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 2017

Jawor, luty 2018 r.

Strona 1 z 52

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 drugim rokiem
obowiązywania Programu przyjętego przez Radę Powiatu w kwietniu 2016 roku.
Przedstawiamy Państwu Informację z jego realizacji w roku 2017, 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 2017 wszczęto 940
postępowań przygotowawczych, w porównaniu do 868 w 2016 r. - dynamika 108,3 %
(2015 – 868). Liczba przestępstw stwierdzonych wyniosła 939, w porównaniu do 882
w 2016 roku, co dało dynamikę 106,5 % (2015 - 937).
Dzięki podjętym działaniom w 2017 roku, spośród przestępstw najbardziej
dokuczliwych dla mieszkańców najskuteczniej ograniczono liczbę w kategorii:
➢ rozbój
- dynamika 55,6 % - 5 szt. (2016 - 9 szt., 2015 – 6 szt.)
➢ bójki i pobicia - dynamika 61,5 % - 8 szt. (2016 - 13 szt., 2015 - 8 szt.)
➢ kradzież
- dynamika 86,3 % - 113 szt. (2016 - 131 szt., 2015- 150 szt.)
Stwierdzono 64 przestępstw narkotykowych. Podczas przeprowadzonych działań
zabezpieczono następujące środki odurzające: marihuana - 5627 działek, amfetamina
305 działek, haszysz - 26 grama. Ponadto zabezpieczono 8 krzewów konopi
indyjskich oraz mniejsze ilości metamfetaminy. Wartość „zdjętych” z rynku
narkotyków wynosi 48.568 zł.
W 2017 roku ujawnionych zostało 12548 wykroczeń (2016 – 11506). Na ich
sprawców nałożono 10716 mandatów karnych (2016 – 9667), skierowano do sądu 715
wniosków o ukaranie (2016 – 626) oraz zastosowano 668 pouczeń (2016 – 695).
W 597 przypadkach odstąpiono od skierowania wniosku do sądu (2016 – 802).
Najliczniejszą grupę wykroczeń rozpatrywanych przez Sądy stanowiły
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 491 – (2016 355). Mandaty karne nakładano m.in. za wykroczenia przeciwko: bezpieczeństwu w
komunikacji 9722 – (2016 - 8646), naruszeniu przepisów ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 484 – (2016 – 610), mieniu 124 –
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(2016 – 103), urządzeniom użytku publicznego 91 - (2016 – 91), obyczajności
publicznej 81 – (2016 – 73)
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 240h i 37h) pełnionych przez
policjantów KPP w Jaworze. Do poprawy bezpieczeństwa przyczyniło się również
przeznaczenie środków na współfinansowanie zakupu policyjnego radiowozu przez
Gminy: Bolków i Męcinka oraz Powiat Jaworski
Zgodnie z założeniami Programu 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 posiada również swój indywidualny nr telefonu
komórkowego 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. Przeprowadzono także wspólnie z KWP
we Wrocławiu pod honorowym patronatem Wojewody Dolnośląskiego I etap
plebiscytu pn. „Najpopularniejszy dzielnicowy na Dolnym Śląsku”, w którym brali
udział m.in. dzielnicowi KPP w Jaworze.
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 2017 r. prowadziła także zajęcia dla
seniorów, m.in. w ramach działania tzw. Uniwersytetu III wieku. W jego ramach został
przeprowadzony cykl spotkań, w trakcie których policjanci z Jawora edukowali
seniorów w zakresie właściwych zachowań wobec obcych osób, które mogą
dokonywać szeregu przestępstw na ich szkodę, bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu czy też postępowania w sytuacji
bezpośredniego zagrożenia. Część z tych zajęć wpisała się w plan działań wynikający
z debaty jaworskich stróżów prawa pn. „Sieć zagrożeń – jak nie dać się złapać”, która
została przeprowadzona w 2016 r., a jej ewaluacyjna forma miała miejsce w 2017 r.
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Ponadto, w maju 2017 r. Komenda Powiatowa Policji w Jaworze zorganizowała
debatę społeczną „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ!”.
Jej celem było nie tylko omówienie funkcjonowania nowych narzędzi Policji, do
jakich z pewnością można zaliczyć Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa czy
aplikację „Moja Komenda”, lecz również włączenie społeczeństwa w dyskusję na
temat poprawy bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy powiatu
jaworskiego, w tym młodzież, a także przedstawiciele władz samorządowych. Z
ramienia policji w debacie uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Jaworze mł.
insp. Andrzej Błaszczak, kadra kierownicza tutejszej jednostki policji oraz policyjni
fachowcy z obszaru, którego dotyczyła debata.
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. Zwracano się
również z apelami prewencyjnymi do wiernych na terenie powiatu za pośrednictwem
miejscowych parafii. W celu przeciwdziałania oszustwom na szkodę seniorów
nawiązano również współpracę z bankami na terenie powiatu.
II. Przemoc w rodzinie.
W 2017 roku funkcjonariusze KPP w Jaworze przeprowadzili łącznie 656
interwencji domowych (2016 - 253). W 133 przypadkach sporządzono dokumentację
do procedury “Niebieskiej Karty” (2016 – 147), z tego na terenach wiejskich 61 (2016
– 62), a w Jaworze i Bolkowie 72 (2016 - 85). W wyniku realizacji tej procedury
doprowadzono do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych 45 osób
(mężczyzn) (2016 – 31), a 4 umieszczono w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień (4
mężczyzn) (2016 – 20). W analizowanym okresie przeprowadzono 42 postępowania
związane z przemocą w rodzinie (2016 – 37). Tymczasowo aresztowano 4 osoby
(2016 – 5), natomiast dozorem policyjnym objęto 17 osób (2016 – 8).
Dzielnicowi KPP w Jaworze współpracując z przedstawicielami MOPS-u,
GOPS-U, GKRPA, jednostek oświatowych oraz 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
działania prewencyjne:
a) Edukacja prawna i wiktymologiczna
W ramach tego programu przeprowadzono spotkania z uczniami szkół
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wychowankami ośrodków
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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 przedszkoli na terenie powiatu jaworskiego. Ponadto informowali o
możliwości skorzystania z Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
„111 116”. Łącznie przeprowadzono 158 spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz 124 z
pedagogami.
b) „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 zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach podstawowych i
średnich na terenie powiatu jaworskiego, a funkcjonariusze przeszkolili w tym
zakresie wszystkie dzieci i młodzież z powiatu jaworskiego.
c) „DRUGSTOP”
Jaworscy policjanci rozpoczęli cykl spotkań w szkołach w ramach projektu
edukacyjno- profilaktycznego Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020
pn. „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z
przestępczością narkotykową”. Projekt ma na celu m.in. zintensyfikowanie
współpracy jednostek Policji z Polski i Czech w zakresie problematyki narkotykowej
oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz ludności w rejonie
przygranicznym, podnoszenie poziomu świadomości społecznej w zakresie
problematyki narkotykowej, a także przekazywanie informacji na temat działania
narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za ich posiadanie i
rozprowadzanie. Podczas spotkań z nauczycielami i młodzieżą funkcjonariusze z
jaworskiej jednostki przedstawiali założenia projektu oraz prezentowali rekwizyty
znajdujące się w specjalnie przygotowanych na ten cel walizkach edukacyjnych.
Zawierają one przedmioty, które młodzi ludzie mogą posiadać w domu lub w szkole, a
które wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji środków odurzających. W 2017
roku mundurowi z Jawora przeprowadzili spotkania w szkołach Budziszowie Wielkim,
Męcince, Wądrożu Wielkim oraz jaworskiej „jedynce” i PCKZiU. Jaworscy policjanci
w ramach tego programu przeszkolili nauczycieli, młodzież i ich rodziców.
Oprócz tematyki ujętej w poszczególnych działaniach prewencyjnych policjanci
z KPP w Jaworze współpracowali z placówkami oświatowymi w ramach lokalnego
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systemu przeciwdziałania patologiom społecznym. Na bieżąco realizowana była
tematyka istniejących problemów zgłaszanych przez placówki oświatowe.
Ponadto funkcjonariusze tutejszej jednostki prowadzili w placówkach
oświatowych szereg akcji skierowanych na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i
młodzieży, w tym m.in. takich jak: „Bezpieczne Wakacje” czy „Bezpieczne ferie”.
Mundurowi uczestniczyli także w kampaniach Bezpieczna Młodość oraz Ogólnopolski
Głos Profilaktyki, a także w ramach wniosków uzyskanych podczas ubiegłorocznej
debaty realizowali w szkołach zajęcia w zakresie przeciwdziałania nowym
zagrożeniom, które pojawiły się ostatnio w Internecie, wykorzystującym metody tzw.
psychomanipulacji, w szczególności wobec dzieci i młodzieży.
IV. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
W ciągu 2017 r. na terenie powiatu jaworskiego zaistniały 864 zdarzenia
drogowe (2016 – 825). W 43 wypadkach (2016 – 50) zginęło 8 osób (2016 – 7), a 57
zostało rannych (2016 – 65).
Najczęściej do zdarzeń drogowych dochodziło w przedziale czasowym pomiędzy
godz. 10.00 – 18.00, co stanowi 57,1 % ogółu zdarzeń. Najwięcej wypadków – 51,2 %
zaistniało natomiast w godz.12.00 - 20.00. Najbardziej zagrożonymi dniami tygodnia
były: piątek - 161 zdarzeń, środa - 130 zdarzeń, czwartek - 128 zdarzeń, co ogółem
stanowi 48,5 % ogółu zaistniałych kolizji i wypadków. Najwięcej zdarzeń drogowych
odnotowano w październiku - 87 oraz maju – 82. Głównymi sprawcami zdarzeń
drogowych byli kierujący pojazdami – 79,6 %, w tym kierujący pojazdami osobowymi
to sprawcy 56,0 % zdarzeń. Najczęstszymi przyczynami powstawania zdarzeń z winy
kierującego było niedostosowanie prędkości do istniejących warunków drogowych –
157 zdarzeń oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 111
zdarzeń.
Nadal pod względem ilości wypadków i kolizji najbardziej zagrożona jest droga
krajowa nr dk-3, gdzie zaistniało 22,6 % wszystkich zdarzeń. Szczególnie zagrożone
były odcinki dróg w gm. Bolków, gdzie miało miejsce 109 zdarzeń (55,9 %
wszystkich zdarzeń na dk- 3) oraz miasta Jawora, gdzie doszło do 40 zdarzeń (20,5 %
wszystkich zdarzeń na dk-3). Łącznie doszło tam do 76,4 % zdarzeń drogowych
odnotowanych na trasie dk-3. W dalszej kolejności biorąc pod uwagę zagrożenia na
drodze, znajduje się autostrada A-4 (13,8%) oraz droga krajowa dk-5 (5,2 %
wszystkich zdarzeń).
W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym konsekwentnie ścigano
sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. W 2017 roku policjanci z KPP w
Jaworze zatrzymali 147 pijanych kierujących (2016 – 113). Łącznie przebadano na
zawartość alkoholu w organizmie 15297 kierujących (2016 – 14434).
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.
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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 2017 roku Komenda Powiatowa PSP w Jaworze realizując zadania
wynikające z Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli przeprowadziła 123 kontroli z
zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Podczas przeprowadzonych
kontroli skontrolowano 238 obiektów.W wyniku tych czynności we wszystkich
grupach obiektów pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego stwierdzono
łącznie 145 nieprawidłowości.
Postępowanie pokontrolne
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w roku
2016 Komendant Powiatowy PSP w Jaworze wydał 50 decyzji administracyjnych
nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w tym 13 decyzji
zmieniających terminy realizacji poszczególnych zaleceń pokontrolnych, 2 decyzje
uchylające realizację nałożonych obowiązków, 1 decyzje odmawiającą prolongatę
terminu oraz 2 decyzję umarzające postępowanie.
W omawianym okresie rozpoczęto 6 procedur dotyczących wszczęcia
postępowania egzekucyjnego w związku z niewypełnieniem obowiązków z zakresu
ochrony przeciwpożarowej, które zakończone zostały upomnieniami.
Opinie
W omawianym okresie w wyniku przeprowadzonych kontroli Komendant Powiatowy
PSP w Jaworze wydał 26 opinii dotyczących spełnienia przepisów z zakresu ochrony
przeciwpożarowej.
Odbiory obiektów
W oparciu o wymagania Prawa Budowlanego funkcjonariusze Komendy
Powiatowej PSP w Jaworze uczestniczyli w 9 odbiorach w wyniku, którego
zgłoszono 2 sprzeciwy, co do użytkowania obiektu.
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Wystąpienia do innych organów
W roku 2017 tutejsza Komenda skierowała 82 wystąpienia do poszczególnych
organów takich jak: urzędy gmin i miast, Zarząd Lokalami Komunalnymi, Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wystąpienia dotyczyły w szczególności
niesprawnych hydrantów na sieciach wodociągowych, pożarów sadzy w przewodach
kominowych, pożarów budynków nieużytkowych oraz występowania tlenku węgla w
budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.

DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROPAGANDOWE

1. W ramach upowszechniania i propagowania zagadnień z zakresu ochrony
przeciwpożarowej zorganizowano i przeprowadzono w dniu 27 marca 2017 r.
eliminację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem
„Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów szkół podstawowych
gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu.
2. 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, 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.
3. 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.
4. Uczestniczono w 23 zebraniach sprawozdawczych OSP, gdzie realizowano
działania profilaktyczne poprzez propagowanie akcji: „Zgaś ryzyko”, „Czad i
ogień – obudź czujność” w ramach, których zachęcano również do stosowania
w domach czujek tlenku węgla i czujek dymu.
5. W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Kręci mnie
bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny” zainicjowanej przez MSWiA oraz
KG PSP w Warszawie w 2017 roku zorganizowano i przeprowadzono cykl
spotkań i pogadanek Komendanta i Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w
Jaworze z gronem pedagogicznym i pracownikami szkół podstawowych z
terenu powiatu jaworskiego. Pogadanki przeprowadzono w trakcie rad
pedagogicznych w szkołach.
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Spotkania miały na celu budowanie i zwiększanie świadomości oraz wiedzy
grona pedagogicznego i pracowników szkół z zakresu ochrony
przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów
bezpieczeństwa pożarowego w szkole i w domu.
W trakcie spotkań poruszono tematykę dotyczącą: profilaktyki
przeciwpożarowej i obowiązków wynikających z ustawy o ochronie
przeciwpożarowej, praktycznych aspektów bezpieczeństwa pożarowego w
szkole – pożar, rozwój pożaru, użycie gaśnic, alarmowanie, obowiązki, zadania
i podstawowe błędy przy prowadzeniu praktycznego sprawdzania ewakuacji,
bezpieczeństwo w domu – Czad – cichy zabójca, czujki czadu.
6. Przeprowadzono pogadanki w szkołach i przedszkolach przez pracowników tut.
komendy na różnorodne tematy w zakresie bezpieczeństwa, a były to (ilość
przeprowadzonych pogadanek – 20) :
• Bezpieczeństwo na drogach, numery alarmowe i jak zadbać o własne
bezpieczeństwo,
• Ogólne zasady postępowania w wypadku pożaru,
• Zagrożenia wynikające z wypalania traw,
• Jak zgłosić pożar?
• Zagrożenia dla życia i zdrowia wynikające z pożarów budynków
mieszkalnych,
• Zapoznanie dzieci z zawodem strażaków i miejscem ich pracy,
• Jak zgłosić pożar?
• Spotkania
edukacyjne
poświęcone
szeroko
rozumianemu
bezpieczeństwu pożarowemu, zarówno w szkole jak i w domu czy na
podwórku.
• W ramach spotkań przekazywano również materiały edukacyjne nt.
wypalania traw i konsekwencji z tym związanych.
• Ponadto omawiano tematykę związaną z pierwszą pomocą medyczną,
zapoznawano słuchaczy ze specyfikacją działań ratowniczo-gaśniczych,
zagrożeniami związanymi z pożarami oraz działaniami przy innych
zagrożeniach np. chemicznych.
• Przybliżenie pracy strażaka, zapoznanie ze sprzętem, z obiektem.
• Pogadanka na temat bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach,
• Prelekcje na posiedzeniach rad pedagogicznych w zakresie
propagowania i przekazywania dzieciom wiedzy z szeroko pojętej
dziedziny bezpieczeństwa.
7. Uczestniczono w spotkaniach z mieszkańcami powiatu, na różnych imprezach
tj., zawodach sportowo-pożarniczych OSP, pokazach, piknikach oraz
obchodach rocznic utworzenia jednostek OSP, podczas, których ( ilość spotkań
- 7) :
• Prezentowano samochody strażackie, sprzęt, umundurowania strażaka.
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• Prowadzono zabawy ruchowe dla dzieci oraz prezentowano ugaszenia
pożaru hydronetką,
• Prowadzono pogadanki na temat prawidłowych zachowań zarówno w
domu i szkole gdy wybuchnie pożar.
• bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających się wakacji nad wodą,
podczas pikników, obozowisk, biwaków, rozpalanie ognisk.
• Prawidłowe korzystanie z numerów alarmowych, jak zgasić pożar.
• Prezentacja podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Uwaga: podczas pokazu sprzętu przez zastęp ratowniczy z JRG Jawor, w trakcie
odpustu w Słupie, uratowano chłopca, który wpadł do 20 m studni. Dzięki szybkiej
interwencji i sprawnie przeprowadzonym działaniom chłopiec trafił z niewielkimi
obrażeniami do szpitala.
8. Uczestniczono w spotkaniach z władzami gmin i powiatu, podczas których
poruszano zagadnienia poświęcone bezpieczeństwu pożarowemu, akcji „Stop
pożarom traw” oraz parkowaniu samochodów na drogach przeciwpożarowych
usytuowanych na terenie osiedli mieszkaniowych,
SZKOLENIA OSP
Komenda Powiatowa PSP w Jaworze w ubiegłym roku przeprowadziła 3 cykle
szkoleń. Były to następujące szkolenia: szkolenie dowódców OSP, szkolenie
podstawowe + szkolenie z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem
Ratunkowym (teoria), szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego
OSP. Spośród 65 druhów przyjętych na szkolenia, 64 ukończyło je z wynikiem
pozytywnym.
INSPEKCJE GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ
W 2017 r. zaplanowanych zostało 11 inspekcji gotowości operacyjnej
w jednostkach OSP włączonych do KSRG, oraz 6 inspekcji w jednostkach
niewłączonych do KSRG.
Oceny uzyskane przez jednostki:
• Bardzo dobry – 8 jednostek (Stare Rochowice, Wądroże Wielkie, Granowice,
Jawor, Sady Dolne, Małuszów, Marcinowice, Wiadrów)
• Dobry – 4 jednostki (Mściwojów, Męcinka, Mierczyce, Budziszów Wielki)
• Dostateczny – 3 jednostki (Paszowice, Wolbromek, Wierzchosławice)
• Inspekcje nieprzeprowadzone – 2 jednostki (Sichów, Targoszyn – brak JOT-ów)
Ponadto KP PSP w omawianym okresie w ramach prewencji przeciwpożarowej
realizowała następujące zadania:
1. Wydano stosowne opinie w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego n/w
imprez masowych odbywających się na terenie powiatu jaworskiego:
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•
•
•
•
•

„Koncert zespołu Freaky Boys w ramach 70-lecia OSP Małuszów”
organizowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Małuszowie na terenie
boiska sportowego w Małuszowie w dniu 24 czerwca 2017 r.
„Jaworska Letnia Strefa Kultury 2017” organizowana przez Jaworski
Ośrodek Kultury na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik" w
Jaworze przy ul. Myśliborskiej 27 w dniu 18 czerwca 2017 r.
„Święto chleba i piernika” organizowanej w dniach 25-27 sierpnia 2017 r.
na Rynku w Jaworze,
„Koncert zespołu Maxx Dance”, organizowanej przez Urząd Gminy w
Wądrożu Wielkim w dniu 3 września 2017 r. na boisku sportowym w
Wądrożu Wielkim,
koncert zespołu Sachiel, Trzy Korony i Czadoman w ramach „Festiwalu
strojów dolnośląskich w Sichowie – Dolny Śląsk krainą folkloru,
dożynki gminno-diecezjalne” organizowanej przez Urząd Gminy w
Męcince w dniu 3 września 2017 r. na boisku sportowym w Sichowie.

2. 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.
3. W związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas akcji
ratowniczo – gaśniczych w szczególności w budynkach mieszkalnych jedno i
wielorodzinnych, 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.
4. Prowadzono pogadanki w szkołach nt. „Udzielania pierwszej pomocy”
z wykorzystaniem fantoma ćwiczebnego do prowadzenia resuscytacji
krążeniowo – oddechowej.
5. Prowadzono pokazy i prezentacje sprzętu pożarniczego w ramach imprez
plenerowych oraz zawodów sportowych (Dzień Dziecka w Siedmicy, Piknik
Rodzinny na Jaworniku, festyny parafialne, Powiatowy Dzień Strażaka,
obchody kolejnych rocznic utworzenia jednostek OSP)
6. 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.
7. Dokonywano „Analizy i oceny okresowo gromadzonych wyników czynności
kontrolno-rozpoznawczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
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Pożarnej w Jaworze w przekroju ostatnich 5 lat (2012-2016) oraz wypracowano
wnioski do realizacji na kolejne lata”.
8. Bieżące prowadzenie strony internetowej KP PSP w Jaworze opisującej
prowadzone działania ratowniczo-gaśnicze, wydarzenia z życia Komendy, a
także zagadnienia dotyczącymi profilaktyki ppoż. i okresowo występujące
zagrożenia np. pożary traw, czad itp.
9. Przeprowadzone kontrolę sieci wodociągowej z hydrantami na terenie gminy
Mściwojów, Bolków oraz Paszowice przez Wydział Operacyjno-KontrolnoRozpoznawczy i Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą w Jaworze, w wyniku
których wydano decyzje administracyjne na usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości oraz uzupełniono wykaz hydrantów.
10. Z dniem 27.04.2017 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
włączono jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszowie Wielkim
natomiast z dniem 15.12.2017 r. jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kaczorowie. Dzięki włączeniu jednostek OSP Budziszów Wielki i OSP
Kaczorów znacznej poprawie uległ czas dojazdu jednostek KSRG do zdarzeń
we wschodniej części gminy Wądroże Wielkie oraz w zachodniej części gminy
Bolków, a także ogólny poziom zabezpieczenia operacyjnego całego powiatu.
Przedsięwzięcia na rzecz podniesienia jakości warunków służby oraz poprawy
funkcjonowania Komendy:
1. Dzięki wsparciu finansowemu gmin z terenu powiatu jaworskiego w latach
poprzednich udało się zakupić specjalistyczne urządzenie służące do
przeprowadzania przeglądów sprzętu ochrony układu oddechowego, a także
w roku ubiegłym zakupiono profesjonalną suszarkę i myjkę służącą do mycia,
dezynfekcji i suszenia masek. Pozwoliło to na zmniejszenie kosztów obsługi
przedmiotowego wyposażenia zarówno dla tut. komendy jak i dla jednostek
OSP z terenu naszego powiatu. Sprawny sprzęt ochrony dróg oddechowych
oraz dbanie o jego należyty stan jest podstawowym i najważniejszym
elementem gwarantującym bezpieczeństwo ratownikom.
2. „OGNIKI” są to sale dydaktyczne, które systematycznie powstają w ramach
rządowego programu "Bezpieczna+" przy wybranych jednostkach
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowym działaniem tego
typu sal jest prowadzenie bezpośrednich edukacyjnych działań praktycznych
podnoszących wiedzę i umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia
przez najmłodszych uczniów. Głównym zadaniem jakie mają spełniać
przedmiotowe „Ogniki” jest przybliżanie młodym ludziom aspektów służby
strażaka. Sygnalizują jak bezpiecznie mieszkać, ale również pokazują jak
pomóc rodzicom i opiekunom w przypadku powstałego zagrożenia, jak
powiadomić służby ratownicze i jak udzielić pierwszej pomocy.
W 2017 r. w tut. komendzie dzięki wsparciu lokalnych samorządów oraz
środków z budżetu państwa udało się przygotować potrzebne pomieszczenia.
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Czynione są starania o pozyskanie środków na zakup niezbędnego
wyposażenia. Koszt to około 50.00 tys.
3. Każdego roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze
dokonuje sukcesywnej modernizacji wyposażenia Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP w Jaworze. W 2017 r. zakupiono zapasowy
komputer (laptop) wraz z najnowszym systemem operacyjnym i
oprogramowaniem biurowym w celu dodatkowego wspomagania SK, na
wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych, w tym występowania dużej liczby
zdarzeń w tym samym czasie.
4. Zakupiono nowy
oprogramowaniem
Rozpoznawczego,

komputer
biurowym

wraz z systemem operacyjnym i
do Wydziału Operacyjno-Kontrolno-

5. Zakupiono agregat prądotwórczy o max mocy 22 kVA wraz z profesjonalną
instalacją samoczynnego załączania rezerwy, umożliwiając tym samym
niezakłócony tok funkcjonowania tut. komendy, a przede wszystkim
Stanowiska Kierowania podczas prowadzenia i koordynacji działań
ratowniczo-gaśniczych oraz zmodernizowano przy tym całe pomieszczenie
gdzie znajduje się agregat. Stąd też w przypadku występowania silnych
wiatrów bardzo często dochodzi do przerw w dostawie energii elektrycznej i
zakłóceń w funkcjonowaniu Stanowiska Kierowania jak i całej komendy.
6. W komendzie na bieżąco realizowane są wszelkie potrzeby wynikające
z zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego sprzętu, pojazdów i
urządzeń tut. Komendy do podejmowania działań ratowniczych.
7. 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 2016 i 2017 rok

RODZAJ ZDARZENIA
Ogółem zdarzeń

Pożary

Miejsc. zagrożenia

Alarmy fałszywe

rok

rok

Rok

rok

Lp.

