SPRAWOZDANIE NR 1/2019
POWIATU JAWORSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2019 r.
z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim za rok 2018.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została na kolejną kadencję 2016-2018 Postanowieniami Starosty
Jaworskiego Nr 1/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku, Nr 2/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r., Nr 1/2017 z dnia
17 października 2017 r. oraz 3/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., na podstawie art. 38 a, ust. 1 i ust. 5 - 9 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2018 r. poz. 1592/. Głównym zadaniem Komisji
jest realizacja zadań Starosty w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu
w ramach zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami oraz zadań z tego zakresu
określonych w ustawach.
Skład Komisji w roku 2018 przedstawiał się następująco:
- Stanisław Laskowski , od 12 grudnia 2018 r. – Aneta Kucharzyk – Starosta Jaworski – Przewodniczący /
Przewodnicząca Komisji,
- Jan Grygorcewicz – radny Rady Powiatu, delegowany przez Radę Powiatu w Jaworze
- Grzegorz Urbanowski, od 12 grudnia Szczepan Rojak – radny, delegowany przez Radę Powiatu,
- Marcin Jankowski – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jaworze, delegowany
przez samorząd Jawora
- Jacek Machynia, od 12 grudnia Krzysztof Andrzejewski – Z-ca Burmistrza Bolkowa – delegowany przez
samorząd Bolkowa
- Waldemar Sarlej – Komendant Powiatowy PSP w Jaworze,
- Andrzej Błaszczak – Komendant Powiatowy Policji w Jaworze,
- Andrzej Pacholarz – Ekspert Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaworze,
- Krzysztof Duszeńko, od 12 grudnia Aleksandra Pokorska Czurko – Z-ca Prokuratora Rejonowego w Jaworze
Osoby biorące udział w pracach Komisji z głosem doradczym:
- Jarosław Simon – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze
- Mirosław Drozd – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- Mariola Labryga – Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze,
- Renata Węgiel – gł. specjalista Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa /obsługa
Komisji/.
Zgodnie z planem pracy, zaplanowano w roku 2018 trzy posiedzenia Komisji. Tematem pierwszego
posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku było przyjęcie Informacji z realizacji „Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości i Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016-2020”
za rok 2017 oraz sprawozdań komendantów Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej z działalności
w roku 2017. Pierwsza z informacji powstała na podstawie materiałów przygotowanych przez służby, inspekcje,
urzędy, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe i prezentowała wspólne działania podmiotów
realizujących Program, w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców powiatu
jaworskiego. Komisja przyjęła „Informację” jednogłośnie i skierowała ją pod obrady Rady Powiatu w Jaworze.
Po jej przyjęciu została opublikowana dla wszystkich zainteresowanych na stronie BIP Starostwa Powiatowego
www.powiat-jawor.org.pl . Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie
bezpieczeństwa i zagrożeniach w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu jaworskiego w roku
2017 zaprezentował Zastępca Komendanta. W tym punkcie dyskutowano przede wszystkim o znacznym
wzroście ilości zdarzeń w stosunku do lat ubiegłych. Jak wykazały analizy, był to efekt gwałtownych zjawisk
atmosferycznych, które wystąpiły w naszym kraju w miesiącu marcu i końcówce października. Również
niewłaściwie eksploatowane przewody kominowe w okresach grzewczych spowodowało zapalanie się sadzy
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i konieczność interwencji straży zarówno państwowej, jak i OSP. Z opinii Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego wynika, iż stan taki spowodowany jest brakiem opinii kominiarskich przy podłączaniu urządzeń
grzewczych, a także stosowaniu w paleniskach niewłaściwego paliwa. Duży wpływ na tego typu zdarzenia ma
również stara, nieremontowana substancja mieszkaniowa.
W trakcie omawiania Sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji z pracy Komendy w roku 2017 oraz
informacji o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, Komendant zwrócił uwagę na malejącą
ilość przestępstw, co wynika z dobrej pracy operacyjnej Policji, jak i współpracy z innymi instytucjami
i wspólnej realizacji programów prewencyjnych. Podczas dyskusji odpowiadał także na pytania dotyczące
handlu narkotykami, przemocy w rodzinie oraz najpoważniejszych przestępstw. Oba sprawozdania
Komendantów zostały przyjęte przez Komisję jednogłośnie i również opublikowane na stronach powiatu. Na
zakończenie posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przyjęli plan pracy na rok 2018.
