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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, 2003-2006, 2007-2010, 2011-2015, oraz 2016-2020. Ubiegły rok
był piątym - ostatnim rokiem obowiązywania Programu przyjętego przez Radę
Powiatu w kwietniu 2016 roku.
Przedstawiamy Państwu Informację z jego realizacji w roku 2020, która
powstała na podstawie materiałów i analiz przesłanych przez podmioty uczestniczące
w realizacji Programu, tj: służby, inspekcje, jednostki organizacyjne oraz samorządy
gminne.
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAWORZE.
Komenda Powiatowa Policji w Jaworze realizowała w 2020 roku zadania wynikające
z „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli” zgodnie z przyjętymi obszarami:
I. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania.
W Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze w roku 2020 wszczęto 905
postępowań przygotowawczych w porównaniu do 890 w 2019 r. – dynamika to 101,6
% (2018 – 896). Liczba przestępstw stwierdzonych wyniosła 1203, w porównaniu do
1006 w 2019 roku, co dało dynamikę 119,5 % (2018 - 1072).
Dzięki podjętym działaniom w 2020 roku, spośród przestępstw najbardziej
dokuczliwych dla mieszkańców, najskuteczniej ograniczono ilość zdarzeń w kategorii:
➢ kradzież z włamaniem - dynamika 89,1 % - 98 szt. (2019 – 110 szt.)
Natomiast największy wzrost dynamiki odnotowano w kategorii:
➢ kradzież samochodu
- dynamika 242,8 % - 17 szt. (2019 - 7 szt.)
➢ kradzież cudzej rzeczy – dynamika 107,1 % - 121 szt. (2019 - 113 szt.)
1.1 Przestępstwa narkotykowe
W 2020 r. stwierdzono 76 przestępstw narkotykowych. Podczas
przeprowadzonych działań zabezpieczono następujące środki odurzające:
➢ marihuana - 13.274,195 porcji (2019 r. - 2782,80 porcji)
➢ amfetamina - 12.200,9 porcji (2019 r. – 4300 porcji)
➢ zabezpieczono 42 krzewy konopi indyjskich (2019 r. – 1661 krzewów)
W sprawach tych wszczęto 74 postępowania przygotowawcze, tyle samo co
w roku poprzednim. Z ogólnej liczby postępowań, aż 70 spraw dotyczyło posiadania
środków odurzających i psychotropowych, a w 4 przypadkach - uprawy środków
odurzających.
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W 2020 roku ujawnionych zostało 7938 wykroczeń (2019 r. – 4261). Na ich
sprawców nałożono 2937 mandatów karnych (2019 r. – 1528), skierowano do sądu
1018 wniosków o ukaranie (2019 r. – 692) oraz zastosowano 3445 pouczeń (2019 r. –
1425). W 792 przypadkach odstąpiono od skierowania wniosku do sądu (2019 r. –
748).
Najliczniejszą grupę wykroczeń rozpatrywanych przez Sądy stanowiły
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 1715 (2019 r. 398).
Mandaty karne nakładano m.in. za wykroczenia przeciwko:
➢ bezpieczeństwu w komunikacji 573 (2019 r. - 755)
➢ naruszeniu przepisów ustawy o wychowaniu
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 289 (2019 r. – 392)
➢ mieniu 33 (2019 r. – 116)
➢ urządzeniom użytku publicznego 51 (2019 r. – 71)
➢ obyczajności publicznej 55 (2019 r. – 40)

