Wądrożu Wielkim. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga, który posiada
odpowiednie przeszkolenie do prowadzenia tego typu zajęć. Każda świetlica
otrzymywała w ramach potrzeb materiały niezbędne do prowadzenia zajęć (materiały
papiernicze, biurowe, dekoracyjne, artykuły żywnościowe do zajęć kulinarnych).
2. Wsparto finansowo działania zorganizowane przez Stowarzyszenie Nasze Wądroże
Wielkie, których celem było krzewienie abstynencji wśród dzieci i młodzieży.
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3. Po raz drugi przystąpiono do akcji Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki „Zryw
Wolnych Serc” z inicjatywy Komendy Głównej Policji. W odpowiedzi na apel
społeczności PaT („Profilaktyka a TY”) uczniowie naszych szkół oraz pracownicy
jednostek organizacyjnych wzięli udział w tej akcji, której celem była promocja życia
bez uzależnień.
4. W ramach działań profilaktycznych zakupiono warsztaty i spektakle profilaktyczne
połączone z prelekcjami tematycznymi dla dzieci z Gminnego Przedszkola, ze Szkoły
Podstawowej w Wądrożu Wielkim oraz z Filii w Budziszowie Wielkim a także dla
uczniów z Gimnazjum.
5. W listopadzie przeprowadzono zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji
zdrowego stylu życia dla uczniów Gimnazjum w Budziszowie Wielkim, ich rodziców
i nauczycieli. Zajęcia prowadzone były przez specjalistę w dziedzinie profilaktyki
i psychoterapii.
6.W październiku uczniowie Gimnazjum w Budziszowie Wielkim uczestniczyli
w wycieczce profilaktycznej do Parku Krajobrazowego Chełmy. Brała w niej udział
grupa 30 uczniów pod opieką wychowawców. Nadrzędnym celem wycieczki była
promocja zdrowego stylu życia, dbanie o prawidłową postawę oraz czynne spędzanie
czasu wolnego od nałogów uzależnień. Oprócz wiedzy związanej z profilaktyką
uzależnień, uczniowie doskonalili także umiejętność współpracy w grupie.
7. Wsparto:
a) kampanie profilaktyczne: „Trzymaj formę” oraz „Zachowaj zdrowy styl
życia” realizowane przez Szkołę Podstawową w Wądrożu Wielkim. Celem
programów było kształtowanie nawyków prozdrowotnych wśród dzieci i
młodzieży szkolnej oraz ich rodzin a w szczególności promowanie
aktywności fizycznej, promowanie zdrowego sposobu odżywiania.
b) Program profilaktyczny „Wolni od nałogów” realizowany w Gimnazjum
w Budziszowie Wielkim
8. Dofinansowano szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla
dwóch członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w gminie Wądroże
Wielkie, którzy po przeszkoleniu otrzymali certyfikat uprawniający do prowadzenia
terapii ze sprawcami przemocy, głównie posiadający niebieskie karty.
9. W grudniu Dzielnicowy, który jest także członkiem komisji, podczas swoich
służbowych obowiązków dokonał wybiórczo kontroli placówek handlowych
działających na terenie naszej Gminy. Podczas kontroli nie odnotował żadnych
rażących uchybień.
10. W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach Gminy Wądroże Wielkie
wykonano:
- przebudowę drogi wewnętrznej w Wądrożu Małym o wartości 184.632, 84 zl,
- przebudowę drogi wewnętrznej w Wądrożu Małym o wartości 121.778,02 zł,
- przebudowę drogi osiedlowej w Budziszowie Wielkim ze środków ANR – o wartości
321.822, 27 zł,
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- remont cząstkowy grysem i emulsją asfaltową dróg gminnych relacji Gądków –
Jenków i Wądroże Wielkie – Wierzchowice o wartości 9.987,60 zł,
- rozpoczęto przebudowę drogi gminnej relacji Budziszów Wielki – Rąbienice.
Gmina współfinansowała także przebudowę drogi powiatowej w m. Granowice oraz
przebudowę chodnika w m. Mierczyce.

PODSUMOWANIE.
Kolejny raz współpraca pomiędzy poszczególnymi podmiotami realizującymi
program dała gwarancję jego powodzenia i oczekiwanych rezultatów. Jednakże,
elementarnym warunkiem poprawy bezpieczeństwa obywateli jest skuteczne
zwalczanie i ograniczanie przyczyn i uwarunkowań zdarzeń pozaprawnych. Wynika to
z faktu, że wiele przyczyn rzutujących na poziom zagrożenia leży w sferze
funkcjonowania różnych podmiotów i instytucji. Wiele z nich, w ramach swoich
działań gromadzi i analizuje informacje niezwykle przydatne w programach
profilaktycznych, dających możliwość przeciwdziałaniu negatywnych zachowań, czy
też niepożądanych zdarzeń. Dalsza, ścisła współpraca przy realizacji naszego
Programu daje gwarancję powodzenia i spadku ilości przestępstw, a wspólne
przedsięwzięcia przy odbudowie dróg, remontach czy budowie chodników w
miejscach, gdzie są niezbędne, służyć będą poprawie bezpieczeństwa mieszkańców
naszego Powiatu.

Przewodniczacy
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Stanisław Laskowski
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