Powiat/Gmina

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

1

jaworski

888

1033

295

280

529

690

64

63

2

Bolków

237

264

66

72

163

174

8

18

3

m. Jawor

298

394

90

101

179

266

29

27

4

Mściwojów

52

90

26

31

24

58

2

1

5

Męcinka

105

105

42

34

54

67

9

4

6

Paszowice

74

86

22

22

43

57

9

7

7

Wądroże Wielkie

122

94

49

20

66

68

7

6

888

1033

294

280

529

690

64

63

-

+16,3 %

-

-4,8 %

-

+30,4 %

-

-1,6 %

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. W roku 2017
przeprowadzono łącznie 71 kontroli 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 w związku z
ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu. Podczas kontroli
stwierdzono, że zakaz palenia był przestrzegany, znakowanie graficzne widoczne.
Podmioty wykonujące sterylizację wyrobów medycznych w urządzeniach
sterylizujących dokumentują informacje z przeprowadzanych procesów
i
odpowiednio ją archiwizują.
Szczepienia ochronne dla dzieci i młodzieży były wykonywane zgodnie z
programem szczepień ochronnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w
wykonywaniu szczepień ochronnych oraz gospodarce preparatami szczepionkowymi
w punktach szczepień.
W roku 2017 podmioty lecznicze udzielające świadczenia opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych realizowały zadania ujęte w programach
dostosowawczych. Termin dostosowania obiektów ujętych w programach upłynął
31.12.2017r. W trzech podmiotach leczniczych nie zrealizowano częściowo zadań
programów dostosowawczych. W związku z tym podmioty te złożyły wnioski do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworze o wydanie opinii o
wpływie niespełnienia wymagań dotyczących pomieszczeń i urządzeń w tych
podmiotach mające wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. Na podstawie uzyskanych
wniosków Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze podjął działania w
celu oceny ryzyka wystąpienia niepożądanego zdarzenia mogącego mieć wpływ na
bezpieczeństwo pacjentów związanego z niespełnieniem wymogów w podmiotach
leczniczych.
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 2017 r. w powiecie jaworskim zarejestrowano 759 przypadków zachorowań na
choroby zakaźne w tym 399 przypadków zachorowań zgłoszonych w centralnym
rejestrze chorób zakaźnych.
Dokonując analizy porównawczej zachorowań na choroby zakaźne w roku 2017 w
stosunku do roku 2016 zaobserwowano spadek zachorowań na ospę wietrzną oraz
nieznaczny wzrost zachorowań na grypę, grypopodobne.
W 2017 roku przeprowadzono 149 dochodzeń epidemiologicznych w
środowiskach chorób zakaźnych. W dwóch przypadkach – kontaktach z dzikimi
zwierzętami - podjęto szczepienia profilaktyczne przeciwko wściekliźnie.
Odnotowano 1 przypadek pokąsania przez żmiję. Zarejestrowano 1 nowo wykryte
zakażenie HIV.
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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 20 kontroli
wodociągów oraz pobrano do badań laboratoryjnych łącznie 118 próbek wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Analizując źródła zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu jaworskiego należy
stwierdzić, że w 3 wodociągach zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2017 roku
wystąpiła nieprawidłowa jakość wody pod względem sanitarnym. Stwierdzone
przekroczenia dotyczyły następujących wodociągów: Wodociąg Jawor (bakterie grupy
coli), Wodociąg Stare Rochowice (bakterie grupy coli), Wodociąg Wierzchosławice
Górne (mętność i bakterie grupy coli), Wodociąg Bolków (bakterie grupy coli),
Wodociąg Rybno (mangan, mętność), Wodociąg Słup (żelazo, mętność).
Przekroczenia parametrów miały charakter jednorazowy i krótkotrwały. Wykonane
zostały działania zaradcze i naprawcze (czyszczenie i płukanie urządzeń, regulacja
uzdatniania), została przywrócona wymagana jakość wody.
Stan sanitarny miast i terenów wiejskich.
W okresie wykonywanej oceny nie stwierdzono istotnych zaniedbań, a stan sanitarnoporządkowy 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. Bieżący stan sanitarny terenów rekreacyjnych nie wykazał
nieprawidłowości.
Na terenie powiatu jaworskiego funkcjonuje 1 pływalnia kryta - Pływalnia
„Słowianka” w Jaworze. Wyniki badania wody potwierdziły wymaganą jakość
sanitarną wody.
Na terenie powiatu jaworskiego w sezonie letnim funkcjonował 1 basen kąpielowy w
Bolkowie. Kontrole bieżącego stan sanitarnego obiektu nie stwierdziły
nieprawidłowości.
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
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nadzorowane przez państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworze.
Wydano 44 zezwolenia na ekshumacje i dochowania oraz 10 postanowień na przywóz
zwłok i prochów do kraju.
Inne obiekty komunalne i użyteczności publicznej
Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości w innych obiektach
użyteczności publicznej i komunalnej.
3. Działalność Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
W roku 2017 Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
nadzorowała 1058 zakładów usytuowanych na terenie 5 gmin, w tym 869 zakładów
żywieniowo - żywnościowych, 178 środków transportu, 8 zakładów przedmiotów
użytku, 1 wytwórnie przedmiotów użytku i 2 zakłady obrotu kosmetykami.
Przeprowadzono łącznie 372 kontrole sanitarne, w tym w 95 stwierdzono
nieprawidłowości, tj.: nieprawidłowa funkcjonalność pomieszczeń, zły stan techniczny
pomieszczeń (ściany, sufity, podłogi, drzwi), nieprawidłowe warunki do utrzymania
higieny rąk, brak warunków do przechowywania odzieży ochronnej oraz sprzętu
porządkowego, brak aktualnych wyników badania wody, nieprawidłowe oznakowanie
wyrobu gotowego w zakładach produkcyjnych, brak udokumentowania jakości
zdrowotnej wyrobu gotowego, nietrwałego mikrobiologicznie, brak weryfikacji
systemu HACCP w zakładach, brak informacji o występujących alergenach i
substancjach nietolerancji pokarmowej w produkowanej w zakładzie żywności, brak
szkoleń pracowników, brak opracowanych procedur w zakresie zapewnienia
skutecznej ochrony przed szkodnikami, brak możliwości śledzenia pochodzenia
żywności.
W roku 2017 r. zaplanowano 252 kontrole, a wykonano 372. 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 175 decyzji merytorycznych i 143 płatniczych. Za stwierdzone
uchybienia sanitarne nałożono 4 mandaty na sumę 1600 zł. Wystawiono 2 decyzje o
zakazie wprowadzenia do obrotu środka spożywczego oraz 1 decyzję
unieruchamiającą produkcję w zakładzie. Nie kierowano wniosków o ukaranie do
Sądu Grodzkiego. Złożono 1 wniosek o nałożenie kary pieniężnej przez PWIS w
związku z prowadzeniem nielegalnej działalności gastronomicznej. Nie odnotowano
zatruć pokarmowych.
Odnotowano 2 interwencje konsumentów dotyczące: produkcji opłatków
dekoracyjnych na torty i sprzedaży przez Internet bez spełnienia obowiązku uzyskania
wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz stanu technicznego urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych
w lokalu gastronomicznym powodujący nadmierny hałas w mieszkaniu konsumenta.
W okresie sprawozdawczym otrzymano 11 powiadomień o niebezpiecznych
produktach w ramach systemu RASFF. Przeprowadzono łącznie 12 kontroli
sanitarnych. Zgłoszone powiadomienia dotyczyły produktów spożywczych o
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niewłaściwej jakości zdrowotnej. Produkty spożywcze były zakwestionowane ze
względu na :
- zanieczyszczenia mikrobiologiczne – 6 powiadomienia,
- zanieczyszczenie chemiczne – 4 powiadomienia ,
-stwierdzono
wykorzystanie
do
produkcji
surowców
poddanych
promieniowaniu jonizującemu.
Podczas kontroli interwencyjnych stwierdzono łącznie 15 sztuk
zakwestionowanych środków spożywczych, które zostały zabezpieczone i zwrócone
do dostawcy. W ramach naszej działalności nie dokonywano zgłoszeń do systemu
RASFF.
W ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności pobrano do badań
laboratoryjnych 158 próbek środków spożywczych, w tym do badań
mikrobiologicznych – 95 próbek środków spożywczych, badań chemicznych - 56 (z
tego 5 próbek w kierunku substancji dodatkowych, 3 w kierunku witamin, 3 w
kierunku 3-MCPD, 2-mikotoksyn, 14-metali, 2-kw. erukowego, 3- kryteria czystości
substancji dodat. i rozpuszczalników ekstrakcyjnych., 5-WWA, 2-migracja kadmu i
ołowiu, 4- zawartość jodu, 5-pestycydy, 1-zawartość kwasów omega 3, 5-azotany oraz
7 próbek na znakowanie. W dwóch próbkach stwierdzono nieprawidłowe znakowanie.
W
okresie sprawozdawczym prowadzono nadzór nad prawidłowością
oznakowania, prezentacji i reklamy suplementów diety, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środków spożywczych wzbogacanych
witaminami lub składnikami mineralnymi wprowadzanych do obrotu jak i przez
Internet. Dokonano oceny znakowania 63 wyżej omawianych środków spożywczych,
w tym nieprawidłowości stwierdzono w 1 przypadku. Informacje o stwierdzonych
niezgodnościach z przepisami prawa żywnościowego w zakresie znakowania środków
spożywczych zostały przekazane państwowemu powiatowemu inspektorowi
sanitarnemu właściwemu terenowo ze względu na siedzibę dystrybutorów
zakwestionowanego produktu.
Oceniając sytuację stanu bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie jaworskim w
2017 r., zaobserwowano stałą konieczność utrzymywania prawidłowego stanu
sanitarno – technicznego zakładów żywnościowych przez przedsiębiorców. Wynika to
z ciągłej eksploatacji urządzeń i pomieszczeń. Ponadto część przedsiębiorców
wyposaża zakłady w nowoczesne, profesjonalne sprzęty i urządzenia. Przeprowadzają
w miarę możliwości finansowych bieżące remonty zakładów.
4. Działalność Sekcji Higieny Pracy
Sekcja Higieny Pracy prowadziła nadzór nad warunkami pracy osób
zatrudnionych na różnych stanowiskach w zakresie obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2017 roku, zgodnie z wytycznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego w zakresie higieny pracy, przeprowadzono kontrole dotyczące
m. in. warunków pracy i wypełniania przez pracodawców obowiązków wynikających
z oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w sektorze gospodarki
odpadami i ściekami. W wyniku przeprowadzonych kontroli nakazano m.in.
uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego narażenie na szkodliwe czynniki
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biologiczne występujące w środowisku pracy; sporządzić spis i uzyskać karty
charakterystyki na stosowane w działalności zawodowej niebezpieczne substancje i
preparaty; doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego zaplecze dla
pracowników. Wydano decyzje administracyjne z terminem realizacji uzgodnionym z
pracodawcą. Zalecenia zostały wykonane.
Ponadto kontynuowano temat przestrzegania przez pracodawców przepisów i
zasad bhp podczas usuwania bądź zabezpieczania wyrobów zawierających azbest.
Podczas czynności kontrolnych w jednym przypadku stwierdzono, że wykonawca nie
odizolował od otoczenia obszaru prac, nie umieścił tablic informacyjnych, a
pracownicy nie posiadali odzieży ochronnej. Wystosowano pismo do właściwego
terenowo inspektora sanitarnego.
W sprawach związanych z rozpoznawaniem chorób zawodowych prowadzona
była ścisła współpraca z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy
we Wrocławiu. Liczba zgłaszanych podejrzeń o chorobę zawodową na terenie naszego
powiatu utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie. W 2017 roku dokonano m.
in. 6 zgłoszeń podejrzenia o chorobę zawodową – boreliozę.
Prowadzony był również stały monitoring podejrzeń zatruć środkami
zastępczymi, tzw. „dopalaczami” Zobowiązano jednostki medyczne z terenu powiatu
jaworskiego do zgłaszania takich przypadków. W 2017 r. nie odnotowano zgłoszeń.
5. Działalność Stanowiska Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze w roku 2017 r., w ramach
zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, wydał : 7 opinii dotyczących projektów
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 9 opinii
dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 21
opinii w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w
prognozie oddziaływania na środowisko sporządzanej dla studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, 17 opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym 2 opinie o potrzebie
przeprowadzenia oceny, 1 opinię dotyczących środowiskowych uwarunkowań
realizacji przedsięwzięcia, 2 opinie dotyczącą dokumentacji projektowej, 20 opinii
dotyczących dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych, 1 opinię w
sprawach niewymienionych powyżej ( np. warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji
celu publicznego, usytuowania wyrzutni powietrza na poziomie terenu, zastosowania
materiałów do budowy sieci wodociągowej itp. )
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze wykonując zadania w zakresie
zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przeprowadził 20 kontroli obiektów
budowlanych oraz wydał 22 decyzje płatnicze.
6. Działalność Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
W ramach sprawowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w
Jaworze w 2017 roku nadzoru sanitarnego nad placówkami oświatowowychowawczymi przeprowadzono kontrole bieżącego stanu sanitarnego, w tym
kontrole sprawdzające, tematyczne, wypoczynku zimowego i letniego.
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Kontrole sanitarne wykazały, że stan sanitarno-techniczny i higieniczny placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu jest lepszy 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 2017 r. nie zanotowano nieprawidłowości w małych przedszkolach na terenie
powiatu jaworskiego, placówki funkcjonują i są zorganizowane prawidłowo. W dwóch
przedszkolach prowadzone są prace remontowe w związku z wydanymi zaleceniami,
prace dotyczą odnowy ścian, sufitów, podłóg, stolarki drzwiowej. W kwietniu 2017
roku dokonano odbioru Gminnego Żłobka w Postolicach / gmina Wądroże Wielkie/, w
maju 2017 roku odbioru Niepublicznego Przedszkola w Jaworze, ul. Widokowa 2, we
wrześniu Zamiejscowego Oddziału Przedszkola Publicznego Nr 4 w Jaworze, ul.
Dmowskiego, w listopadzie dokonano odbioru Punktu Żłobkowo-Przedszkolnego
Trolik w Jaworze, ul. Piłsudskiego 11.
Co miesiąc dokonywano oceny przestrzegania zakazu palenia w placówkach
szkolnych, nie zaobserwowano nieprawidłowości w tym zakresie, zakaz palenia był
przestrzegany.
7. Działania oświatowo-zdrowotne
Na terenie powiatu w roku 2017 prowadzono 6 programów profilaktycznych,
które swym zasięgiem objęły łącznie 3447 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, 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, Akcja Letnia i Akcja Zimowa, w których łącznie
uczestniczyło 387 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.
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POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII.
Nadzór nad podmiotami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego
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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),
- 1 podmiot- pakownia i sortownia jaj.
• Zakłady zarejestrowane:
- 1 podmiot zakwalifikowany do działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej
zajmujący się rozbiorem i przetwórstwem mięsa czerwonego (wołowego i
wieprzowego) i białego (drobiowego),
- 2 podmioty zakwalifikowany do działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej
zajmujące się przetwórstwem mięsa czerwonego (wołowego i wieprzowego),
-1 podmiot –transport produktów spożywczych.
• 4 punkty skupu dziczyzny,
• 2 fermy kur niosek,
• 21 gospodarstwa pozyskujące mleko surowe do skupu,
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• 12 podmiotów zakwalifikowanych jako sprzedaż bezpośrednia,
• 4 podmioty należące do Rolniczego Handlu Detalicznego.
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.
We współpracy z ze służbą sanitarną powiatu jaworskiego przeprowadzono
kontrolę targowiska ukierunkowaną na nielegalną sprzedaż mięsa z nieznanych źródeł.
Nie wystąpiły przypadki wymagające interwencji. Wykonano badania urzędowe jaj
na obecność fipronilu /substancji niedozwolonej/ jako następstwo zgłoszenia w
systemie RASFF. Badania nie potwierdziły obecności tej substancji.
DOBROSTAN ZWIERZĄT
Realizując postanowienia wynikające z ustawy o ochronie zwierząt
przeprowadzono kontrole dobrostanu obejmujące wybiórczo :
9 - gospodarstw utrzymujących bydło, 4 - gospodarstwa utrzymujące trzodę
chlewną,
2 - gospodarstwa utrzymujące kury nioski,
5 – gospodarstw
utrzymujących konie,
1 – gospodarstwo utrzymujące kozy, 1 – gospodarstwo
utrzymujące owce,
3- gospodarstwa utrzymujące króliki, 1- gospodarstwo
trzymujące jelenie
Przeprowadzono 3 kontrole środków transportu do przewozu zwierząt
wykorzystywanych do transportu trwającego do 8 godzin oraz 2 kontrole dotyczące
dobrostanu zwierząt podczas uboju.
W następstwie stałej współpracy z przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami przeprowadzono kontrole weryfikujące zgłoszenia utrzymywania
zwierząt w niewłaściwych warunkach. Skierowano wnioski na policję o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa w 2 przypadkach. W części z nich właścicielom udzielono
pouczenia bez kar wobec ich konstruktywnego zachowania wdrażającego poprawę
nieznacznych uchybień.
Nadzór weterynaryjny związany z higieną pasz
Na terenie powiatu jaworskiego funkcjonują:
- 1444 podmioty branży paszowej zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów
Paszowych prowadzonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w tym:
- 1 mieszalnia pasz przeznaczonych dla drobiu i trzody chlewnej,
- 3 punkty obrotu paszą i dodatków paszowych - zatwierdzone
- 16 punktów obrotu materiałem paszowym i pasz zarejestrowanych
- 2 podmioty będące producentami materiału paszowego jako produkt uboczny
działalności podstawowej.
- 903 podmioty branży paszowej zarejestrowanych jako producenci pierwotni
( bez produkcji zwierzęcej)
- 401 podmiotów branży paszowej zarejestrowanych jako hodowcy zwierząt
gospodarskich, przeznaczonych do produkcji żywności.
- 7 podmiotów zajmujących się transportem ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego
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- 2 podmioty produkujące UPPZ jako produkt uboczny działalności
podstawowej
- 12 podmiotów transportujących pasze
W ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania Salmonellozy drobiu
pobrano 6 prób paszy do badań w kierunku salmonellozy - uzyskano wynik ujemny.
Realizując program badań monitoringowych pasz wynikający z Krajowego Planu
Urzędowej Kontroli Pasz na 2017r. pobrano 46 prób pasz i materiału paszowego do
badań laboratoryjnych, przeprowadzając równolegle szczegółową
kontrolę
oznakowania pod kątem zgodności z rozporządzeniem (WE) 767 z 13 lipca 2009r.
dotyczącym etykietowania pasz.
Wyniki badań potwierdzają właściwą jakość pasz.
Przeprowadzono:
a. 28 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. 2 kontrole mieszalni pasz PPHU „CERAL” Andrzej Brambor,
e. 10 kontroli punktów obrotu zarejestrowanych
f. 3 kontrole producenta stosującego pasze lecznicze
g. 8 kontroli podmiotów transportujących materiały paszowe lub pasze
h. 2 kontrole podmiotów produkujących materiały paszowe jako produkt
uboczny .
i. 1 kontrola podmiotu stosującego materiały paszowe lub pasze
pochodzenia zwierzęcego
j. 2 kontrole detalistów prowadzących obrót paszami.
k. 3 kontrole punktów obrotu sprzedających dodatki paszowe – 2
wyrejestrowano.
Kontrole nie ujawniły potrzeb wdrożenia naprawczego postępowania
administracyjnego.
Nadzór nad utylizacją
W rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii jest 10 podmiotów branży
utylizacyjnej. Przeprowadzono łącznie 12 kontroli:
Nie wystąpiły okoliczności wskazujące na potrzebę zastosowania postępowania
administracyjnego celem eliminacji stwierdzonych uchybień.
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Identyfikacja i rejestracja zwierząt, kontrole CROSS
Kontrole w zakresie wymogów wzajemnej zgodności CROSS w obszarze
identyfikacji i rejestracji zwierząt przeprowadzono zgodnie z poniższym wskazaniem :
- kontrole IRZ – 5 gospodarstw
- kontrole CC CROSS obszar A – 6 gospodarstw
- kontrole CC CROSS obszar B – 2 gospodarstwa
- kontrole CC CROSS obszar C – 3 gospodarstwa
- kontrole w ramach PKO IRZ – 1 gospodarstwo
Przeprowadzono 9 kontroli gospodarstw utrzymujących świnie , wskazanych
przez AR i MR, w związku z nieterminowym zgłaszaniem w BP AR i MR w Jaworze
przemieszczeń świń. W wyniku tych działań 5 rolników ukarano mandatami .
Monitorowanie zakażeń zwierząt i zwalczanie chorób zakaźnych
Zgodnie z harmonogramem na koniec 2017 r. wykonano badania monitoringowe
bydła w kierunku: gruźlicy - 582 szt. w 42 stadach, brucelozy - 205 szt. w 35 stadach,
białaczki - 205szt. w 35 stadach
W ramach monitoringu chorób zakaźnych zwierząt przesłano niżej wymienione
próby do badania uzyskując wynik ujemny: 15 prób krwi w kierunku pomoru klasycznego
świń w 15 stadach, 88 prób krwi w kierunku pomoru klasycznego świń u dzików, próby
pobrane od 5 dzików padłych w następstwie kolizji drogowej oraz 4 dzików padłych
w lasach Nadleśnictwa Jawor zbadano w kierunku afrykańskiego pomoru świń,
10 prób krwi od bydła z 10 stad w kierunku pryszczycy, 10 prób krwi z 10 stad w kierunku
choroby pęcherzykowej świń, 194 próby krwi z 63 stad w monitoringu Choroby
Aujeszkyego, 6 prób krwi od owiec w 5 stadach i 22 próby od bydła z 14 stad w kierunku
choroby niebieskiego języka, 51 prób krwi z 16 stad w kierunku brucelozy owiec i kóz,
14 prób krwi z 14 stad w kierunku IBR/IPV, 9 prób krwi od owiec z 8 stad oraz 5 szt. kóz
z 4 stad w kierunku gorączki Q, 2 próby ryb z 1 gospodarstwa akwakultury do badania w
kierunku: zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych /IHN/, wirusowej
posocznicy krwotocznej pstrągów /VHS/ oraz zakaźnej martwicy trzustki /IPN/.
Przeprowadzono w ramach wykrywania gąbczastych encefalopatii /TSE/ badania
laboratoryjne 423 sztuk owiec powyżej 18 miesiąca życia poddanych ubojowi.
Nie stwierdzono wyników dodatnich.
W 2017 r. pokąsanie ludzi przez zwierzęta miało miejsce w 79 przypadkach.
Obserwację w kierunku wścieklizny przeprowadzono w 21 przypadkach z wynikiem
ujemnym. W 6 przypadkach (1 jenot, 1 lis i 4 koty) pobrano materiał w kierunku
wścieklizny 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 5 mandatów karnych.
W następstwie badań wykonanych przez Inspekcję Weterynaryjną stwierdzono
zakażenie 2 stad drobiu pałeczkami Salmonella enteritidis w kurnikach Fermy Drobiu
WOŹNIAK w Gądkowie o ogólnej liczbie 345.215 szt. kur niosek. Uboju dokonano w
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Firmie Drobiarskiej w Strzegomiu z termicznym zagospodarowaniem części mięsa na
karmę dla zwierząt a część po uzgodnieniach przekazano do magazynów w woj.
pomorskim. Pozyskane jaja poddano obróbce termicznej. Za poddane ubojowi kury
przyznano decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaworze odszkodowanie z kurnika
Nr 1. Wobec kurnika Nr 19 odmówiono odszkodowania za brak dopełnienia wymogów
związanych z „programem salmonellozowym” na etapie odchowalni.
W styczniu 2017 r. na terenie zbiornika wodnego w Mściwojowie wystąpiły
upadki łabędzi. Pobrano 4 próby do badań w kierunku grypy ptaków. Badania
przeprowadzone w Instytucie Weterynaryjnym w Puławach potwierdziły zakażenie
wirusem H5N5. Przeprowadzono szeroko zakrojoną kampanię informacyjną na rzecz
społeczności powiatu jaworskiego o zagrożeniu chorobą zakaźną i koniecznością
przestrzegania zasad bioasekuracji. Padłe łabędzie przekazano do utylizacji.
Nie stwierdzono choroby w gospodarstwach przyzagrodowych oraz fermach.
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