w

trzeźwości

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
porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jaworze w zakresie służb
ponadnormatywnych (160 h - pełnionych przez policjantów Referatu Ruchu
Drogowego KPP w Jaworze).
Zgodnie z założeniami „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016 –
2020” KPP w Jaworze podejmowała działania zmierzające do popularyzacji sylwetek
dzielnicowych wśród lokalnej społeczności. Dzielnicowi prowadzili indywidualne
poradnictwo oraz spotkania z mieszkańcami uczestnicząc również, w okresie wolnym
od reżimu sanitarnego, w festynach organizowanych na terenie powiatu jaworskiego.
Podczas spotkań znakowali rowery i wartościowe przedmioty. Propagowali również
aplikację mobilną „Moja Komenda”, która zainstalowana w smartfonie umożliwia
szybkie odszukanie jednostki policji, czy ustalenie dzielnicowego z rejonu, którym
jesteśmy zainteresowani np. w celu nawiązania szybkiego kontaktu. Ponadto, z uwagi
na pandemie Covid-19 dzielnicowi propagowali zainstalowanie aplikacji mobilnej
„Kwarantanna domowa” dla wszystkich osób, które objęte były przymusowa izolacją.
Każdy dzielnicowy posiada również swój indywidualny nr służbowego telefonu
komórkowego, adres e-mail w celu ułatwienia z nim kontaktu za pośrednictwem
komunikacji elektronicznej.
Prowadzono także 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 uciążliwych społecznie.
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Tematyka ta była omawiana podczas prowadzonych spotkań z reprezentantami
różnych grup społecznych w trakcie, których dzielnicowi dodatkowo rozpowszechniali
ulotki prewencyjne w przedmiotowym zakresie.
Komenda Powiatowa Policji w Jaworze w 2020 r. zdążyła również
przeprowadzić kilka zajęć dla seniorów. W trakcie przeprowadzonego cyklu spotkań
jaworscy policjanci edukowali ich w zakresie właściwych zachowań wobec osób
obcych, które mogą dokonywać szeregu przestępstw na ich szkodę, bezpieczeństwa w
ruchu drogowym, odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu czy też
postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. W trakcie spotkań przybliżone
zostały mechanizmy działania sprawców wyłudzających pieniądze metodami na tzw.
„wnuczka” czy „policjanta”, zagrożenia związane z wizytami akwizytorów
i inkasentów w aspekcie zawierania niekorzystnych umów na zakup towarów i usług,
a także poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym np. poprzez noszenie elementów
odblaskowych.
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 2020 roku funkcjonariusze KPP w Jaworze przeprowadzili łącznie 294
interwencji domowych (2019 - 350). W 152 przypadkach sporządzono dokumentację
do procedury “Niebieskiej Karty” (2019 – 167).
W wyniku realizacji założeń Niebieskiej Karty doprowadzono do policyjnych
pomieszczeń dla osób zatrzymanych 76 osób w tym 73 mężczyzn i 3 kobiety (2019 –
72 mężczyzn i 1 kobietę).
W analizowanym okresie wszczęto łącznie 44
postępowania dotyczące przemocy w rodzinie (2019 r. – 55). Tymczasowy areszt
zastosowano wobec 3 sprawców przemocy domowej.
1. „Policja przeciwko przemocy w rodzinie”
Jest to program profilaktyczny, którego głównym celem jest zwiększenie
świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, która mam miejsce
w „czterech ścianach zacisza domowego”, gdzie zarówno ofierze jak i sprawcy nie
zależy, aby ktokolwiek dowiedział się o tym problemie. Dzielnicowi jaworskiej
komendy wypełniając założenia tego programu systematycznie współpracują
z przedstawicielami MOPS-u, GOPS-u, GKRPA, oświaty i służby zdrowia
diagnozując ujawniane przypadki przemocy w rodzi w celu podejmowania
właściwych działań dążących do niwelowania i zapobiegania zagrożeniom
wynikającym z przemocy domowej.
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III. Bezpieczeństwo w szkole.
Dla poprawy bezpieczeństwa istotne znaczenie miała kontynuacja realizacji
przedsięwzięć prewencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem akcji skierowanych
do dzieci i młodzieży. Współpracując z podmiotami pozapolicyjnymi KPP w Jaworze
realizowała następujące programy:
1. „Świadomy Junior”
Celem głównym programu jest zapobieganie przestępczości nieletnich przede
wszystkim tej związanej z uzależnieniami (podniesienie świadomości wśród dzieci
i młodzieży szkolnej o zagrożeniach wynikających z uzależnienia od substancji
psychoaktywnych, palenia papierosów czy spożywania alkoholu), cyberprzemocą oraz
kradzieżą. Jest to program edukacyjno - informacyjny opracowany przez Wydział
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, skierowany do wszystkich
nieletnich. Jaworscy funkcjonariusze wypełniając założenie programowe, jakim jest
profilaktyka, w okresie wolnym od reżimu sanitarnego, zdążyli przeprowadzić kilka
prelekcji w szkołach podstawowych i przedszkolach, omawiając zagadnienia
dotyczące szeroko pojętej profilaktyki i bezpieczeństwa.
2, „Narkotyki i dopalacze zabijają – szkoda Ciebie na takie patoklimaty”
Jest to kampania o charakterze edukacyjno – profilaktycznym mająca na celu
zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem
narkotyków i tzw. dopalaczy. W tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych
jak i społecznych, uzależnienia od tego rodzaju substancji.
Ponadto funkcjonariusze tutejszej jednostki, w okresie wolnym od reżimu
sanitarnego, zdążyli przeprowadzić w placówkach oświatowych kilka akcji
skierowanych na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, w tym
„Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne Wakacje” czy „Bezpieczne ferie”.
Mundurowi w ramach wniosków uzyskanych podczas ubiegłorocznej debaty
realizowali w szkołach zajęcia w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, na które
narażone są osoby starsze. Z uwagi na pandemię Covid-19 odstąpiono natomiast od
przeprowadzenia, wspólnie z pedagogami szkolnymi, kolejnej edycji Powiatowego
Biegu Terenowego pn. „Bezpieczna Młodość” oraz Powiatowego Konkursu Wiedzy,
nt. znajomości Przepisów Ruchu Drogowego.
IV. Bezpieczeństwo osób starszych.
1. „Wzorowy Senior”
To kolejny program realizowany w latach 2018-2020 mający na celu poprawę
bezpieczeństwa seniorów poprzez ograniczenie przestępstw powszechnych
skierowanych głównie wobec osób starszych i samotnie mieszkających. Seniorzy to
grupa społeczna, która wymaga szczególnej opieki prewencyjnej ze strony Policji.
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Oszustwa popełniane tzw. metodą „na wnuczka” czy „policjanta” zmieniają formę na
„prokuratora” czy „funkcjonariusza CBŚP”, metoda jednak zostaje ta sama. Bazuje na
emocjonalnym podłożu i bezradności osób starszych, które przekazują gotówkę obcej
osobie w dobrej wierze.
Dlatego zwiększenie świadomości społecznej wśród osób starszych i samotnych
oraz włączenie do programu innych podmiotów mających bezpośredni kontakt
z seniorami to główne cele programu. W trakcie jego realizacji, w okresie wolnym od
reżimu sanitarnego, policjantom jaworskiej komendy udało się przeprowadzić kilka
spotkań z seniorami powiatu jaworskiego, dążąc tym samym do zwiększenia ich
świadomości w przedmiotowym zakresie.
V. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
W ciągu 2020 roku na terenie powiatu jaworskiego zaistniało 666 zdarzeń
drogowych (2019 r. – 804). W 14 wypadkach (2019 r. – 26) nie zginęła żadna osoba
(2019 r. – 4), a 24 zostały ranne (2019 r. – 43).
Najczęściej do zdarzeń drogowych (114) dochodziło w przedziale czasowym
pomiędzy godz. 14.00 – 16.00, co stanowi 17,1 % ogółu zdarzeń. Najwięcej
wypadków, bo aż 6 zaistniało natomiast w godz.12.00 - 16.00. Najbardziej
zagrożonymi dniami tygodnia były:
▪
piątek
- 106 zdarzeń
▪
sobota
- 104 zdarzenia
Najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano w sierpniu - 80 zdarzeń oraz w czerwcu 64 zdarzenia. Głównymi sprawcami zdarzeń drogowych byli kierujący pojazdami –
506 zdarzeń. Natomiast kierujący pojazdami osobowymi to sprawcy 414 zdarzeń.
Najczęstszymi przyczynami powstawania zdarzeń z winy kierującego było
niedostosowanie prędkości do istniejących warunków drogowych – 159 zdarzeń,
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 84 zdarzenia oraz niezachowanie bezpiecznej
odległości między pojazdami – 82 zdarzenia.
Nadal pod względem ilości wypadków i kolizji najbardziej zagrożona jest droga
krajowa K-3 i droga W 323 (była droga K-3), gdzie zaistniało 68 zdarzeń, tj. 10,21 %
wszystkich zdarzeń. Szczególnie zagrożone były odcinki drogi krajowej w mieście
Jawor, gdzie miało miejsce 31 (45,5 % wszystkich zdarzeń na K-3), gminy Męcinka,
gdzie doszło do 18 zdarzeń (26,4 % wszystkich zdarzeń na K-3) oraz gminy
Paszowice, gdzie doszło do 14 zdarzeń (20,5 % wszystkich zdarzeń na K-3). Łącznie
w tych trzech rejonach doszło do 63 zdarzeń, co daje 92,6 % wszystkich zdarzeń na
K-3.
Analizując cały odcinek drogi krajowej nr 3, zdarzenia kształtował się w sposób
następujący:
- 31 zdarzeń – miasto Jawor (2019 r. 63)
- 18 zdarzeń - gmina Pęcinka (2019 r. 26)
- 14 zdarzeń – gmina Paszowice (2019 r. 43)
- 5 zdarzeń - gmina Bolków (2019 r. 118)
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W dalszej kolejności biorąc pod uwagę zagrożenia na drodze, znajduje się
autostrada A-4, na której odnotowano 62 zdarzenia (9,3 % wszystkich zdarzeń) oraz
droga krajowa K-5, na której doszło do 49 zdarzeń (7,3 % wszystkich zdarzeń). Na
drodze ekspresowej S-3 odnotowano 22 zdarzenia drogowe (3,3 % wszystkich
zdarzeń).
W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym konsekwentnie ujawniano
sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. W 2020 roku funkcjonariusze
Referatu Ruchu Drogowego KPP w Jaworze zatrzymali: 51 nietrzeźwych kierujących
oraz 41 znajdujących się pod wpływem działania narkotyków. Łącznie na zawartość
alkoholu w organizmie policjanci RRD przebadali 7772 kierujących.
Funkcjonariusze jaworskiej komendy przeprowadzili również szereg akcji
w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym takich jak: kontrole
prędkości, kontrole stosowania pasów bezpieczeństwa, kontrole stanu trzeźwości,
stanu technicznego oraz używania odblasków. Na bieżąco monitorowano stan dróg,
prowadzono lustracje pod kątem utrzymania stanu technicznego, oznakowania,
informowano odpowiedzialne zarządy dróg o zauważonych usterkach i brakach
w oznakowaniu.
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

I.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA:

