Sprawozdanie
z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim
za rok 2020.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została na kolejną kadencję 20192022 Postanowieniem Starosty Jaworskiego Nr 1/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku, na
podstawie art. 38 a, ust. 1 i ust. 5 - 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2020 r. poz. 920/.
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 2020 przedstawiał się następująco:
– Aneta Kucharzyk –
Starosta Jaworski – Przewodnicząca Komisji,
- Jan Grygorcewicz – radny, Członek Zarządu Powiatu, delegowany przez
Radę Powiatu w Jaworze
- Szczepan Eugeniusz Rojak – radny, delegowany przez Radę Powiatu,
- Marcin Jankowski – Wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Jaworze, delegowany przez samorząd
Jawora
- 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,
- Aleksandra Pokorska Czurko – Z-ca Prokuratora Rejonowego w Jaworze,
delegowana przez Prokuratora Okręgowego w Legnicy.
Osoby biorące udział w pracach Komisji z głosem doradczym:
- Jarosław Simon – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze
- Alina Markiewicz – z-ca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
- Mariola Labryga – Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze,
- Jan Gawroński
- przedstawiciel Ruchu Obywatelskiego
„Reanimacja” w Jaworze
- Renata Węgiel –
gł. specjalista Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich Starostwa /obsługa Komisji/.

Zgodnie z planem pracy, zaplanowano w roku 2020 cztery posiedzenia
Komisji, jednakże z powodu epidemii koronawirusa i ograniczeń w sprawie
zgromadzeń, Komisja odbyła dwa posiedzenia.

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 2019 oraz sprawozdań komendantów Powiatowych Policji
i Państwowej Straży Pożarnej z działalności w roku 2019.
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 2019 zaprezentował Komendant Waldemar Sarlej. Przedstawił
statystykę zdarzeń oraz problemy związane z przechowywaniem materiałów
niebezpiecznych oraz przypadki przekroczenia ich stężeń. W roku 2019 odnotowano
977 zdarzeń. Na drogach zginęło 9 osób, a 197 udzielono pomocy. Straty w mieniu
wyniosły 8,5 mln zł., natomiast wartość uratowanego mienia to 200 mln zł.
Komendant przedstawił także potrzeby PSP oraz jednostek OSP w zakresie sprzętu
specjalistycznego, jak i realizację wymiany pojazdów ratowniczo - gaśniczych w
poszczególnych jednostkach. Zadowolenie wyraził w kwestii zakupu nowego sprzętu
ratowniczo-gaśniczego w jednostkach OSP. Nowe samochody trafiły do Starych
Rochowic i Marcinowic. Skrócił się także czas dojazdu jednostek na miejsce zdarzeń.
Współpraca z jednostkami OSP układa się dobrze, szczególnie z tymi z
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ale nadal istnieje potrzeba ich
doposażenia w sprzęt specjalistyczny, szczególnie jednostek zlokalizowanych przy
autostradzie A-4 i drodze S-3, ze względu na tragiczne skutki zdarzeń.
Po udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Komisji w
sprawie między innymi palącej się sadzy w kominach oraz niezbędnej ilości jednostek
kierowanych do zdarzenia, Sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP zostało
poddane pod głosowanie i jednogłośnie przyjęte.
Sprawozdanie z pracy Komendy Powiatowej Policji oraz informację o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu jaworskiego w 2019 roku
przedstawił Komendant – Andrzej Błaszczak. Zaprezentował statystykę przestępstw na
terenie powiatu jaworskiego, wraz z jej dynamiką. Wśród pytań skierowanych do
Komendanta były między innymi takie, które dotyczyły przestępstw narkotykowych
oraz spraw kadrowych w Komendzie Powiatowej w Jaworze.
Sprawozdanie poddane pod głosowanie, również zostało przyjęte jednogłośnie. Oba
sprawozdania komendantów, po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu, zostały
umieszczone w BIP Starostwa Powiatowego.
Na zakończenie posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przyjęli
częściowy plan pracy na rok 2020.

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w grudniu 2020 r. i dotyczyło aktualnej
sytuacji w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego, publicznego oraz
przeciwpożarowego na terenie powiatu jaworskiego, a także zaopiniowania projektu
budżetu powiatu w zakresie zadań Starosty dotyczących porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli.
Informację o stanie zachorowań i zgonów w powiecie przedstawiła Starosta –
Aneta Kucharzyk na podstawie najnowszych informacji z Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Ministerstwa Zdrowia. Informację o stanie ochrony
przeciwpożarowej przedstawił Komendant Powiatowy PSP – Waldemar Sarlej.
Informacja ta zawierała aktualną statystykę zdarzeń, w tym pożary sadzy w kominach,
jak również problematykę sprzątania po zdarzeniach na drogach wojewódzkich i
krajowych po godzinach pracy przedstawicielstw tych instytucji na terenie powiatu
jaworskiego. Komendant przedstawił również plany na rok 2021. Zawierają one:
zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, pralnicy do prania odzieży
ochronnej wraz z niezbędnymi środkami piorącymi i impregnującymi oraz poprawę
łączności.
Informację o aktualnym stanie bezpieczeństwa publicznego przedstawił Andrzej
Pacholarz – specjalista w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w
Jaworze. Dynamika przestępczości stanowiła 100 % okresu poprzedniego i wyniosła
834 przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Pocieszającym jest fakt, iż na drogach
powiatu w roku 2020 nie zginęła żadna osoba, a ilość rannych jest o 10 osób mniejsza.
Jak podkreślili członkowie Komisji w dyskusji, wynika to także z poprawy jakości
dróg, szczególnie po wybudowaniu drogi S-3, którą jeździ się wygodnie i bezpiecznie.
W kolejnym punkcie posiedzenia Komisja zaopiniowała projekt budżetu
powiatu na rok 2021 w zakresie zadań Starosty dotyczących porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli. Założenia przedstawiła Starosta – Aneta Kucharzyk.
Poinformowała o planowanych dotacjach dla Policji i Państwowej Straży Pożarnej na
zakup nowych samochodów, na służby ponadnormatywne, a także przedstawiła plany
inwestycji na drogach powiatowych oraz źródła ich finansowania. Plany są
imponujące, jak również pozyskane fundusze na ich realizację. Komisja z
zadowoleniem przyjęła projekt budżetu i jednogłośnie zaopiniowała go pozytywnie.
W sprawach różnych dyskutowano nad bezpieczeństwem na niektórych drogach
powiatowych pod względem ich zabezpieczenia w bariery energochłonne, jak również
pod kątem oznakowania dopuszczalnego tonażu drogi. Przyjęto także wniosek o
lepsze oznakowanie kierunku na drogę S-3, w samym mieście Jaworze, jak i na jego
przedmieściach.

Starosta Jaworski
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