W ramach ustawowych uprawnień nad infrastrukturą techniczną dot. stanu
technicznego obiektów budowlanych, inwestycji oraz przestrzegania prawa na terenie
Powiatu Jaworskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. tut. inspektorat
wydał 45 decyzji i postanowień oraz wszczął 348 postępowań administracyjnych
(wnioski, odwołania, zażalenia).
Przyjęto 312 zawiadomień o zakończeniu budowy i oddaniu obiektów do
użytku oraz 326 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych na podstawie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Nałożono 11 mandatów, wszczęto 2
postępowania egzekucyjne oraz skierowano 11 zawiadomień do prokuratury o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Przeprowadzono 151 planowanych kontroli budów (budynki mieszkalne,
przemysłowe, magazynowe, użyteczności publicznej oraz obiekty inżynieryjne) pod
kątem zgodności prowadzonej inwestycji z projektem budowlanym i decyzją o
pozwoleniu na budowę, a także stosowania wyrobów budowlanych (symbole CE, B
lub B regionalne) dopuszczonych do zastosowania w budownictwie – certyfikaty i
aprobaty techniczne. Skontrolowano 54 inwestycje dotyczące przestrzegania
przepisów prawa budowlanego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W
budynkach użytkowanych w myśl art.62 ustawy Prawo budowlane skontrolowano
książki obiektów tj. przeglądy i oceny techniczne – roczne i pięcioletnie dot. stanu
technicznego budynków wraz z instalacjami i urządzeniami.
Inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaworze
przeprowadzili działania inspekcyjne placów zabaw na terenie miasta Jawor i Gminy
Bolków odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży
uczestniczących w różnorodnych zorganizowanych formach wypoczynku letniego na
terenie Powiatu. Kontrole dotyczyły sprawdzenia książek obiektów oraz aktualnego
stanu technicznego urządzeń.
Uczestnicy procesu budowlanego (projektant, inwestor, kierownik budowy
oraz inspektor nadzoru) poza nielicznymi przepadkami prowadzili inwestycje zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz z zasadami sztuki budowlanej.
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Kontrolowane obiekty w zdecydowanej większości utrzymane były w
odpowiednim stanie technicznym i estetycznym. Na bieżąco przeprowadzano
przeglądy i oceny techniczne ze strony właściciela lub zarządcy.
W przypadkach naruszenia obowiązujących przepisów ustawy Prawo
budowlane (samowola budowlana, zły stan techniczny obiektu oraz odstępstwo od
realizowanej inwestycji) nadzór budowlany stopnia podstawowego prowadził
postępowania administracyjne mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z
prawem budowlanym.
Istniejące zagrożenia i nieprawidłowości w procesie budowlanym oraz w
utrzymaniu obiektów wraz z infrastrukturą techniczną wynikały z braku
odpowiedzialności ze strony inwestora, kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
wyeksploatowania pod względem technicznym, nie przeprowadzania bieżących
remontów, wad zastosowanych materiałów budowlanych oraz jakości prac
budowlanych przeprowadzonych przez inwestora.
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA – DELEGATURA W
LEGNICY