W 2020 roku Komenda Powiatowa PSP w Jaworze realizując zadania
wynikające w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadziła 63 kontroli
z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Podczas przeprowadzonych
kontroli skontrolowano 142 obiekty.
W wyniku tych czynności we wszystkich grupach obiektów pod względem
zabezpieczenia przeciwpożarowego stwierdzono łącznie 65 nieprawidłowości.
Postępowanie pokontrolne
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych do 16
grudnia 2020 w roku Komendant Powiatowy PSP w Jaworze wydał 13 decyzji
administracyjnych
w tym trzy decyzje administracyjne
w związku
z występowaniem nieprawidłowości polegającymi między innymi na występowaniu
warunków stwarzających zagrożenie życia ludzi, wymienionych w § 16 ust. 2
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.) powodujących, iż
budynek Muzeum Regionalnego w Jaworze z siedzibą przy ul. Klasztornej 6, 59-400
Jawor, zgodnie z ust. 1 wymienionego przepisu uznaje się za zagrażający życiu.
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W omawianym okresie zostało rozpoczętych 2 procedury dotyczące wszczęcia
postępowania egzekucyjnego w związku z niewypełnieniem obowiązków z zakresu
ochrony
przeciwpożarowej.
Zostały
wystawione
2
upomnienia
oraz
POSTANOWIENIE o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia oraz tytuł
wykonawczy.
Opinie
W omawianym okresie w wyniku przeprowadzonych kontroli Komendant
Powiatowy PSP w Jaworze wydał 23 opinii dotyczących spełnienia przepisów
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Odbiory obiektów
W oparciu o wymagania Prawa Budowlanego funkcjonariusze Komendy
Powiatowej PSP w Jaworze uczestniczyli w 22 odbiorach w wyniku, których
zgłoszono 11 sprzeciwów, co do użytkowania obiektu.
Wystąpienia do innych organów
W analizowanym okresie tutejsza komenda skierowała 101 wystąpień 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.

II.

DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROPAGANDOWE

1. Niestety z uwagi na pandemię koronawirusa nie organizowano kolejnej edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”.
2. Z uwagi na pandemię koronawirusa nie organizowano Zawodów SportowoPożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
3. Funkcjonariusze jaworskiej komendy, na początku 2020 r. uczestniczyli w 19
zebraniach sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu
w trakcie, których poza zagadnieniami operacyjnymi i szkoleniowymi
omawiane były akcje profilaktyczne jak: „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa”, „Stop pożarom traw” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo”.
4. Z uwagi pandemię koronawirusa wstrzymano funkcjonowanie Sali edukacyjnej
„Ognik”.
5. Uczestniczono w spotkaniach z władzami gmin na sesjach, komisjach
gminnych i powiatu podczas których poruszano zagadnienia w zakresie
bezpieczeństwa pożarowego.
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III.

SZKOLENIA OSP

W roku 2020 r. Komenda Powiatowa PSP w Jaworze z uwagi na pandemię
koronawirusa nie przeprowadziła żadnego szkolenia dla członków OSP. Rozpoczęte
w marcu szkolenie podstawowe po kilku dniach zajęć zostało przerwane.
IV.

INSPEKCJE GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ

W 2020 r. zaplanowanych zostało 13 inspekcji gotowości operacyjnej
w jednostkach OSP włączonych do KSRG oraz 4 inspekcje w jednostkach
niewłączonych do KSRG. Z uwagi na pandemię koronawirusa przeprowadzona została
tylko 1 inspekcja przeprowadzona w OSP Wiadrów – uzyskana ocena bardzo dobra.

Ponadto KP PSP w omawianym okresie
przeciwpożarowej realizowała następujące zadania:

w

ramach

prewencji

1. 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.
2. 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.
3. 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. Ponadto w 2020 rozpoczęto proces
migracji strony internetowej tut. komendy na serwer gov.pl. Z dniem 5 stycznia
2021 r. tut. komenda posiada nową stronę internetową.
4. W grudniu tut. komenda włączyła się zorganizowaną przez Starostwo
Powiatowe, wybrane gminy z powiatu i portal Jawor 998 kampanię
informacyjną w zakresie tlenku węgla i stosowania czujek.
5. Zamieszczono na stronie internetowej tutejszej komendy informacje oraz
wystosowano stosowne pisma do wszystkich gmin w zakresie zagrożeń
dotyczących:
• tlenku węgla potocznie znanego „czadem”- niewidocznym zabójcą
w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”,
• wypalania pozostałości roślinnych i słomy w czasie żniw „Stop pożarom
traw”,
• okresowych przeglądach przewodów kominowych w tym spalinowych,
dymowych i wentylacyjnych,
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• postępowania w czasie huraganów i nawałnic,
• obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu na dachach,
• obowiązku przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia warunków
i organizacji ewakuacji.
6. Jednostki ochrony przeciwpożarowej były mocno zaangażowane w walkę
z koronawirusem. Odnotowaliśmy 73 interwencje, które związane były m.in.
z dekontaminacją miejsc publicznych, informowaniem ludności, rozwożeniem
środków ochrony indywidualnej. Ponadto tut. komenda brała udział
w rozdysponowaniu środków ochronnych dla przedszkoli, szkół podstawowych
i średnich z teren powiatu oraz na potrzeby komisji wyborczych.
7. We wszystkich gminach z terenu powiatu udało się zapewnić optymalny
poziom zabezpieczenia zgodnie z „Metodyką budowy planu sieci jednostek
OSP przewidzianych do włączenia do KSRG na lata 2017 - 2020”. Opracowana
przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej nowa „Metodyka”
budowy sieci na lata 2021-2024 wskazuje, że w gminach Męcinka, Paszowice
oraz Bolków rekomendowane jest włączenie kolejnych jednostek OSP do
KSRG. Do planu sieci dodano jednostki: OSP Pomocne, OSP Pogwizdów,
OJRG Bolków.
Przedsięwzięcia na rzecz podniesienia jakości warunków służby oraz
poprawy funkcjonowania Komendy:
1. Każdego roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze
dokonuje sukcesywnej modernizacji wyposażenia Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP w Jaworze. W 2020 r. pozyskano dysk
sieciowy QNAP, nowy główny komputer stacjonarny do obsługi zdarzeń
przez dyżurnych stanowiska kierowania dostosowany do pracy w tzw.
domenie oraz nowe urządzenie UPS. Pod koniec roku przeprowadzono
również
prace
związane
z
modernizacją
istniejących
sieci
teleinformatycznych w tut. komendzie dostosowując je do obowiązujących
standardów i wymagań.
2. Dzięki przyznanym środkom z budżetu państwa tut. komendzie udało się
pozyskać profesjonalną pralnicę oraz suszarkę do ubrań specjalnych
fabrycznie nowy samochód typu mikrobus marki Ford oraz lekki samochód
operacyjny SLOp marki VW. Ponadto dzięki środkom z Urzędu Miejskiego w
Jaworze zakupiono i zabudowano przyczepkę dostosowując ją do przewozu
motopompy pożarniczej, nowo zakupionego przenośnego zbiornika na wodę
o pojemności 13 tys. litrów oraz niezbędnej armatury wodnej. W zakresie
sprzętowym udało się pozyskać również skokochron ratowniczy. Dzięki
pozyskanym środkom z Fundacji KGHM do jaworskich strażaków trafiło 10
trzy-częściowych kompletów nowoczesnych ubrań specjalnych, co pozwoli
na zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę komfortu pracy strażaków podczas
działań ratowniczo-gaśniczych.
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3. W 2020 r. rozpoczęto proces poprawy łączności radiowej na terenie powiatu.
Dzięki środkom pozyskanym ze Starostwa Powiatowego dokonano
konserwacji masztu antenowego wraz z wymianą torów antenowych oraz
zakupiono nowoczesny radiotelefon analogowo-cyfrowy. Dzięki środkom
z budżetu państwa rozpoczęto budowę systemu łączności radiowej w oparciu
o system wyniesień tj. 4 punktów na terenie powiatu (poza tut. komendą)
dzięki, którym możliwe będzie pokrycie sygnałem radiowym całego obszaru
powiatu. W ramach przyznanych ponad 150 tys. zł sporządzono niezbędną
dokumentację techniczną oraz zainstalowano elementy systemu Multikom
w siedzibie tut. komendy oraz w dwóch z czterech wyznaczonych punktów
(Szkoła Podstawowa w Bolkowie, remiza OSP Mysłów). W zależności od
możliwości finansowych (potrzebne będzie ok 80 tys. zł), na przyszły rok
planowane jest zainstalowanie niezbędnych urządzeń w dwóch pozostałych
punktach tj. Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim oraz Pałacyk w Muchowie.
4. W roku 2020 jaworska komenda po raz kolejny koordynowała całość prac
związanych z dofinansowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach
dotacji KSRG i dotacji MSWiA. Prace związane były z rozdziałem środków,
przygotowaniem stosownych wniosków o ich pozyskanie, nadzorem na
realizacją podpisanych umów oraz nad prawidłowym ich rozliczeniem. W
ramach środków z dotacji KSRG do jednostek OSP KSRG z powiatu
jaworskiego trafiło łącznie 805 213,00 zł co pozwoliło na zakup sprzętu
i remonty strażnic na łączną wartość 2 597 284,27 zł, w ramach dotacji
MSWiA jednostki OSP spoza KSRG z terenu powiatu otrzymały łącznie
35 854,00 zł co pozwoliło na zakup sprzętu i remonty strażnic na łączną
wartość 49 957,65 zł.
5. W komendzie na bieżąco realizowane są wszelkie potrzeby wynikające
z zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego sprzętu, pojazdów
i urządzeń tut. Komendy do podejmowania działań ratowniczych.
6. 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 2019 i 2020 rok