W dniu 10 października odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście
Jaworskim, pod przewodnictwem Stanisława Laskowskiego. Komisja przyjęła informację Powiatowego
Inspektora Weterynarii o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie występowania ptasiej grypy i afrykańskiego
pomoru świń oraz informację o wynikach kontroli i przedsięwzięciach prawnych w sprawie składowania
odpadów na terenie byłej Cukrowni w Jaworze oraz w Sobolewie, w Gminie Wądroże Wielkie, przygotowanej
przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska. Podczas posiedzenia dużo uwagi poświęcono
realizacji inwestycji Powiatu Jaworskiego oraz Gminy Jawor w zakresie organizacji miejsc parkingowych oraz
działań skierowanych na bezpieczeństwo pieszych. Starosta Jaworski oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju,
Promocji i Funduszy Europejskich przedstawili informację o zrealizowanych w roku 2018 oraz będącymi
w trakcie realizacji zadaniami – w tym: budowy ścieżki rowerowej i chodnika do Myśliborza, przebudowy drogi
powiatowej Mierczyce – Wądroże Wielkie – granica Powiatu wraz z budową chodnika, przebudowy drogi
powiatowej Snowidza – Targoszyn do granic Powiatu, przebudowy drogi powiatowej Przybyłowice –
Małuszów wraz z chodnikami, przebudowy drogi powiatowej w Paszowicach, przebudowy chodnika
w miejscowości Słup oraz budowy chodnika w Kwietnikach, Paszowicach i Skale. W mieście Jaworze
zrealizowano przebudowę chodnika przy ul. Piastowskiej, a także przy ul. Chopina wraz z budową zatok
postojowych dla dodatkowych 34 miejsc parkingowych. W celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic
Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej planowana jest budowa mini ronda. Informację
o podobnych inwestycjach realizowanych przez Gminę Jawor przedstawił Przewodniczący Komisji Porządku
Publicznego Rady Miejskiej w Jaworze. Nowe miejsca postojowe pojawiły się przy ulicy Królowej Marysieńki
i Jagiellończyka, a remontowi poddane zostały chodniki przy ulicach: Wrocławskiej, Bohaterów Getta,
Wyszyńskiego, Reja, Kościuszki i Stalowej. Na zakończenie posiedzenia, Komendant Powiatowy PSP dokonał
podsumowania ćwiczeń, jakie odbyły się na budowanym odcinku trasy S-3, w dniu 5 października. Udział
w ćwiczeniach wzięły jednostki z 4 powiatów: jaworskiego, legnickiego, kamiennogórskiego, świdnickiego
oraz Wojewódzkiej Komendy PSP we Wrocławiu.
Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu jaworskiego na rok 2019 w zakresie zadań Starosty dotyczących
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, to przewodni tematy ostatniego w roku 2018 posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, jakie odbyło się pod przewodnictwem Starosty Anety Kucharzyk w dniu
20 grudnia br. Komisja podjęła pracę w częściowo nowym składzie i od prezentacji jej członków rozpoczęły się
obrady. Przyjęto porządek i protokół z poprzedniego posiedzenia, po czym Naczelnik Wydziału Rozwoju,
Promocji i Funduszy Europejskich przedstawił zebranym propozycje inwestycji drogowych oraz ewentualne
źródła ich finansowania, poza środkami własnymi Powiatu. Plany zakładają pozyskanie środków z budżetu
państwa, ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także na podstawie
porozumień, z samorządami gminnymi powiatu jaworskiego. Najważniejsze zadania to przebudowa dróg
powiatowych oraz budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych. Podczas dyskusji członkowie Komisji
zgłaszali swoje wnioski, które po analizie będą uwzględniane w bieżących zadaniach Powiatu. Plany dotyczące
działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w roku 2019 zaprezentował Zastępca
Komendanta, podkreślając potrzebę dalszych działań prewencyjnych dotyczących występowania zagrożeń
czadem w mieszkaniach opalanych węglem, drewnem i gazem, a także zapotrzebowania Komendy na nowy
sprzęt łączności i samochodu kwatermistrzowskiego. W sprawach bieżących członek Komisji z ramienia
Komendy Powiatowej Policji, zgłosił fakt ponownych transportów odpadów budowlanych na składowisku przy
ul. Starojaworskiej, pochodzących zza zachodniej granicy. Sprawą tą natychmiast zostały zainteresowane
odpowiednie służby.
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Powyższe sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018, Komisja przyjmuje
i przekazuje pod obrady Zarządu i Rady Powiatu w Jaworze

Starosta Jaworski
Aneta Kucharzyk
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