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie powiatu
jaworskiego w 2017 r. prowadzony był monitoring:
➢ wód powierzchniowych obejmujący JCWP Nysa Mała - w przekroju
pomiarowo kontrolnym w miejscowości Kwietniki i JCWP Nysa Szalona,
Zbiornik Słup.
➢ wód podziemnych na ujęciach w miejscowościach: Gorzanowice, Budziszów
Wlk., Wierzchosławice;
Na terenie powiatu jaworskiego w 2017r. nie był prowadzony monitoring w zakresie
jakości powietrza, gleb, hałasu i pól elektromagnetycznych.
W zakresie działalności kontrolnej Delegatura w Legnicy na terenie powiatu
jaworskiego w 2017 r. przeprowadziła 16 kontroli z wyjazdem w teren oraz 48
kontroli w oparciu o dokumentację. W ramach ww. kontroli z wyjazdem w teren
przeprowadzono 7 kontroli
planowych, 2 kontrole pozaplanowe, 4 kontrole
interwencyjne, 3 rozpoznania zanieczyszczenia w terenie. Poniżej wymieniono
podmioty, w których przeprowadzono działania kontrolne:
• Eco Gold Paliwa Sp. z o.o., ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław - obiekt w
Jaworze, ul. Starojaworska 104
• Z.H.U. "PUCHAŁA" Andrzej Puchała, Godziszowa 37A, 59-407 Mściwojów,
Dealer Firmy "HUSQVARNA" Sklep i Serwis ul. Słowackiego 1, 59-400
Jawor
• Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o., Żylice 35 a, 63-900 Rawicz - Ferma Drobiu
w Gądkowie, 59-430 Wądroże Wielkie
• Gmina Wądroże Wielkie, 59-430 Wądroże Wielkie 64 - oczyszczalnia ścieków
w Mierczycach
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• Gmina Wądroże Wielkie, 59-430 Wądroże Wielkie 64 - oczyszczalnia ścieków
w Mierczycach
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "LWN" Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa
11, 58-310 Szczawno Zdrój - obiekt w Sobolewie na działkach nr 23/1 i 24/2
• "Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy" Sp. z o.o., Bartnica 70, 57-451
Świerki - Kopalnia Bazaltu w Męcince, 59-424 Męcinka 87B
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne SADY DOLNE Sp. z o.o., Sady Dolne
16, 59-420 Bolków
• Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o. o., ul. Iłżecka 24F, 02-135 Warszawa Przeładownia Kruszyw Stary Jawor ul. Cukrownicza 33, 59-400 Jawor
• Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe "OGNIWO" Sp. z o.o., ul. Rapackiego
24A, 59-400 Jawor
• "Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy" Sp. z o.o., Bartnica 70, 57-451
Świerki - Kopalnia Bazaltu w Męcince, 59-424 Męcinka 87B
• COLAS Kruszywa Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie. Kopalnia Bazaltu
Winna Góra w Piotrowicach, 59-424 Męcinka
• Eco Gold Paliwa Sp. z o.o., ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław - obiekt w
Jaworze, ul. Starojaworska 104
Na podstawie przeprowadzonych kontroli w terenie naruszenie wymagań ochrony
środowiska stwierdzono w 7 zakładach oraz w 1 rozpoznaniu w terenie, w związku z
tym nałożono 5 mandatów karnych, udzielono 8 pouczeń. W ramach działalności
pokontrolnej wydano 3 zarządzenia pokontrolne zobowiązujących podmioty do
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wystosowano 7 wystąpień do innego
organu o podjęcie działań.
W przypadku Spółki Eco Gold Paliwa Sp. z o.o. - obiekt w Jaworze, w 2017 roku
przeprowadzono dwie kontrole z wyjazdem w teren (planową i pozaplanową), które
wykazały nieprawidłowości w zakresie sposobu i miejsca magazynowania odpadów,
nieprowadzenie ewidencji dla wszystkich odpadów oraz nierzetelne prowadzenie
ewidencji, niepoinformowanie WIOŚ o planowanym terminie oddania do użytkowania
obiektu budowlanego, eksploatacja instalacji bez wymaganego pozwolenia,
przekazanie odpadów kolejnym posiadaczom, którzy nie posiadają decyzji na dalszy
ich odzysk.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. - Ferma
Drobiu w Gądkowie stwierdzono, niezamontowanie filtrów tkaninowych na silosach w
których gromadzona jest pasza przy nowo wybudowanych kurnikach, niewykonanie
pasa zieleni izolacyjnej od strony obszaru zabudowanego wsi Gądków, eksploatacja
instalacji (nowo wybudowane kurniki wraz z infrastrukturą) bez wymaganego
pozwolenia, niepoinformowanie WIOŚ o planowanym terminie oddania do
użytkowania obiektu budowlanego.
W przypadku Gminy Wądroże Wielkie - oczyszczalnia ścieków w Mierczycach,
przeprowadzono dwie kontrole (planową oraz interwencyjną), które wykazały
eksploatację instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego.
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Na podstawie przeprowadzonej kontroli interwencyjnej w Przedsiębiorstwie
Produkcyjno - Handlowym "LWN" Sp. z o.o. - obiekt w Sobolewie na działkach nr
23/1 i 24/2 stwierdzono prowadzenie przetwarzania odpadów bez wymaganego
zezwolenia w związku ze składowaniem odpadów w gruncie oraz wykonywaniem na
nieruchomości gruntowej niwelacji terenu z wykorzystaniem odpadów,
gospodarowanie odpadami z naruszeniem warunków zezwolenia na zbieranie
odpadów w zakresie sposobu magazynowania odpadów, składowanie odpadów u
miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, odebranie odpadów nielegalnie przywiezionych
bez dokonania zgłoszenia go wszystkim zainteresowanym właściwym organom,
prowadzenie ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym.
Kontrola przeprowadzona w spółce "Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy" Sp. z
o.o. - Kopalnia Bazaltu w Męcince, wykazała pomiar ilości pobranej wody w oparciu
o wodomierz nieposiadający ważnej legalizacji, nieprzedkładanie właściwym organom
wyników pomiarów ilości pobranej wody.
W przypadku kontroli Przedsiębiorstwa Produkcyjno Rolnego SADY DOLNE Sp. z
o.o., stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.
Kontrola COLAS Kruszywa Sp. z o.o. - Kopalnia Bazaltu Winna Góra w
Piotrowicach, wykazała nieterminowe przekazanie organowi przeglądu programu
gospodarowania odpadami wydobywczymi, nieterminowe złożenie do Marszałka
Województwa Dolnośląskiego sprawozdania wytwarzanych odpadach, nierzetelne
prowadzenie ewidencji odpadów wydobywczych w stosunku do zbiorczego
zestawienia za odpady, prowadzenie ilości pobranej wody z naruszeniem warunku
pozwolenia wodnoprawnego, nieterminowe przedłożenie Marszałkowi Województwa
Dolnośląskiego wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie
korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, nieprzedłożenie
Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego wyników pomiarów ilości i jakości
odprowadzanych wód opadowych z wyrobiska do rowu w I kwartale 2017 r.,
przedłożenie wyników pomiarów ilości i jakości odprowadzanych wód opadowych za
2016 rok WIOŚ oraz Staroście niezgodnie z prowadzoną ewidencją.
W przypadku rozpoznania zanieczyszczenia w terenie, tj. składowanie odpadów na
terenie działki nr 106 w miejscowości Niedaszów, gm. Mściwojów, stwierdzono
składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym.
W ramach działań pokontrolnych w 2017 r. wydano:
➢ 1 decyzję wymierzającą Eco Gold Paliwa Sp. z o.o., ul. Stanisławowska 47,
54-611 Wrocław - obiekt w Jaworze, ul. Starojaworska 104 karę pieniężną w
wysokości 30 065,11 zł za naruszenie warunków sposobu i miejsca
magazynowania odpadów, określonych w decyzji Starosty Jaworskiego z dnia
31.12.2014 r., znak: GNiŚ.6233.17.2014,
➢ 1 decyzję Fermie Drobiu Woźniak Sp. z o.o., Żylice 35 a, 63-900 Rawicz Ferma Drobiu w Gądkowie, 59-430 Wądroże Wielkie wstrzymującą
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użytkowanie instalacji (kurników K1 z dniem 28 lutego 2018 r. oraz K2 z
dniem 30 czerwca 2018 r.) – decyzja nie jest prawomocna – odwołanie do
GIOŚ.
POWIATOWY URZĄD PRACY

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 2017
r. pozyskał ogółem 1 280 miejsc pracy stałej, a zatrudnienie, bez finansowego
wsparcia urzędu pracy, otrzymało 346 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 2017 r. zorganizowano 18 takich giełd, w wyniku których
zatrudnienie otrzymało 42 osoby bezrobotne, w tym 21 kobiet, 11 osób po 50. roku
życia, 9 osób długotrwale bezrobotnych.
2. Poradnictwo zawodowe pomagające w określeniu i ukierunkowaniu działań
zmierzających do zatrudnienia bądź kontynuowania dalszego kształcenia
Z usług w ramach poradnictwa zawodowego w 2017 roku skorzystały ogółem 502
osoby, w tym 25 osób ze stopniem niepełnosprawności. Aby zapobiec wykluczeniu
społecznemu doradcy zawodowi w zakresie swych działań objęli wsparciem osoby
po odbyciu kary pozbawienia wolności w liczbie 7 osób, osoby samotnie
wychowujące dzieci w liczbie 25 osób i osoby po 50. roku życia w liczbie 101. Osoby
bezrobotne mogły korzystać: z porad grupowych /doradcy zawodowi zorganizowali 9
takich spotkań, w których uczestniczyło 55 osób/ oraz porad indywidualnych /272
osoby wybrały tę formę pomocy/. Porady grupowe realizowane były we współpracy z
doradcami zawodowymi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z
Legnicy. Doradcy przeprowadzili cykl zajęć pn. ”Jestem zmotywowany/zmotywowana
do poszukiwania pracy”. W 9 spotkaniach uczestniczyło ogółem 55 osób, w tym 39
kobiet, 20 osób po 50. roku życia, 8 osób niepełnosprawnych.
Ponadto w 2017 roku w ramach usługi poradnictwa zawodowego przeprowadzono
szkolenie trzytygodniowe z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Udział w
szkoleniu wzięło 8 osób, w tym 1 osoba poniżej 30. roku życia oraz 1 osoba po 50.
roku życia. Wszyscy uczestnicy szkolenia byli osobami długotrwale bezrobotnymi. Z
grupy tej 3 osoby podjęły zatrudnienie od 3 do 6 miesięcy po ukończonym
szkoleniu .
3. Organizacja szkoleń
W ramach posiadanych środków finansowych w 2017 roku na szkolenia skierowano
ogółem 56 osób bezrobotnych, z tego:
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 na szkolenia indywidualne (wskazane przez osobę), finansowane ze środków
Funduszu Pracy - 28 osób bezrobotnych;
 na szkolenia indywidualne (wskazane przez osobę, w wieku powyżej 30. roku
życia), współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z
Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Dolnośląskiego
2014-2020. Tytuł projektu: „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu
powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”
- 10 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, ogółem 18 osób
bezrobotnych, z tego:
▪ 16 osób bezrobotnych w ramach środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER). Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie jaworskim (III)” - 16 osób bezrobotnych;
▪ 2 osoby bezrobotne w ramach środków Funduszu Pracy – rezerwy
Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych Zamieszkujących na Wsi.
Najczęściej osoby bezrobotne wnioskowały o szkolenia o tematyce: Kurs prawa
jazdy kat. C z Kwalifikacją Wstępną Przyspieszoną; Kurs prawa jazdy kat. CE z
Kwalifikacją Wstępną Przyspieszoną; Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona; Kierowca
wózków jezdniowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli; Operator
koparko ładowarki - wszystkie, klasa trzecia; Operator ładowarki jednonaczyniowej,
klasa trzecia; Spawacz metodą MAG i TIG.
Z ogólnej liczby 56 osób skierowanych na szkolenie w 2017 roku, 46 osób
ukończyło szkolenie otrzymując uprawnienia/kwalifikacje do podjęcia zatrudnienia; 6
osób ukończyło szkolenie lecz termin egzaminu na otrzymanie uprawnień/kwalifikacji
wyznaczony został na styczeń 2018 r.; 2 osoby ukończyły szkolenie lecz nie zdały
egzaminu; 2 osoby przerwały szkolenie. Z liczby osób, które ukończyły szkolenie w
2017 r. - 23 osoby podjęły pracę w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego
ukończeniu. Ponadto, w 2017 roku 10 osób, w tym 1 osoba poszukująca pracy,
otrzymało wsparcie finansowe w ramach dofinansowania do kosztów studiów
podyplomowych, w tym 8 kobiet. Kierunki studiów podyplomowych: Przygotowanie
Pedagogiczne – 2 osoby bezrobotne; Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie
Przedszkolne – 2 osoby bezrobotne; Kadry i Płace – 2 osoby bezrobotne;
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – 1 osoba bezrobotna; Oligofrenopedagogika – 1
osoba bezrobotna; Zawód Mediator – 1 osoba bezrobotna; Rachunkowość i Podatki - 1
osoba poszukująca pracy.
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
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zawodowej. W 2017 r. w ramach realizowanych programów 83 osoby bezrobotne, w
tym 25 kobiet, skorzystały z pomocy finansowej w formie jednorazowych środków na
założenie własnej firmy w łącznej wysokości 1 940 000,00 zł. Wśród osób, które
rozpoczęły działalność gospodarczą w 2017 roku znalazło się 39 osób w wieku do 30.
roku życia i 6 osób po 50. roku życia.
5. Wsparcie pracodawców poprzez pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy
Pomoc w utworzeniu nowych miejsc pracy w 2017 r. otrzymało 24 pracodawców.
W wyniku podpisanych umów łącznie wyposażono/ doposażono 33 miejsca pracy,
na utworzenie których PUP w Jaworze wydatkował kwotę 754 172,00 zł.
Na nowoutworzone stanowiska pracy skierowano 9 kobiet, w tym 3 kobiety w
wieku po 50. roku życia, 1 kobietę długotrwale bezrobotną. Skierowane kobiety
zostały zatrudnione w zawodach: specjalista ds. usług pogrzebowych, lekarz
weterynarii, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pomoc piekarza, operator
urządzeń do obróbki drewna, pomoc cukiernika.
W wyniku podpisanych umów zatrudnienie znalazło 24 mężczyzn, w tym 5
mężczyzn po 50. roku życia, 2 mężczyzn długotrwale bezrobotnych. Miejsca pracy
dla mężczyzn utworzono w zawodach: kierowca samochodu dostawczego, blacharz
budowlany, mechanik samochodowy, technolog robót wykończeniowych, kliniarz,
lakiernik proszkowy, operator maszyn i urządzeń do obróbki drewna, operator
łupiarki, inżynier sieci i systemów komputerowych, technik geodeta, magazynier,
pracownik ogólnobudowlany, sprzedawca, operator koparki, operator podnośnika
koszowego, redaktor serwisu internetowego, pomoc mechanika.
6. Organizacja staży zawodowych
Jednym z najbardziej popularnych instrumentów rynku pracy, który służył
aktywizowaniu osób bezrobotnych w 2017 roku był staż adresowany m. in. do osób do
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. Łącznie z tej formy wsparcia w 2017
r. skorzystało 365 osób bezrobotnych. W liczbie tej znalazło się 256 kobiet, 33
osoby po 50.roku życia, 16 osób niepełnosprawnych oraz 100 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.
Działalność PUP przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w szkole poprzez
finansowanie w ramach stażu 6 osób na stanowisku pomocy nauczyciela oraz 1 osoby
na stanowisku woźnej oddziałowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Pogwizdowie. Ponadto PUP poprzez finansowanie stażu dla 1 osoby na stanowisku
Strona 31 z 52

wychowawcy w Świetlicy Socjoterapeutycznej prowadzonej przez Zgromadzenie
Sióstr Św. Józefa w Bolkowie oraz stażu dla 2 osób 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.
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 43 bezrobotne
kobiety.
8.

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 197 osób bezrobotnych, w tym
141 kobiet.
9.

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 2017 r. otrzymało 47 pracodawców. W
wyniku podpisanych umów pracodawcy zatrudnili na umowę o pracę na okres 24
miesięcy 97 osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia (51 kobiet, 46
mężczyzn). Na refundację części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie
społeczne łącznie PUP w Jaworze wydatkował kwotę 1 873 329,05 zł.
10. Finansowanie

kształcenia ustawicznego pracowników i Pracodawców w ramach
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W roku 2017 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze otrzymał środki z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego w wysokości 316 000,00 zł. W ramach tej kwoty zawarto
66 umów z pracodawcami na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników. Ze
wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystało 16
pracodawców oraz 210 pracowników, w tym osoby w przedziale wiekowym:
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•
•
•
•

15-24 lata – 12 osób,
25-34 lata – 60 osób,
35-44 lata – 61 osób,
45 i więcej - 77 osób.