RODZAJ ZDARZENIA
Ogółem zdarzeń

Pożary

Miejsc. zagrożenia

Alarmy fałszywe

rok

rok

Rok

rok

Lp.

Powiat/Gmina

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

1

jaworski

977

1113

314

270

588

771

75

72

2

Bolków

226

363

55

71

156

272

15

20

3

m. Jawor

330

320

115

80

186

224

29

16

4

Mściwojów

83

80

45

28

31

47

7

5

5

Męcinka

108

173

39

34

61

113

8

26

6

Paszowice

87

90

33

25

50

61

4

4

7

Wądroże Wielkie

143

87

27

32

104

54

12

1

977

1113

314

270

588

771

75

72

RAZEM:
Wzrost[%]
do roku

+ 14 %

- 14 %

ubiegłego

12

+ 31%

-4%

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA.
1 . Działalność Sekcji Epidemiologii
Sytuacja epidemiologiczna na
terenie
powiatu
jaworskiego
związana
z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie COVID-19.
W 2020 roku w powiecie jaworskim zarejestrowano 1194 przypadki SARS-CoV-2
wywołujących zachorowania COVID-19 w tym 76 osób poddano hospitalizacji.
Z powodu zakażenia SARS-CoV-2 odnotowano 53 zgony, w większości pacjenci
obciążeni innymi chorobami.
Bilans zakażeń potwierdzony testami molekularnymi RT-PCR na dzień
31.12.2020 roku
1194 potwierdzonych przypadków Sars-CoV-2
131 osób chorych aktywnych,
1010 ozdrowieńców,
53 przypadki zgonów.
Osoby
z
liczba kwarant
liczb liczba
przypad anny
ogół a wyzdr
ków
po
em zgon owień
aktywny powroci
ów ców
ch
ez
zagrani
cy
119
53 1010
131
1
4

Osoby
z
kwarant
anny po
kontakc
ie z
osobą
zakażo
ną

Zachoro
wania
poprzez
Zachoro
kontakt w
wania w
szpitalu
DPS
lub
przychod
ni

192

112

42

Inne
Zakł
Zachoro
przyp
ady Szk
wania w
adki
prac oły
ZOL
zacho
y
rowań

89

235

32

491

W placówkach opieki długoterminowej zarejestrowano 5 ognisk zakażeń z powodu
SARS-CoV-2:
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jaworze, ul. Szpitalna 3
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bolkowie, ul Wysokogórska 19
- Dom Pomocy Społecznej w Jaworze, ul. Plac Seniora 3
- Dom Pomocy Społecznej w Bolkowie, ul. Kamiennogórska 3
- Dom Pomocy Społecznej w Mierczycach 34
Placówki opieki długoterminowej funkcjonowały w wzmożonym reżimie sanitarnym.
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W związku z wystąpieniem dużej ilości zakażeń SARS-CoV-2 wśród personelu
medycznego i pacjentów Jaworskie Centrum Medyczne w dniu 10.11.2020 roku
wstrzymało do odwołania przyjęcia pacjentów do oddziału wewnętrznego,
chirurgicznego oraz izb przyjęć internistycznej i chirurgicznej.
Po przeprowadzeniu działań dekontaminacji pomieszczeń oraz wykonaniu badań
przesiewowych szpital w dniu 27.11.2020 roku wznowił działalność w pełnym
zakresie.
W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych podejmowane były
(w zależności od oceny sytuacji) działania dotyczące nakładania nadzoru
epidemiologicznego, kwarantanny, izolacji lub potrzeby hospitalizacji chorego.
W przypadku zgłoszenia podejrzenia zachorowania lub zachorowania prowadzone
były działania mające na celu ustalenie wszystkich osób z kontaktu z chorym,
określenie liczby osób do objęcia nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną.
Szybkość i skuteczność wdrożenia działań uzależniona była od niezwłocznego
zgłaszania przez osoby lub lekarzy podejrzeń zachorowań lub zachorowań.
Wszyscy członkowie rodzin zostali objęci obowiązkową kwarantanna a zakażeni
izolacją domową. Do 30.08.2020 roku stan zdrowia pacjentów nie-hospitalizowanych
z potwierdzonym zakażeniem był monitorowany przez lekarza Poradni Chorób
Zakaźnych w Bolesławcu. Po przeprowadzonych 2- krotnych negatywnych badaniach
w kierunku SARS-CoV-2 i braku dolegliwości - lekarz poradni chorób zakaźnych
wnioskował do PSSE o zniesienie izolacji domowej i nadanie statusu ozdrowieńca.
Od 1.09.2020 roku opiekę nad osobami chorymi sprawowali lekarze pierwszego
kontaktu.
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 57 kontroli wodociągów
oraz pobrano do badań laboratoryjnych łącznie 110 próbek wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi.
Analizując źródła zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu jaworskiego należy
stwierdzić, że w 10 wodociągach zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz w 2
podmiotach zaopatrujących w wodę w 2020 roku wystąpiła nieprawidłowa jakość
wody pod względem sanitarnym. Stwierdzone przekroczenia dotyczyły następujących
wodociągów: Wodociąg Jawor (mangan, żelazo i bakterie grupy coli), Wodociąg
Rybno (pH, mętność),Wodociąg Targoszyn (pH.) Wodociąg Kwietniki (ogólna liczba
mikroorganizmów), Wodociąg Wierzchosławice Górne (Escherichia coli, bakterie
grupy coli, Clostridium perfringens), Wodociąg Paszowice (bakterie grupy coli),
Wodociąg Wiadrów (bakterie grupy coli), Wodociąg Pogwizdów (ogólna liczba
14

mikroorganizmów, bakterie grupy coli), Wodociąg Jakuszowa (ogólna liczba
mikroorganizmów), Wodociąg Stare Rochowice bakterie grupy coli), Studnia
Publiczna znajdująca się przy ul. Widokowej 6 w Bolkowie (chlor, 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.
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
W 2020 roku wykonywane były ekshumacje, dochowania, zezwolenia na
sprowadzenia zwłok
do kraju. Wszystkie ekshumacje prowadzone były
w wymaganym przepisami terminie od 16 października do 15 kwietnia.
Przeprowadzały je zakłady pogrzebowe na podstawie decyzji zezwalającej, uzyskanej
uprzednio przez uprawnioną osobę.
Ekshumacje były nadzorowane przez państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Jaworze. Z kontroli był sporządzany protokół. W toku wykonywania
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości pod względem sanitarnym. Pracownicy
używali środków ochrony osobistej, czynności związane z ekshumacjami
przeprowadzone były zgodnie z przepisami.
Wydano 34 zezwolenia na ekshumacje i dochowania oraz 12 postanowień na przywóz
zwłok i prochów do kraju. W 2020 roku przeprowadzone zostały 3 ekshumacje.
15