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: bon na zasiedlenie, 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.
▪ Prace interwencyjne i roboty publiczne
W 2017 roku na terenach gmin: Wądroże Wielkie, Bolków, Jawor, Męcinka,
Mściwojów i Paszowice Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zorganizował prace
interwencyjne oraz roboty publiczne. W ramach prac interwencyjnych Powiatowy
Urząd Pracy zawarł 71 umów ze środków Funduszu Pracy w tym 2 umowy z rezerwy
MRPiPS w ramach programu ,,Program Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych
Zamieszkujących
na
Wsi’’
tworząc
93
miejsca
pracy.
W ramach środków finansowych z RPO zawarto 9 umów tworząc 10 miejsc pracy.
Wśród 110 osób wykonujących prace interwencyjne w 2017 r. znalazło się 56 kobiet w
tym 8 po 50. roku życia, 12 mężczyzn po 50. roku życia, 30 osób długotrwale
bezrobotnych, w tym 12 kobiet. W ramach robót publicznych Powiatowy Urząd Pracy
zawarł 9 umów tworząc 16 miejsc pracy. Wśród osób wykonujących roboty
publiczne była jedna kobieta do 30. roku życia długotrwale bezrobotna oraz 9
mężczyzn powyżej 50. roku życia, w tym 7 długotrwale bezrobotnych.
▪ Dofinansowanie
wynagrodzenia
za
zatrudnienie
skierowanego
bezrobotnego - 50 plus
W ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego
bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze wsparł
środkami Funduszu Pracy 25 osób, w tym 2 osoby po 60. roku życia, wydatkując na
ich aktywizację kwotę 126 477,41 zł.
Ogółem z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz
dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który
ukończył 50. rok życia trwających w ciągu 2017 roku skorzystały 144 osoby
uprawnione, w tym 45 osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia i 42 osoby
długotrwale bezrobotne.
▪ Prace społecznie użyteczne
W 2017 roku na terenie gmin: Bolków, Jawor, Męcinka i Wądroże Wielkie w ramach
wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej pracowało
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89 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W grupie tej znalazło się 43 kobiety, 45
osób po 50. roku życia, 3 osoby niepełnosprawne, 78 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.
▪ Bon na zasiedlenie
W ramach dodatkowych instrumentów adresowanych do bezrobotnych do 30. roku
życia bon na zasiedlenie o wartości 8 000 zł przyznano ogółem 18 osobom, w tym 5
kobietom (podejmujących zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność
gospodarczą) z tego:
 17 osobom, w tym 4 kobietom wykorzystując środki Europejskiego Funduszu
Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie jaworskim (III)”,
– 1 osobie, w tym 1 kobiecie przy wykorzystaniu środków Funduszu Pracy –
rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych Zamieszkujących na Wsi.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.

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 marca do 21 grudnia 2017 r.
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Środki na ten cel otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
w roku 2017 to kwota 15 236,00 zł.
Do programu osoby kierowane były przez kuratorów sądowych oraz zespoły
interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Programem objęto 19
osób, z czego:
• 1 osoba to kobieta,
• 18 osób to mężczyźni.
Spośród łącznej liczby 19 osób przystępujących do programu, 16 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.
3. Realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców
przemocy w rodzinie.
Od września br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze realizuje
program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Program ten stanowi uzupełnienie do oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
Do programu kierowane są osoby stosujące przemoc domową, które wykazują
konieczność realizacji pogłębionych działań terapeutycznych lub psychologicznych, a
uczestnictwo w programach korekcyjno-edukacyjnych okazało się niemożliwą lub
niewystarczającą formą oddziaływań. Na realizację w/w programu otrzymano dotację
w wysokości 6000,00 zł. Jednym z wymogów otrzymania dotacji było objęcie pracą
psychologiczno-terapeutyczną uczestników pochodzących z innych powiatów.
Programem objęto sześć osób z czego: 3 osoby pochodzące z Powiatu Jaworskiego, 2
z Powiatu Średzkiego i 1 z Powiatu Świdnickiego.
4. 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
całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych 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) jaki pomoc w
ramach prowadzonej grupy wsparcia dla rodziców dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej.
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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.
5. 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 2017 r. z tego rodzaju wsparcia skorzystało czworo wychowanków, z czego
jedno opuściło rodzinną pieczę zastępczą oraz 3 instytucjonalną pieczę zastępczą
(Dom Dziecka w Kaczorowie).
SAMORZĄD POWIATOWY

W zakresie bezpieczeństwa publicznego
W roku 2017 realizując Program, samorząd powiatowy wsparł kwotą 10.000 zł
zakup radiowozu dla KP Policji, w ramach akcji „SPONSORING 2017” oraz kwotą
6.000 zł na służby ponadnormatywne pełnione przez funkcjonariuszy Policji na
drogach powiatowych. Pomoc finansową otrzymała również Komenda Powiatowa
PSP na budowę Sali Edukacyjnej „OGNIK” w wysokości 12.000 zł., oraz OSP
Mierczyce na wyposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, w wysokości
7.000 zł.

W zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego (kryzysowego):
1. Pod przewodnictwem Starosty Jaworskiego w dniu 20 stycznia odbyło się
posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego
omówiono:
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

• Zagrożenia związane z wystąpieniem ognisk wirusa wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAI), podtypu H5N8 na terenie powiatu jaworskiego
W styczniu i maju została przeprowadzona aktualizacja Powiatowego Planu
Zarządzania Kryzysowego oraz Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią
powiatu jaworskiego.
W marcu zorganizowano eliminacje powiatowe XIX edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży, pod hasłem: „25 lat PSPProfesjonalni, Sprawni, Pomocni”.
W styczniu, kwietniu i lipcu występowano z wnioskami do Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa
i Zarządzania
Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu o zwiększenie ilości dobo karetek w powiecie
jaworskim z 2,5 do 3.
W kwietniu podpisano porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym 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.
W kwietniu, wrześniu i grudniu uczestniczono w trzydniowych treningach
zgrywających wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania
Województwa Dolnośląskiego w sytuacjach wystąpienia zagrożeń. W treningu
uczestniczyły wszystkie służby, inspekcje powiatowe oraz Gminne Centra
Zarządzania Kryzysowego.
W dniach 6 - 8 czerwca uczestniczono w ogólnopolskim ćwiczeniu pod
kryptonimem RENEGADE-SAREX. W czasie, którego został sprawdzony system
alarmowania mieszkańców przy pomocy syren alarmowych.
W dniu 1 sierpnia przeprowadzono trening systemu ostrzegania i alarmowania
ludności z włączeniem akustycznych systemów alarmowania powiatu jaworskiego.
Zarządzeniem nr 39 z dnia 18 maja zmieniono kryptonimy i zasady funkcjonowania
oraz eksploatacji łączności radiowej na terenie powiatu jaworskiego.

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 profilaktyczne i informacyjne o zagrożeniach kryzysowych
na terenie powiatu poprzez;
• Przesyłanie ostrzeżeń o zagrożeniach elektronicznie do urzędów miast oraz
gmin powiatu, jednostek organizacyjnych starostwa oraz SMS-owo do
pracowników Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego.
• Zamieszczanie ostrzeżeń o zagrożeniach na stronie internetowej Starostwa.
• Przekazano 20 meldunków do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego o zdarzeniach mających znamiona zdarzeń kryzysowych jakie
wystąpiły na terenie powiatu.
3. Prowadzono działania koordynacyjne po zdarzeniach jakie wystąpiły na terenie
powiatu jaworskiego i wyrządziły szkody w infrastrukturze powiatowej w dniach:
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• 30.05.2017 intensywne opady deszczu uszkodziły 16 km. dróg powiatowych
• 07.07.2017 intensywne opady deszczu uszkodziły dach na budynku Pałacyku
Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu w Muchowie
• 12.07.2017 intensywne opady deszczu uszkodziły dach na budynku Referatu
Drogownictwa w Zębowicach
• 11.08.2017 intensywne opady deszczu uszkodziły ponownie dach na budynku
Pałacyku Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu w Muchowie
• 29.10.2017 silny wiatr i intensywne opady deszczu uszkodziły dach na budynku
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.
Biuro organizowało i koordynowało działania po zdarzeniach, przygotowano
dokumentację strat w infrastrukturze, które przesłano do Wojewody Dolnośląskiego
celem uzyskania dotacji na remont i odbudowę zniszczonych obiektów w wyniku
zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej. Pracownicy biura uczestniczyli w
pracach wojewódzkiej komisji do spraw weryfikacji zgłoszonych strat.
W zakresie bezpieczeństwa i ochrony zabytków :
1. Powiatowy Zespół ds. Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku
ze względu na brak efektów lustracji w latach 2012-2016 ograniczył swoja
działalność lustracyjną. W celu poprawy efektów pracy zespołu i współpracy z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przewodniczący zespołu Pan Arkadiusz
Muła z sekretarzem zespołu Zdzisławem Lipińskim w dni 3 października br. roku
uczestniczyli w spotkaniu z Kierownikiem Delegatury w Legnicy Panem Leszkiem
Dobrzynieckim w czasie, którego omówiono problemy z funkcjonowaniem zespołu
oraz zakres kontroli w 2018 roku.
2. Przeprowadzono 1 lustrację w Zamku w Lipie Górnej gm. Bolków ujętym w
rejestrze zabytków pod numerem A/3053/751 decyzją z dnia 26.09.1960 r., który
jest własnością Pana Jacka Sobolewskiego zamieszkałego w Sosnowcu. W czasie
lustracji ustalono że: w obiekcie prowadzone są prace remontowe, na murach
występują liczne zarysowania i pęknięcia ścian nośnych, oraz ubytki wątku
kamiennego elewacji i korony murów; ponadto liczne zawilgocenia i ubytki w
murach (kamień, zaprawa) ze względu na oddziaływanie czynników
atmosferycznych. Silne spękania kamiennego pokrycia dachowego obiektu dawnej
kuchni zamkowej. Samosiewy traw i drzew w części murów i elementów
konstrukcyjnych. Obiekt nie jest zabezpieczony przed dostępem osób
(zabezpieczenie wjazdu taśmą). Obiekt w chwili obecnej nie pełni funkcji
użytkowej przez co brak jest nadzoru. Brak jest gaśnic oraz instrukcji postępowania
na wypadek powstania pożaru z numerami telefonów alarmowych.
3. Z lustracji został sporządzony protokół z uwagami i zaleceniami dla właściciela na
temat zabezpieczenia obiektu zabytkowego. O niewłaściwym zabezpieczeniu
obiektu zabytkowego został powiadomiony Wojewódzki Konserwator Zabytków.
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W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, realizując zadania w ramach bieżącego
utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich wykonano:
1/ na drogach powiatowych:
- remonty cząstkowe 12866,7 m2
- montaż barier 25 mb
- ścinka poboczy 7515 m2
- wycinka drzew 124 szt.
- podkrzesywanie drzew 419 szt.
- wymiana i ustawienie znaków 294 szt.
- ustawienie luster 6 szt.
- odnowienie oznakowania poziomego 3669,90 m2
- wykaszanie mechaniczne poboczy 458,4 km (dwukrotne)
- udrożnienie rowów 1952 mb.
2/ na drogach wojewódzkich:
- remonty cząstkowe masą na gorąco 1178 m2,
- montaż barier energochłonnych 620 mb,
- ścinka poboczy 18028 m2,
- wycinka drzew – 12 sztuk,
- podkrzesanie drzew – 620 sztuk
- wymiana i ustawienie znaków – 257 szt.,
- ustawienie luster – 8 sztuk,
- odnowienie oznakowania poziomego – 15427 m2,
- wykaszanie mechaniczne poboczy – 964.055 m2,
- remonty cząstkowe masą na zimno – 45 ton
- remonty cząstkowe remonterem – 305,5 ton
- malowanie tzw. „luster” na drzewach – 960 sztuk
- odbudowa rowów – 356 m3
- uzupełnienie pobocza – 2545 m2
Inwestycje na drogach w ramach poprawy bezpieczeństwa.
W roku 2017 Powiat Jaworski zrealizował trzy duże inwestycje drogowe: Przebudowa
drogi powiatowej nr 2826D w Mysłowie w km 0+000-3+330 [intensywne opady
deszczu i powódź lipiec 2012]; Przebudowa drogi powiatowej nr 2801D relacji
Luboradz-Mściwojów-Niedaszów w km 0+000-1+534 [intensywne opady deszczu
sierpień 2015] oraz zakończył I Etap realizowanego przedsięwzięcia drogowego pn:
„Poprawa dostępności transportowej Powiatu Jaworskiego poprzez przebudowę
drogi powiatowej 2184D - etap I,II,III” w Mierczycach.
Realizacja tych inwestycji bez wątpienia przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach powiatowych, co przełoży się na
zmniejszenie potencjalnych kolizji drogowych oraz innych zdarzeń drogowych.
Założenia projektowe zadania dotyczącego Przebudowy drogi powiatowej nr
2826D w Mysłowie w km 0+000-3+330 [intensywne opady deszczu i powódź lipiec
2012] zakładały poprawę bezpieczeństwa w miejscowości poprzez montaż 400
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metrów barier ochronnych, zabezpieczając w ten sposób możliwość
niekontrolowanego wjazdu do przebiegającej wzdłuż drogi rzeki.
Również w 2017 zakończono realizację zadania dotyczącego Przebudowy drogi
powiatowej nr 2801D relacji Luboradz – Mściwojów - Niedaszów w km 0+000-1+534
[intensywne opady deszczu sierpień 2015], które to poza ułożeniem nowej
nawierzchni drogi, remontem przepustów, uwzględniało również montaż barier
energochłonnych, zabezpieczających kierowców przed wjazdem do głębokiego rowu
przydrożnego.
W ramach realizowanego projektu: „Poprawa dostępności transportowej
Powiatu Jaworskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2184D - etap I, II,
III” w roku 2017 przebudowano również prawie 900 m drogi powiatowej 2844D – w
miejscowości Mierczyce, gdzie m. in. wykonano chodnik, poszerzono niebezpieczne,
wąskie łuki, oraz wykonano nową nawierzchnię drogi.
Zarząd Powiatu od wielu lat realizuje również program poprawy bezpieczeństwa
pieszych użytkowników dróg- systematycznie przebudowując chodniki przy drogach.
Rok 2017 nie był pod tym względem inny. Dzięki przyjętym zasadom
współfinansowania inwestycji związanych z przebudową chodników w roku 2017
udało się wykonać ok 1300 metrów ciągów pieszych przy drogach powiatowych.
Dbając również o poprawę bezpieczeństwa rowerzystów - w roku 2017 Powiat
Jaworski pozyskał prawie 1 mln zł na budowę II etapu ścieżki pieszo-rowerowej do
Myśliborza, która wykonana zostanie w 2018 r. Realizacja tej inwestycji pozwoli na
całkowite wykluczenie ruchu rowerowego i pieszego na ponad 5 kilometrowym
odcinku drogi Jawor – Myślibórz, a bez wątpienia poprawi bezpieczeństwo na tym
uczęszczanym odcinku drogi powiatowej.