Obserwowane w toku prowadzonego nadzoru rosnące zaangażowanie
i intensywne starania samorządów lokalnych, przedsiębiorców i ludności sprawiają, że
stale poprawia się stan sanitarnohigieniczny obiektów komunalnych na terenie
powiatu.
W związku ze stanem epidemii COVID -19 wielu przedsiębiorców i zarządców
zawiesiło lub zamknęło działalność, a w obiektach funkcjonujących zwraca się
szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów związanych ze stanem epidemii, w tym
zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej oraz dostosowanie obiektów do
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisów prawnych.
3. Działalność Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.
W 2020 r. sekcja Bezpieczeństwa Żywności nadzorowała 1280 zakładów
usytuowanych na terenie 5 gmin, w tym 1044 zakładów żywieniowo żywnościowych, 222 środków transportu, 9 zakładów przedmiotów użytku, 1
wytwórnię przedmiotów użytku, 1 wytwórnię kosmetyków oraz 3 zakłady obrotu
kosmetykami.
Przeprowadzono łącznie 423 kontrole sanitarne, w tym w 34 stwierdzono
nieprawidłowości, tj. m.in. :
- nieprawidłowa funkcjonalność pomieszczeń,
- zły stan techniczny pomieszczeń (ściany, sufity, podłogi, drzwi),
- niewłaściwy stan sanitarny w obiektach,
- brak aktualnych wyników badania wody,
- brak udokumentowania jakości zdrowotnej wyrobu gotowego, nietrwałego
mikrobiologicznie,
- niepełna bądź nieczytelna informacja o występujących alergenach i substancjach
nietolerancji pokarmowej w produkowanej w zakładzie żywności,
- niewłaściwa jakość zdrowotna sprzedawanych produktów.
W 2020 r. zaplanowano 248 kontroli, a wykonano 423. Dodatkowe działania
wynikały z kontroli przestrzegania ograniczeń wprowadzonych w Polsce w związku z
stanem epidemii wirusa COVID-19.
Wydano łącznie 117 decyzji merytorycznych i 86 decyzji płatniczych.
Za stwierdzone uchybienia sanitarne nałożono 6 mandatów na sumę 2250 zł.
Wystawiono 5 decyzji o zakazie wprowadzenia do obrotu środka spożywczego. Nie
kierowano wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Złożono 1 wniosek o nałożenie
kary pieniężnej przez PWIS w związku z prowadzeniem niezarejestrowanej
działalności przetwórczej warzyw. Nie odnotowano zatruć pokarmowych.
Odnotowano 7 interwencji konsumentów dotyczących:
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- niewłaściwej jakości zdrowotnej produktu (orzechy nerkowca fabrycznie pakowane)
oferowanego do sprzedaży przez supermarket - podczas kontroli w obiekcie nie
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków przechowywania i sprzedaży,
sprawę przekazano właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę producenta
państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu,
- braku orzeczeń lekarskich z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych
ekspedientki w sklepie spożywczym- nie stwierdzono nieprawidłowości w tym
zakresie,
- nieprzestrzegania przepisów w związku z pandemią w jednym z supermarketów
(2 wnioski)- stwierdzono, że pracownicy sklepu oraz przystosowanie obiektu do
panującej sytuacji spełnia wymagania określone przepisami prawnymi, natomiast
w związku z nieprzestrzeganiem obowiązku zakrywania ust i nosa przez klientów
zwrócono się do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze o podjęcie stosownych
działań,
- niewłaściwych warunków przetrzymywania żywych karpi w sklepie - sprawę
przekazano zgodnie z właściwością rzeczową do Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Jaworze,
- prowadzenia niezarejestrowanej działalności przetwórczej - podczas czynności
kontrolnych wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Jaworze
stwierdzono prowadzenie niezarejestrowanej działalności przetwórczej; skierowano
wniosek o ukaranie do WSSE we Wrocławiu,
- nieprawidłowego oznakowanie środków spożywczych i suplementów diety
oferowanych do sprzedaży internetowej na portalu Allegro przez firmę zarejestrowaną
w powiecie jaworskim. Sprawa w toku.
W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy 36 powiadomień o niebezpiecznych
produktach w ramach systemu RASFF. Przeprowadzono łącznie 96 kontroli
sanitarnych. Zgłoszone powiadomienia dotyczyły produktów spożywczych
o niewłaściwej jakości zdrowotnej.
Otrzymano 2 zgłoszenia kosmetyków w ramach kontroli produktów zgłoszonych
do systemu RAPEX- nie stwierdzono ich obecności na nadzorowanym terenie.
W ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności pobrano do badań
laboratoryjnych 131 próbek środków spożywczych i kosmetyków, w tym do badań
mikrobiologicznych – 79 próbek oraz badań chemicznych – 52.
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.
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Dokonano oceny znakowania 36 wyżej omawianych środków spożywczych.
Stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie środków spożywczych i suplementów diety
oferowanych do sprzedaży internetowej na portalu Allegro przez firmę zarejestrowaną
w powiecie jaworskim. Sprawa w toku.
Oceniając sytuację stanu bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie jaworskim w
2020r., zaobserwowano stałą konieczność utrzymywania prawidłowego stanu
sanitarno – technicznego zakładów żywnościowych przez przedsiębiorców. Wynika to
z ciągłej eksploatacji urządzeń i pomieszczeń.
W związku ze stanem epidemii COVID-19 wielu przedsiębiorców zawiesiło
bądź zamknęło działalność, a w zakładach, które funkcjonują zwraca się szczególną
uwagę na przestrzeganie przepisów związanych ze stanem epidemii, w tym
zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej oraz dostosowanie zakładów do
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz obowiązujących przepisów
prawnych.
4. Działalność Sekcji Higieny Pracy
W 2020 r. Sekcja
Higieny Pracy zaplanowała 49 kontroli obiektów
usytuowanych na terenie 5 gmin. Przeprowadzone kontrole sanitarne wykazały w 6
obiektach nieprawidłowości, tj. m.in.: brak aktualnych wyników badań i pomiarów na
stanowiskach pracy, brak wpisów w kartach i rejestrach czynników szkodliwych.
Wydano 11 decyzji merytorycznych, w tym 3 dotyczące chorób zawodowych i 7
decyzji płatniczych oraz 1 postanowienie o nałożeniu grzywny na przedsiębiorcę,
który nie wykonał obowiązku z decyzji PPIS.
W 2020 r. zaplanowano 49 kontroli, wykonano 62. Dodatkowe działania
wynikały z kontroli przestrzegania ograniczeń wprowadzonych w Polsce w związku ze
stanem epidemii wirusa COVID-19.
Rozpatrzono 2 wnioski dotyczące uciążliwości wynikających z prowadzonej
działalności w zakresie przerobu kamienia (przekazano do załatwienia wg kompetencji
do Ochrony Środowiska) oraz stanu technicznego klimatyzatorów zamontowanych
w biurze (wniosek niezasadny). Ponadto otrzymano 4 zgłoszenia o nieprzestrzeganiu
przez pracodawców zasad uregulowanych w rozporządzeniu Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.
W związku z realizacją wytycznych w zakresie higieny pracy w roku 2020
zaplanowany został udział Państwowej Inspekcji Sanitarnej w projekcie Forum
wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów pt. REACH-EN-FORCE-8
realizowanym pod patronatem FORUM przy Europejskiej Agencji Chemikaliów
w Helsinkach, dotyczącym nadzoru nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia
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(WE) nr 1907/2006 (REACH). Projekt REACH-EN-FORCE-8 (REF-8) dotyczył
kontroli sprzedaży internetowej związanej z nieprawidłową sprzedażą substancji
chemicznych, mieszanin jak również wyrobów zawierających substancje chemicznie
oraz produktów biobójczych. Celem projektu REF-8 jest podnoszenie świadomości
wśród wprowadzających do obrotu, sprzedających produkty, jak również podnoszenie
świadomości ogółu społeczeństwa. Dokonano kontroli 2 przedsiębiorców oferujących
w sprzedaży internetowej swoje produkty; nie stwierdzono nieprawidłowości.
Prowadzony był również stały monitoring podejrzeń zatruć środkami
zastępczymi, tzw. „dopalaczami” Zobowiązano jednostki medyczne z terenu powiatu
jaworskiego do zgłaszania takich przypadków. W 2020 r. nie odnotowano zgłoszeń.
5. Działalność Stanowiska Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
W ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Jaworze sprawował szczególny nadzór przy wydawaniu opinii
dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jawor.
W trakcie opiniowania przedsięwzięć zwrócono uwagę na to, że planuje się
i projektuje obiekty o wysokich standardach jakościowych z zastosowaniem
nowoczesnych proekologicznych technologii.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze w 2020 roku, w ramach
zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dla obszaru Gminy Jawor, wydał:
− 4
opinie dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
− 5 opinii uzgadniających pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko,
− 9 opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko,
− 1 opinię dotyczących środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia,
− 4 opinie dotyczące dokumentacji projektowej,
− 16 opinii dotyczących dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze wykonując zadania
w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przeprowadził 15 kontroli
obiektów budowlanych wydał 17 decyzji płatniczych.
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6. Działalność Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
W ramach sprawowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Jaworze w 2020 r. nadzoru sanitarnego nad placówkami oświatowowychowawczymi (53 obiektami po przekazaniu placówek WSSE we Wrocławiu
w dniu 23 maca 2020 r.) przeprowadzono 18 kontroli, w tym 14 bieżącego stanu
sanitarnego tzw. covidowe oraz 4 kontrole wypoczynku zimowego.
W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu
epidemii dotyczącym zachorowań na COVID-19 pracownik HDM został
oddelegowany do pracy w Sekcji Epidemiologii PSSE w Jaworze. Do dnia
zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych w dniu 12 marca 2020 r. wykonano 4
kontrole wypoczynku zimowego i 1 kontrolę przedszkola. W miesiącu sierpniu
wznowiono kontrole w związku z przygotowaniem placówek oświatowych do nowego
roku szkolnego 2020/21. W ramach wymienionych kontroli sprawdzano stopień
wdrożenia procedur bezpieczeństwa w związku z COVID-19 w oparciu o wytyczne
GIS, MZ oraz MEN. W kontrolowanych obszarach stwierdzono, że placówki
prawidłowo opracowały procedury a na ich podstawie regulaminy wewnętrzne.
Od października 2020 r. w związku ze wzrostem zakażeń SARS-Cov-2
zawieszono kontrole w placówkach nauczania i wychowania, wykonywano zadania
związane z działaniami epidemiologicznymi na terenie powiatu jaworskiego.

7. Działania oświatowo-zdrowotne
Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia mając na celu
bezpieczeństwo i zdrowie społeczeństwa prowadziło działania prozdrowotne
w szkołach, przedszkolach. Na terenie powiatu w roku 2020 prowadzono 6
programów profilaktycznych. 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. Poza tym prowadzone są programy w zakresie profilaktyki HIV/AIDS,
wirusa HPV, jak również utrwalenia podstawowych zasad higieny i utrwalenia
prozdrowotnych nawyków wśród dzieci szkół podstawowych. Z powodu epidemii
COVID-19 na terenie powiatu nie były organizowane akcje, np. Światowy Dzień
Zdrowia, Światowy Dzień bez Tytoniu, dopalacze, Akcja Letnia, Akcja Zimowa,
Światowy Dzień Seniora, światowy Dzień Rzucania Palenia i Światowy Dzień AIDS.
Pracownik Oświaty Zdrowotnej w związku z pandemią, również był włączony
w działania Sekcji Epidemiologicznej.
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POWIATOWY INSPEKTOR WETERYNARII.
W roku 2020 na terenie powiatu Jaworskiego nadzorowano w ramach higieny
środków pochodzenia zwierzęcego:
•
Zakłady zatwierdzone:
- 1 podmiot zajmujący się ubojem i rozbiorem mięsa drobiowego (mięso białe)- zakład
w stanie upadłości,
- 1 podmiot zajmujący się ubojem i rozbiorem owiec i kóz (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 zakwalifikowane do działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej
zajmujące się przetwórstwem mięsa czerwonego (wołowego i wieprzowego),
-1 podmiot – transport produktów spożywczych,
•
5 punktów skupu dziczyzny, 1 podmiot wyrejestrowany w ciągu roku
•
2 fermy kur niosek,
•
18 gospodarstw pozyskujących mleko surowe do skupu,
•
37 podmiotów zakwalifikowanych jako sprzedaż bezpośrednia,
•
23 podmioty należące do Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD).
W ubojni owiec w Kaczorowie, jedynej na Dolnym Śląsku, przeprowadzono badanie
przedubojowe i poubojowe u 1606 szt. owiec i kóz, ubitych w ciągu roku. Wszystkie
sztuki zwierząt zostały uznane za zdatne do spożycia, a tym same bezpieczne dla
konsumenta.
W ramach monitoringu krajowego a zarazem w celu realizacji bezpieczeństwa dla
konsumenta, pobierano przez cały rok próby w nadzorowanych podmiotach, pobrano
23 próby:
* 14 w ubojni,
* 4 w gospodarstwach,
* 1 w zakładzie pakowania jaj,
* 4 na fermie niosek.
Ponadto w ramach
pobierania kolejnych prób , tzw. prób urzędowych
w nadzorowanych podmiotach pobrano 7 prób urzędowych:
* 5 w nadzorowanych zakładach,
* 2 w gospodarstwach
Kolejnym aspektem dbania o bezpieczeństwo społeczeństwa naszego powiatu,
realizowanym przez Inspekcję Weterynaryjną, jest badanie mięsa świń i dzików,
pozyskanych w ramach tzw. uboju gospodarskiego (własnego) lub w trakcie polowań
na zwierzęta dzikie przez osoby posiadające uprawnienia. Badanie to polega na
sprawdzaniu, czy w próbkach mięsa nie ma niebezpiecznego pasożyta, włośnia, i jest
ono wykonywane od ponad 2 lat w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Jaworze, w nowo powstałej Pracowni Diagnostyki Włośni, wykonywane jest
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dokładną metodą wytrawiania 1 raz w tygodniu, obecnie w czwartki. W 2020 r.
wykonano badania 56 prób od świń i 152 prób od dzików.
Ponadto w ramach kolejnego nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną,
w obszarze dobrostanu zwierząt, przeprowadzono kontrole w :
4 gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną,
1 gospodarstwie utrzymującym owce,
2 gospodarstwach utrzymujących kozy,
14 gospodarstwach utrzymujących bydło,
2 gospodarstwach utrzymujących kury nioski,
1 gospodarstwie utrzymującym jelenie,
6 gospodarstwach utrzymujących konie,
1 kontrole cyrku,
1 kontrole punktu sprzedaży karpi
W ramach nadzoru weterynaryjnego związanego z higieną pasz, na terenie
powiatu jaworskiego znajdują się 1434 podmioty zarejestrowane przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183 z 2005r. Pobrano 36
prób pasz i materiału paszowego i wody w 20 kierunkach do badań laboratoryjnych,
przeprowadzając równolegle szczegółową kontrolę oznakowania pod kątem zgodności
z rozporządzeniem (WE) 767 z 13 lipca 2009 r. dotyczącym etykietowania pasz.
Wykonano łącznie 46 kontroli w obszarze pasz, które nie ujawniły potrzeb wdrożenia
naprawczego postępowania administracyjnego.
W ramach nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad sektorem utylizacji przeprowadzono
5 kontroli, które nie ujawniły uchybień. .
Kolejnym działaniem Inspekcji Weterynaryjnej jest monitorowanie zakażeń
zwierząt i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Z uwagi że część chorób jest
zakaźna i zaraźliwa także dla ludzi (salmonella , gruźlica, bruceloza, wścieklizna, TSE
-gąbczaste choroby pasażowalne od owiec), w całym roku realizowano monitoring
kilkunastu chorób u zwierząt gospodarskich i towarzyszących.
Zgodnie z harmonogramem w 2020 r. wykonano badania monitoringowe bydła, owiec
i kóz w kierunku:
- gruźlicy - 690 szt; - brucelozy - 334 szt; białaczki - 334 szt.
W ramach monitoringu chorób zakaźnych zwierząt przesłano do badania:
- 15 prób krwi w kierunku pomoru klasycznego u świń
- 52 próby krwi w kierunku pomoru klasycznego świń u dzików,
- w kierunku afrykańskiego pomoru świń pobrano 4 próby od dzików padłychznalezionych w obszarze dróg komunikacyjnych
- 10 prób krwi od bydła z 5 stad w kierunku pryszczycy,
- 10 prób krwi z 4 stad w kierunku choroby pęcherzykowej świń,
- 143 próby krwi w monitoringu Choroby Aujeszkyego,
- 6 prób krwi od owiec z 2 stad i 22 próby od bydła z 7 stad w kierunku choroby
niebieskiego języka,
- 25 prób krwi w 3 stadach w kierunku brucelozy owiec i kóz.
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- 14 prób krwi z 1 stada w kierunku IBR/IPV,
- 12 prób krwi od owiec z 3 stad w kierunku gorączki Q,
- 2 szt. padłych lisów badanie w celu wykluczenia wścieklizny
-12 prób od kur niosek w kierunku salmonelli
Wyniki wszystkich badań były ujemne.
W ramach wykrywania pasażowalnych gąbczastych encefalopatii /TSE/
przeprowadzono z wynikiem ujemnym badania laboratoryjne 449 sztuk owiec i 30
sztuk kóz poddanych ubojowi w ubojni owiec w Kaczorowie.
Do końca IV kwartału 2020 r. przeprowadzono 33 postępowania po pokąsaniu
ludzi przez zwierzęta. Obserwację w kierunku wścieklizny przeprowadzono w 7
przypadkach z wynikiem ujemnym. W pozostałych przypadkach u psów szczepionych
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 3 mandaty karne.
Przeprowadzono ponadto:
- 38 kontroli bioasekuracji stad świń pod kątem zabezpieczenia przed ASF informując
jednocześnie o nakazach wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- 7 kontroli podmiotów akwakultury
- 2 kontrolę centrum przechowywania nasienia koni
- 2 kontrole punktów kopulacyjnych
- 3 kontrole punktów inseminacyjnych
- 5 kontroli środków transportu zwierząt
- 30 kontroli gospodarstw utrzymujących drób – (bioasekuracja - HPAI)
-36 kontroli gospodarstw nieutrzymujących świń, a posiadających zarejestrowane
siedziby stada (potwierdzenie zerowego stanu ilości sztuk w stadzie)