SAMORZĄDY GMINNE

GMINA JAWOR

Realizując „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy
Porządku Publicznego Obywateli na Lata 2016 - 2020” Gmina Jawor w 2017 roku
realizowała następujące zadania:
1) na bieżąco były realizowane wnioski Komendy Powiatowej Policji w Jaworze
o nagranie obrazu monitoringu z kamer zainstalowanych w systemie
monitoringu miasta Jawora na nośnikach elektronicznych i przesyłane do
wnioskodawcy zgodnie z ustaloną procedurą;
2) urządzenia systemu monitoringu miejskiego były serwisowane, a w przypadku
wystąpienia awarii czy uszkodzeń na bieżąco naprawiane. Łącznie na
konserwację
i naprawę urządzeń monitoringu wydano 23000 zł.;
3) służby ponadnormatywne były realizowane podczas Święta Chleba i Piernika,
Gmina Jawor wydatkowała na ten cel 925 zł.;
4) na zapewnienie utrzymania gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej
Gmina Jawor wydatkowała 80.910,00 zł.;
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5) magazyn przeciwpowodziowy miasta Jawora został doposażony w kurtki
wodoochronne dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o wartości
718 zł.;
6) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze otrzymała
dofinansowanie na budowę sali edukacyjnej „OGNIK” w wysokości 25 tys.
zł.;
7) Gmina Jawor przekazała również 3,5 tys. zł dla KPPSP w Jaworze na
urządzenie do mycia i odkażania masek aparatów ochrony dróg oddechowych;
8) Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w 2017 r. prowadził działania wobec 90 rodzin objętych procedurą
Niebieskiej Karty 9odbyło się 201 spotkań grup roboczych);
- Poradnia Rodzinna zorganizowała szkolenia dla pracowników socjalnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej „Procedura Niebieskie karty praktyczne wskazówki do pracy socjalnej w ramach procedury”.
9) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła w
2017
r.
43 sprawy o zobowiązanie do leczenia odwykowego;
10) w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Jaworze na
2017 rok prowadzone były działania:
- przeprowadzono programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania
narkomanii dla uczniów trzecich klasach gimnazjum Szkoły Podstawowej Nr 1
w Jaworze przy ul. Moniuszki 4, pierwszych drugich i trzecich klasach
gimnazjum Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworze Plac Bankowy 1 oraz w 7
klasach Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul.
Wrocławska 30A. W ramach tego programu zorganizowano spotkania z
nauczycielami oraz rodzicami uczniów biorących udział w programie;
- 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”;
- prowadzenie punku konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie (pomoc
psychologiczna i prawna) przez Poradnię Rodzinną MOPS w Jaworze;
- w ramach współpracy z Instytutem Psychologii Zdrowia Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego, który realizował zadania powierzone przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia przyjęto do dystrybucji pakiet
broszur edukacyjnych przeznaczonych dla osób doświadczających przemocy w
rodzinie i zawierają podstawowe informacje na temat samego zjawiska
przemocy, wpływu przemocy na funkcjonowanie osób krzywdzonych i
aspektów prawnych związanych z przemocą. Dystrybucja prowadzona jest na
bieżącą przez członków grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego i
GKRPA, pracowników socjalnych oraz policjantów i kuratorów sądowych;
- dofinansowano działalność Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy;
- włączono się w kampanie społeczną realizowaną w ramach Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia przez Stowarzyszenie DIAKONIA adresowaną do
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sprzedawców napojów alkoholowych, której celem jest zwrócenie uwagi na
problem sprzedaży alkoholu nieletnim;
- przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców 25 placówek prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych a GKRPA przeprowadziła kontrole 2 takich
placówek.;
- przeprowadzono Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych dla miasta
Jawora.
11) w szkołach Gminy Jawor:
- odbyły się spotkania z przedstawicielami Policji na temu odpowiedzialności
prawnej nieletnich oraz bezpiecznej drogi do szkoły;
- zorganizowano zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz zjawiska
cyberprzemocy;
- uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 wzięli udział w programie edukacyjnym
ALFA, ukierunkowanym na podnoszenie świadomości i kształtowaniu
pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń terrorystycznych;
- udział uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o
Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego;
- organizacja zajęć warsztatowo-animacyjnych „Postawy wolne od przemocy”
oraz spektakli profilaktycznych „Labirynt przemocy”.

GMINA BOLKÓW

Mając na uwadze realizację programu w 2017 roku podejmowane były
działania, które w szczególności polegały na:
- monitorowaniu zagrożeń i ich analizowaniu,
- współpracy 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,
- 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,
- podejmowaniu działań mających na celu zwiększenie ilości patroli prewencyjnych
policji, włączeniu policji (dzielnicowych) do sieci powiadamiania i ostrzegania (sieć
telefonii komórkowej),
- koordynowaniu i inicjowaniu akcji „bezpieczne wakacje”, „bezpieczny
wypoczynek”,
- dofinansowaniu zakupu do remontów remiz strażackich,
- poprawie stanu technicznego dróg gminnych,
- współpracy z mediami lokalnymi o charakterze informacyjno - edukacyjnym,
- rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych dla ludności w zakresie sposobu
zachowania się w przypadkach miejscowych zagrożeń, klęsk żywiołowych.
Większość wymienionych zadań realizowana jest z mocy prawa przez
merytoryczne podmioty takie jak: policję, służby medyczne, straż pożarną, szkoły,
ośrodki kultury, stowarzyszenia, związki wyznaniowe, kluby sportowe i inne
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organizacje mające w zakresie swojego działania, zapobiegania przestępczości oraz
poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Na realizację części wyżej wymienionych przedsięwzięć wydatkowano w roku
ubiegłym następujące środki finansowe:
 w dziale utrzymanie straży pożarnych - 278.967,52 zł.
 opłacono policji abonament za telefony komórkowe służące do kontaktu
mieszkańców z dzielnicowymi (4 telefony)
 Komisariat Policji w Bolkowie otrzymał dotację w kwocie 15.000,00 zł na
zakup samochodu OPEL ASTRA,
 podjęto działania, mające na celu zwiększenie ilości patroli prewencyjnych
policji,
 zrealizowano działania związane z profilaktyką, dotyczącą uzależnień
od alkoholu i narkotyków (świetlice, terapeuci, psycholodzy, psychiatrzy
itp.)
- profilaktyka przeciwalkoholowa
191.711,97 zł.
- profilaktyka narkotykowa
22.195,00 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 (zgodnie z
Zarządzeniem nr 2/2011 Starosty Jaworskiego z dnia 24 stycznia).
- kontynuowana była usługa 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
min. wiadomości istotne dla zarządzania kryzysowego, informacje z IMGW,
ostrzeżenia, alarmy, bazę sił i środków, raporty dobowe o zdarzeniach, analizy, mapę
itd.
W 2017 roku zrealizowano następujące zadania, mające wpływ na poprawę
bezpieczeństwa, a mianowicie:
W obszarze poprawa stanu technicznego dróg gminnych:
Remonty bieżące dróg w 2017 roku:
1.„Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na wyrównanie nawierzchni dróg
wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Bolków” Zakres zadania obejmowały
drogi w Bolkowie, Sadach Górnych, Sadach Dolnych, Kaczorowie, Płoninie i Nowych
Rochowicach.
2.Zadanie realizowane w ramach Zarządzania Kryzysowego pod nazwą: „Remont
muru oporowego przy ul. Młynarskiej – dz. nr ewid. 447” –
3.Zadanie w ramach usuwania skutków nadmiernych opadów deszczu, które nastąpiły
w sierpniu 2017 roku, pod nazwą: „Remont dróg zniszczonych po ulewach na terenie
gminy Bolków” , a dotyczyły dróg dojazdowych i wewnętrznych w Świnach,
Kaczorowie, Wierzchosławiczkach, Wierzchosławicach i Bolkowie.
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Ponadto, w 2017 roku na drogach gminnych i lokalnych wykonano następujące prace:
uzupełniono ubytki nawierzchni asfaltowej, zakupiono nowe znaki i uzupełniono
oznakowanie pionowe dróg, wykoszono pobocza dróg gminnych Lipa – Muchówek,
Górna Lipa, Płonina - Świdnik, Bolków, ul. Ludowa – Górny Wolbromek, oraz dojazd
do PSZOK w Wierzchosławicach.
Obszar bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego
1. Włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorowie do Krajowego Systemu
Ratowniczo - Gaśniczego.
2. Doposażono jednostki OSP z terenu Gminy Bolków.
3. Poczyniono starania, odnośnie zakupu samochodów pożarniczych dla OSP w
Sadach Dolnych i Starych Rochowicach.
4. Współpraca ze strażą pożarną, polegająca na pomocy w organizacji OTWP na
szczeblu gminnym.
5. Bieżące uzupełnienie w sprzęt magazynu przeciwpowodziowego gminy Bolków.
6. Udział w treningach i szkoleniach organizowanych przez Wojewódzkie i Powiatowe
Centra Zarządzania Kryzysowego.
Bezpieczeństwo mieszkańców i zapobieganie przestępczości
1. Kontynuowana była i jest współpraca z SISMS w zakresie wysyłania 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.
Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dla ludności w zakresie sposobu
zachowania się w przypadkach miejscowych zagrożeń, klęsk żywiołowych.
Współpraca z mediami lokalnymi o charakterze informacyjno - edukacyjnym.
2. Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie realizując „Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2017,
podjął następujące działania profilaktyczne, dotyczące dzieci i młodzieży:
- we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie Gminy Bolków, przeprowadzono
ćwiczenia i warsztaty profilaktyczne;
- wykonano programy opiekuńczo - wychowawcze, sportowe, i psychoedukacyjne,
zlecone osobom fizycznym;
- zrealizowano programy opiekuńczo - wychowawcze i psychoedukacyjne, wykonane
przez organizację pozarządową;
- zorganizowano obozy dla młodzieży i dzieci z programem profilaktycznym w
Rozewiu w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania patologiom społecznym.
Czynności profilaktyczno - prewencyjne w 2017 r. w ramach działalności Zespołu
Interdyscyplinarnego:
- w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020 prowadzone były zajęcia
profilaktyczno- edukacyjne z psychologiem dla przedstawicieli klas 6-7 szkół
podstawowych oraz II i III Gimnazjum.
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- w dniu 1 czerwca 2017r. został zorganizowany Bezpieczny Dzień Rodziny w
Świetlicy Socjoterapeutyczne w Bolkowie. Zakupiono wówczas pomoce do
przeprowadzenia zabaw i zajęć w świetlicy.
3. 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,
koordynowaniu i inicjowaniu akcji „bezpieczne wakacje”, „bezpieczne ferie”,
„bezpieczny wypoczynek”.
GMINA MĘCINKA

W celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców w Gminie
Męcinka zrealizowano następujące zadania:
1. Zakupiono nowy samochód ratowniczo – gaśniczy do OSP Męcinka.
2. Zakupiono nowy samochód ratowniczo – gaśniczy do OSP Pomocne.
3. Wybudowano nowe miejsca parkingowych przy ośrodku zdrowia i ośrodku
pomocy społecznej w Męcince.
4. Wybudowano mur oporowy i przeprowadzono
meliorację rowu
w
Chroślicach.
5. Wybudowano nowe oświetlenia uliczne – powstały 74 punkty świetlne.
6. Zamontowano barierki ochronne przy drodze krajowej w Małuszowie.
7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Muchowie, Pomocnem,
Kondratowie i Stanisławowie – w trakcie realizacji.
8. Wybudowano nowe przystanki w Męcince, Nowej Męcince, Przybyłowicach
i Piotrowicach.
9. Zakupiono kosiarkę z wysięgnikiem w celu realizacji prac porządkowych
terenów publicznych (rowy, zakrzaczenia, inne tereny zielone).
10. Zakupiono rozrzutnik do piasku i soli w celu zimowego utrzymania dróg
gminnych.
11. Wdrożono mobilny system informowania i ostrzegania SISMS.
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie budowy
dróg i chodników:
1. Budowa chodnika w Nowej Męcince – droga powiatowa nr 2808D(we
współpracy z KSS Bartnica)
2. Budowa chodnika w centrum Pomocnego – droga powiatowa nr 2610D.
3. Budowa drogi gminnej w Piotrowicach
4. Budowa drogi, chodnika i kanalizacji deszczowej w Sichowie – droga
powiatowa nr 2622D.
5. Budowa drogi gminnej z ciągami pieszymi w Słupie,
6. Budowa drogi gminnej w Chełmcu
7. Budowa drogi dojazdowej w Męcince
Działania w trosce o bezpieczeństwo seniorów w Gminie Męcinka
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W ramach zorganizowanej przez samorząd akcji „Październik i listopad
miesiącami seniorów w Gminie Męcinka” w 2017r. odbyło się spotkanie z policjantem
z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze pn. „Nie daj się oszukać – metoda na
wnuczka”, który naszym seniorom w świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach
zaprezentował sposoby, którymi posługują się oszuści.
Ponadto w ramach akcji seniorzy uczestniczyli w spotkaniach z lekarzami i
ratownikiem medycznym o tematyce: „Jak rozpoznać zawał i wylew, jak udzielić
pierwszej pomocy oraz jak radzić sobie z cukrzycą, cholesterolem i nadciśnieniem”.
Seniorzy korzystają również z bezpłatnej rehabilitacji w Gminnym Ośrodku Zdrowia
w Piotrowicach, która finansowana jest z budżetu gminy Męcinka.
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Męcince w roku
2017.
1. „Bezpieczeństwo na drodze” dla najmłodszych spotkanie z zakresu edukacji dla
bezpieczeństwa. Miało ono formę ciekawej animacji muzyczno-ruchowej, którą
prowadziły dwie panie: Pani STOP i Pani IDŹ. Celem tej animacji było
przybliżenie i utrwalenie dzieciom podstawowych zasad bezpiecznego
zachowania się na drodze. Po części zabawowej przedszkolakom rozdano
odblaskowe kamizelki z napisem „Bezpieczna Męcinka”.
2. Spotkanie z policjantem w Zespole Szkół w Męcince zorganizowano w ramach
kontynuacji działań zawartych w programie ,,Szkoła Dbająca o
Bezpieczeństwo” oraz Programu Wychowawczo- Profilaktycznego. Podczas
spotkania uczniowie zostali zapoznani z obowiązującymi przepisami Ustawy o
postępowaniu w sprawach nieletnich. Prowadzący szczegółowo wyjaśnił
pojęcia demoralizacji, czynów zabronionych, czynów karalnych oraz
przedstawił związane z nimi konsekwencje społeczne i prawne. Szczególną
uwagę skierował na problem przemocy rówieśniczej w cyberprzestrzeni.
3. O bezpieczeństwie w przedszkolu. Tematem spotkania było utrwalenie z
dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących
bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu.
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Piotrowicach w roku 2017
1. Wizyta strażaka w ramach zajęć wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo
własne i innych.
2. Udział w Ogólnopolskiej akcji ,,Bezpieczna droga do szkoły".
3. Wspólne opracowanie kontraktu grupy, w którym zawarte są zasady
zachowania się w sali przedszkolnej, zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy z
rówieśnikami.
4. Udział w programie edukacyjnym „ Czyste powietrze wokół nas”.
Organizowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
5. Udział
w ogólnopolskiej akcji WOŚP bicia rekordu w prowadzeniu
jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
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Działalność GOPS w Męcince w związku z realizacją Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016-2020.
Powyższy program dla Gminy Męcinka przewiduje realizację zadań
zamieszczonych w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i
narkomanii oraz działalność zespołu interdyscyplinarnego zgodnie z przypisanymi mu
prawami i obowiązkami.
Działalność w tym zakresie oparta jest na pracy z osobami potrzebującymi pomocy
oraz z pracownikami świadczącymi taką pomoc poprzez szkolenia dla pracowników
pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia przez wykwalifikowanych w tym
zakresie specjalistów (psychologów, terapeutów itp.).
W roku 2017 zrealizowano szereg programów edukacyjnych promujących zdrowy i
bezpieczny styl życia, zgodny z normami społecznymi.
- Zajęcia profilaktyczne dla najmłodszych dzieci z terenu Gminy Męcinka o tematyce
bezpieczeństwa "Dzień Bezpieczeństwa".
- Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży promujące aktywne formy wypoczynku
letniego, zapewnienie bezpieczeństwa, integracja różnych grup wiekowych "Wybryki
pod Czartowską Skałą 2017".
- Obóz wędrowny z programem profilaktycznym w zakresie zdrowego stylu życia –
spływ kajakowy Czarna Hańcza dla dzieci i młodzieży ze Szkół w Gminie Męcinka.
- Piknik Rodzinny "0% alkoholu 100% zabawy" współorganizowany z Klubem AZYL
w Jaworze promujący zabawę bez alkoholu.
- Szereg spotkań z najmłodszymi w przedszkolach w okresie Mikołajek promujący
zdrowy styl życia wśród dzieci poprzez zabawę.
- Realizacja programu profilaktyki narkomanii i promocji zdrowego stylu życia dla
uczniów Zespołu Szkół w Męcince i ich rodziców. Zajęcia prowadzone przez
wykwalifikowanego pracownika MONAR w Legnicy.
Na terenie Gminy Męcinka realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 1390),
przez Zespół Interdyscyplinarny. W skład zespołu wchodzą pracownicy różnych grup
zawodowych. Zespół realizuje swoje zadania na posiedzeniach oraz poprzez pracę w
środowisku zarówno z osobami, które mogą być sprawcami przemocy jak i z ofiarami
przemocy.
Zespól interdyscyplinarny realizuje swoje zadania poprzez współpracę z Policją,
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami na terenie
Gminy Męcinka, z kuratorami Sądu Rejonowego w Jaworze, z terapeutami i innymi
osobami, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów mieszkańców
Gminy.
(W 2016 r. przeprowadzono szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego
przez specjalistów z zakresu psychologii i terapeutów specjalizujących się w
uzależnieniach i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W szkoleniu udział wzięli
pracownicy GOPS, oświaty i służby zdrowia. Ponadto członkowie zespołu
uczestniczyli w innych szkoleniach o tematyce przeciwdziałania przemocy w
rodzinie. W 2016 r. przeprowadzono diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie, która
pozwala na kompleksowe realizowanie zadań wynikających z ustawy.)
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Na teranie Gminy Męcinka od wielu lat działa Gminny Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie. W
punkcie zatrudniony jest specjalista psycholog, psychoterapeuta uzależnień. W
zajęciach udział biorą osoby kierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince, oraz osoby zainteresowane, mające problem
w rodzinie mogą zgłaszać się samodzielnie. W punkcie prowadzone są zarówno
zajęcia indywidualne jak i grupowe. Zespół Interdyscyplinarny podjął również
współpracę z Poradnią Rodzinną w ramach Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Piotrowicach, gdzie oferowana jest pomoc dla osób i rodzin z zakresu psychologii i
uzależnień.
GMINA MŚCIWOJÓW