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworze w minionym 2020r.,
realizując swoje ustawowe zadania oraz obowiązki, podejmował szereg inicjatyw
i działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa obywateli.
Przeprowadzono 65 kontroli budów i robót budowlanych, w tym 3 kontrole
obowiązkowe, w związku z udzielonymi pozwoleniami na użytkowanie obiektów
budowlanych. Należy w tym miejscu podkreślić, że w czasie trwającego zagrożenia
epidemicznego, ogłoszonego z powodu COVID-19, kierowane wnioski w sprawie
o udzielenie pozwoleń na użytkowanie były traktowane jako zawiadomienia
o zakończeniu budowy5 bez obowiązku przeprowadzania kontroli obowiązkowych.
Dokonano 8 kontroli robót budowlanych w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przeprowadzono 77 kontroli obiektów budowlanych pod kątem bezpiecznego
ich użytkowania. Szczególną uwagę zwrócono na realizację przez właścicieli lub
zarządców obowiązku zapewnienia, dwa razy w roku kalendarzowym, kontroli stanu
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technicznej sprawności obiektów budowlanych o podwyższonym ryzyku w zakresie
bezpiecznego użytkowania tj. tzw. „obiektów wielkopowierzchniowych” (budynków,
których pow. zabudowy przekracza 2000,00m², innych niż budynki, obiektów
budowlanych o pow. dachu pow. 1000,00m²). Na terenie powiatu jaworskiego
występuje 37 takich obiektów budowlanych, z czego 35 to budynki, a 2 to hale
namiotowe, pełniące funkcje magazynową.
W 2020r. przeprowadzono także kontrole obiektów budowlanych o charakterze
turystycznym. Skontrolowano 8 wiat turystycznych pod kątem stanu technicznego
w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Wydano zalecenia pokontrolne usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do 5 obiektów budowlanych.
Tutejszy organ nadzoru budowlanego, w ramach realizacji corocznego
programu „Bezpieczne wakacje 2020”, przeprowadził inspekcje placów zabaw i boisk
sportowych na terenie Gmin Mściwojów (13 inspekcji), Męcinka (17 inspekcji),
Wądroże Wielkie (14 inspekcji), Bolków (18 inspekcji). Działania inspekcyjnokontrolne przyczyniły się
do zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszych
mieszkańców powiatu jaworskiego w zakresie użytkowania infrastruktury sportoworekreacyjnej.
W 2020r. wydano 24 decyzji administracyjnych i postanowień, z czego
zaskarżono do organu odwoławczego trzy rozstrzygnięcia. Wydano 4 nakazy rozbiórki
obiektów budowlanych (ich części), z uwagi na zły stan techniczny, stwarzający
zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Wszystkie nakazy rozbiórek zostały
wykonane dobrowolnie przez strony zobowiązane.
Łącznie skierowano do inspektoratu 190 wniosków o wszczęcie postępowań.
Przyjęto 391 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych.
W roku sprawozdawczym oddano do użytkowania łącznie 129 obiektów
budowlanych, z czego: 75- to budynki mieszkalne jednorodzinne, 2- budynki
wielorodzinne, 2- budynki zamieszkania zbiorowego, 12- budynki użyteczności
publicznej, 2- budynki gospodarcze, inwentarskie, 10- budynki przemysłowe,
magazynowe, 5- obiekty infrastruktury transportu, 21- linie telekomunikacyjne
i elektroenergetyczne.
W postępowań mandatowych nałożono 15 mandatów karnych na łączną kwotę
2.150,00zł.
Regularnie prowadzona jest również współpraca z organami samorządu
terytorialnego i kontroli państwowej, w szczególności z Wydziałem Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, Komendą Powiatową Państwowej
Staży Pożarnej i Komendą Powiatową Policji. Polega ona głównie na wzajemnym
informowaniu się o stwierdzonych nieprawidłowościach, kierowaniu wniosków
o podjęcie działań w ramach posiadanych kompetencji, przekazywaniu ostatecznych
decyzji administracyjnych i postanowień.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze w 2020r.
skierowała do tut. inspektoratu 67 zawiadomień o przeprowadzonych akcjach
ratowniczo-gaśniczych w budynkach, z czego 60 zawiadomień dotyczyło pożarów,
zadymień na skutek niesprawności i niewłaściwego użytkowania przewodów
kominowych w budynkach mieszkalnych. Na skutek skierowanych wystąpień tut.
organ podjął działania, zmierzające do usunięcia nieprawidłowości i przywrócenia
bezpiecznego użytkowania. Wszystkie sprawy zostały ostatecznie załatwione.
24