W roku 2017 Gmina Mściwojów udzieliła wsparcia finansowego dla służb:
Policji, KPPSP , OSP z terenu Gminy jak niżej:
. dofinansowano projekt ”Radosna Jesień”- 3.700zł,
. dofinansowano remonty obiektów zabytkowych na terenie Gminy Mściwojów15.000 zł,
. dofinansowano bieżące utrzymanie samochodów i sprzętu w OSP :
Mściwojów -17.000 zł , Targoszyn – 3.000 zł i Marcinowice - 7.000 zł,
. utrzymanie schroniska dla psów w Legnicy gmina dofinansowała – 5.904 zł,
. dofinansowano PSP w Jaworze- 4.000 zł,
. dofinansowano KPP w Jaworze w kwocie 500 zł,
. dotacja na przebudowę i modernizację drogi powiatowej relacji LuboradzMściwojów 72.523,86 zł,
. uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego – zakup i zamontowanie znaków7.107,93zł,
Sukcesywnie Gmina nabywała kruszywo do uzupełnienia ubytków na drogach
gminnych oraz wykonała zagęszczenie punktów oświetleniowych na terenie Gminy w
ilości 22 sztuk
1) W sierpniu 2017 r. dokonano odbioru zadania pn. „Mściwojów XII drogi
dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego
PROW” . Wartość zadania - 499.994,18 zł. W ramach zadania wykonano drogę
o nawierzchni asfaltowej o długości 375 mb wraz z odwodnieniem oraz
odcinkiem kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w celu uzbrojenia
przyległych do przebudowywanej drogi działek budowlanych. Na
dofinansowanie inwestycji uzyskano dotację celową w kwocie 460.605,01 zł z
budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i
poprawy jakości gruntów rolnych. Pozostała kwota w zakresie budowy odcinka
kanalizacji san. i sieci wodociągowej sfinansowana ze środków budżetu Gminy
Mściwojów
2) W dniu 14 listopada br. dokonano odbioru zadania pn. „Przebudowa drogi
gminnej w Grzegorzowie w granicach działki nr 63/6, 64/6” . W ramach
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inwestycji dokonano przebudowy do nawierzchni asfaltowej drogi o długości
231,02 mb. Wartość zadania 122.887,41 zł w całości sfinansowana ze środków
własnych.
3) W dniu 23 listopada br. dokonano odbioru inwestycji pn. „Przebudowa drogi
gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 348, 342. W ramach inwestycji
dokonano przebudowy nawierzchni asfaltowej drogi o długości 392,78 mb.
Całkowita wartość zadania 441.452,70 zł. Na dofinansowanie inwestycji
uzyskano dotację celową ze środków budżetu państwa w kwocie 310.572,88 zł
tytułem sfinansowania usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz dotację
celową w kwocie 82.483,80 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na
finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. W
ramach zadania wykonano również kanalizację sanitarną o wartości 47.500,00
zł, sfinansowaną w całości ze środków budżetu Gminy Mściwojów.
4) W dniu 05 grudnia br. dokonano odbioru inwestycji pn. Przebudowa drogi
gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 434/1 i 434/2 W ramach
inwestycji dokonano przebudowy nawierzchni asfaltowej drogi o długości
278,06 mb. Wartość zadania 386.875,32 zł`. Na dofinansowanie inwestycji
uzyskano dotację celową ze środków budżetu państwa w kwocie 305.878,33 zł
tytułem sfinansowania usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz dotację
celową w kwocie 58.380,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na
finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
5) W dniu 08 grudnia br. dokonano odbioru zrealizowanego zadania pn
"Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej, w granicach działki nr 213/2", na
które na podstawie umowy nr WR.SFK.0221.8.2017.MS z dnia 26 kwietnia
2017 r., udzielono Gminie Mściwojów przez ówczesny ANR Odział Terenowy
we Wrocławiu (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) bezzwrotnej
pomocy finansowej w wysokości 89.645,00 zł.
GMINA PASZOWICE

Poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Paszowice
jest jednym z ważniejszych elementów działania samorządu, 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,
- 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),
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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,
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 dokonujących czynów karalnych.: przemoc wobec rówieśników,
cyberprzemoc oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią.
Współpraca ze strażą pożarną i OSP poprzez zorganizowanie spotkań, szkoleń oraz
pogadanki na temat bezpieczeństwa pożarowego.
Zasady zachowania się w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo w czasie
wakacyjnego wypoczynku, bezpieczeństwo w sieci, szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Realizowano elementy programów spójnych ze szkolnymi programami
profilaktycznymi, opiekuńczymi i wychowawczymi w zakresie bezpieczeństwa.
Uczniowie uczestniczyli w eliminacjach gminnych i powiatowych Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
- Wdrożono czynności zmierzające do włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wiadrowie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
- Systematyczne doposażone są jednostki OSP z terenu Gminy Paszowice.
- Dofinansowujemy zakupy materiałów do remontów remiz strażackich.
- Systematyczne uzupełniamy sprzęt magazynu przeciwpowodziowego.
- Uczestniczymy w treningach i szkoleniach organizowanych przez Wojewódzkie
i Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego.
Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach w 2017 r. podjął następujące czynności
profilaktyczno – prewencyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa i zapobieganie
przestępczości:
W dniach 1–2 maja 2017 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 imprezie
uczestniczyli strażacy z Powiatowej 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.
Z zakresu profilaktyki podejmowano zadania zmierzające do zagospodarowania
czasu wolnego dzieci i młodzieży. Realizowano to poprzez działalność świetlic
-
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środowiskowych, a także organizowanie zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji.
W zakresie pomocy terapeutycznej, dla osób z problemami życiowymi i
uzależnieniami działał Punkt Konsultacyjny. Do Punktu zgłaszały się osoby, które
poszukiwały pomocy
i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Pomoc
terapeutyczno-psychologiczna udzielana była również w miejscu zamieszkania osób i
rodzin, które z różnych przyczyn nie były w stanie osobiście zgłosić się do Punktu. W
minionym roku z pomocy psychoterapeuty skorzystało 49 osób, które regularnie
zgłaszały się do punktu i którym udzielono fachowej pomocy specjalistycznej. Łącznie
udzielono ponad 200 porad, wsparcia i konsultacji.
Dowóz dzieci i młodzieży do i ze szkół w formie zorganizowanej realizowany
był przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej PKS Kamienna Góra.
W każdym autobusie był zatrudniony opiekun w celu zagwarantowania
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie dowozu.
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 2017 roku zrealizowano zadania inwestycyjne mające wpływ na poprawę
bezpieczeństwa tj.
- przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych działki nr 646/7, 646/8, 687/3,
687/6 na długości 1,300 km w Paszowicach o nawierzchni tłuczniowej, drogę
wojewódzką nr 374 w zakresie budowy chodnika w m. Zębowice, drogi dojazdowej
do posesji Wiadrów 26b do 27d,
- wykonano nową, asfaltową nawierzchnię w Sokolej od drogi krajowej Nr 3 do firmy
"Jawrol”, drogi krajowej Nr 3 na odcinku pomiędzy Sokolą a Świnami w Gminie
Bolków. Remont drogi przeprowadziła GDDKiA we Wrocławiu..
Oznakowanie dróg gminnych z dojazdem do posesji jest zadawalające, na
bieżąco wymieniane są zniszczone znaki jak i wstawione nowe na wyremontowanych
drogach. Dla poprawy bezpieczeństwa prowadzone są na bieżąco prace przy koszeniu
poboczy dróg i wycinki drzew rosnących w rowach przydrożnych, stan
bezpieczeństwa poprzedził zakup nowej wykaszarki z regulacją wysięgnika.
W ramach poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży referat gospodarki
komunalnej utrzymywał na bieżąca porządek na placach zabaw oraz dokonywał
napraw uszkodzonych urządzeń i przyrządów tam zainstalowanych. Zgodnie z
regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy były 2 razy w roku
2017 dokonane zbiórki elektro sprzętu i śmieci wielkogabarytowych. Na bieżąca
zgodnie z potrzebami opróżniane są pojemniki na szkło. W sposób ciągły
kontrolowane są i opróżniane kosze w miejscach publicznych, parkingach i
przystankach Nie było przestojów w wywozie nieczystości z posesji prywatnych. itd.
Zgodnie z naszym programem Urząd Gminy prowadził szeroką akcję edukacyjną
propagując proekologiczne zachowania i nawyki mieszkańców wykorzystując do tego
celu stronę internetową, ogłoszenia, plakaty i informację prasową. Zamontowano
wysokiej jakości kamerę HD z podczerwienią i tygodniowym rejestrem obrazu „
obserwującą ” wejście główne i część parkingu Urzędu Gminy Paszowice.
GMINA WĄDROŻE WIELKIE
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W ramach poprawy bezpieczeństwa w Gminie Wądroże Wielkie zrealizowano
następujące przedsięwzięcia:
- dokonano zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Opel Movano
dla OSP Mierczyce. Wkład finansowy Gminy to 119.000 zł. Zakup dofinansował
Urzad Marszałkowski kwotą 40.000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej kwotą 20.000 zł, oraz Powiat Jaworski – 5.000 zł,
- wyremontowano remizę strażacką OSP Mierczyce,
- dokonano przeglądu i wymiany niesprawnych hydrantów przeciwpożarowych,
- zorganizowano szkolne i gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju „ Młodzież
Zapobiega Pożarom”,
- zorganizowano spotkanie lokalnych samorządowców z przedstawicielami Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie likwidacji 8 węzłów na A-4. W
spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji.
- w marcu zorganizowano spotkanie przedsiębiorców działającymi w Gminie Wądroże
Wielkie. Poruszana była kwestia bezpieczeństwa.
- w miejscowości Pawłowice Wielkie założono 3 lampy hybrydowe na kwotę 22.718
zł,
- Ze środków Powiatu Jaworskiego i Gminy Wądroże przebudowano drogę
powiatową relacji Jawor- Mierczyce – Wądroże Wielkie do granic Powiatu.
- Przebudowano drogę gminną relacji Gądków – Jenków kosztem 693 000 zł
pozyskanych z MSW i A,
- W Wądrożu Wielkim wyremontowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych na
odcinku 430 mb oraz o długości 800 mb drogi dojazdowe wraz z wjazdami do posesji.
- W miesiącach wakacyjnych odbyły się półkolonie letnie pod nazwą „Na wsi bez
nałogów, bez używek”
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.
Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Stanisław Laskowski
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