Podczas dokonywania czynności inspekcyjno-kontrolnych prowadzonych
budów i robót budowlanych, zwracano uwagę na realizację inwestycji zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym (dokumentacją budowy), sposób
wykonywania prac zgodnie z zasadami bhp, sztuką budowlaną, stosowanie wyrobów
budowlanych dopuszczonych do powszechnego zastosowania w budownictwie,
a także sposób realizacji obowiązków przez osoby wykonujące samodzielną funkcję
w budownictwie (kierownicy budowy/robót budowlanych, inspektorzy nadzoru
inwestorskiego, projektanci).
Kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania dotyczyły
prowadzenia książki obiektu budowlanego, poddawania obiektu budowlanego
okresowym (rocznym i pięcioletnim) kontrolom stanu technicznej sprawności/ich
urządzeń, instalacji, realizacji zaleceń pokontrolnych, utrzymywania obiektów
budowlanych w należytym stanie technicznym i estetycznym.
Efekty uzyskane na skutek naszych działań to m.in. poprawa bezpieczeństwa
zarówno na budowach, jak i w istniejących budynkach, usuwanie przez inwestorów,
właścicieli i zarządców stwierdzonych nieprawidłowości, rozbiórki zagrażających
bezpieczeństwu ludzi i mienia obiektów budowlanych/ ich części, właściwe i staranne
zabezpieczanie placów budowy, realizacja inwestycji zgodnie z uzyskanym
pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem, możliwość wykonywania niezbędnych robót
remontowo- zabezpieczających dla zapewnienia należytego stanu technicznego
obiektów budowlanych.
Podejmując działania prewencyjne tut. inspektorat udostępniał, do publicznej
wiadomości, aktualne komunikaty Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do
właścicieli/ zarządców obiektów budowlanych. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w powiecie jaworskim wydał także komunikaty własne: komunikat w
sprawie bezpiecznego użytkowania obiektów małej architektury sportoworekreacyjnej, komunikat o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych, komunikat
w sprawie dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesiennozimowego. Miały one na celu przypomnienie o zasadach bezpiecznego użytkowania
budynków, w szczególności przewodów kominowych, obowiązkach ciążących na
właścicielach/ zarządcach/ użytkownikach, a wynikających z przepisów prawa
budowlanego, w szczególności w zakresie dbania o stan techniczny i estetyczny oraz
właściwego użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem obiektu budowlanego,
urządzeń
z
wymaganiami
ochrony
środowiska,
nie
dopuszczając
do nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
Udzielano także szereg porad prawnych klientom, projektantom, kierownikom
budów, w zakresie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, w szczególności
w zakresie zmiany obowiązujących od dnia 19 września 2020r. procedur i regulacji,
wprowadzonych tzw. „dużą nowelizacją” ustawy Prawo budowlane tj. ustawą z dnia
13 lutego 2020r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2020r., poz. 471 ze zm.).
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WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA –
DELEGATURA W LEGNICY.
W 2020r. w ramach działalności kontrolnej na terenie powiatu jaworskiego
przeprowadzono ogółem 81 kontroli, w tym kontroli :
- planowych - 0
- pozaplanowych na wniosek - 4
- interwencyjnych - 6
- opartych na analizie badań automonitoringowych – 71.
W ramach kontroli pozaplanowych, na wniosek, na podstawie z art. 41a ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 797), zgodnie z którym
zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz
pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie
odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu
budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być
prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełnienia
wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, przeprowadzono kontrole
w:
1.

Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej "Sanikom" Sp. z o.o. ul.
Nadbrzeżna 5a; 58-420 Lubawka - Stacja Przeładunkowa i PSZOK
w Jaworze, ul. Słowackiego 32
( kontrola na wniosek Marszałka
Województwa Dolnośląskiego).
Kontrolą objęto teren Stacji Przeładunkowej wraz z punktem selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w Jaworze przy
ul. Słowackiego 32, na części działki nr 12/1, 13 i 3/7, obręb Nr 6
Przemysłowy, gmina Jawor, powiat jaworski, na których prowadzone jest
zbieranie odpadów oraz przeładunek zmieszanych odpadów komunalnych.
W trakcie kontroli dokonano wglądu do systemu wizyjnego obrazu z kamer
w czasie rzeczywistym miejsc magazynowania odpadów oraz zapisów
dokonanych w przeciągu ostatnich 30 dni. Ustalono, że w wyniku awarii dysku
brak było zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania
lub składowania odpadów wymaganego art. 25 ust. 6b zgodnie z którym czas
przechowywania zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca
magazynowania wynosi miesiąc od daty dokonania zapisu. Awarii systemu
wizyjnego usunięta została podczas trwania kontroli. W związku z usunięciem
nieprawidłowości Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
wydał postanowienie pozytywnie opiniujące spełnianie przez kontrolowana
instalacje wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

2.

"INWESTYCJE" Spółka z o.o. - Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Jaworze.
Kontrola została przeprowadzona na wniosek Marszałka Województwa
Dolnośląskiego w związku z wnioskiem „INWESTYCJE” Spółka z o.o.
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w Jaworze o zmianę posiadanego pozwolenia zintegrowanego wydanego przez
Wojewodę Dolnośląskiego w części dotyczącej gospodarki odpadami w
zakresie rodzaju i ilości odpadów wykorzystywanych do odzysku w procesie R
3 i R 5 w związku z zamknięciem kwatery składowiska i zamiarem
przystąpienia do wykonywania prac rekultywacyjnych tej kwatery
(składowiska) - Spółka zaprzestała przyjmowania odpadów w celu
unieszkodliwienia w procesie D5 na składowisku odpadów w czerwcu 2018
roku. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Wobec powyższego Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
wydał postanowienie pozytywnie opiniujące spełnianie przez kontrolowana
instalacje wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w związku
z przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w procesie R3
i R5 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
zlokalizowanego w Jaworze przy ul. Słowackiego 32, tj. ich wykorzystaniem
do jego rekultywacji.
3.

WĘGLO ZŁOM ANDRZEJ PAŹDZIERZ, UL. SŁOWACKIEGO, 59-400
JAWOR - TEREN PKP (WAGA WOZOWA) .
Kontrola została przeprowadzona na wniosek Starosty Jaworskiego, w związku
z wnioskiem podmiotu dotyczącym wydania decyzji – zezwolenia na zbieranie
odpadów złomu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 95/16 obręb 6,
Miasta Jawor. Podmiot nie prowadził dotychczas działalności w zakresie
zbierania odpadów. Podczas kontroli dokonano sprawdzenia miejsc
magazynowania odpadów w zakresie spełnienia wymagań określonych
w przepisach ochrony środowiska, w tym sprawdzono wyposażenie instalacji
w środki służące ochronie środowiska, zastosowane rozwiązania
technologiczne oraz spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.) w zakresie
gospodarki odpadami.
Dla kontrolowanej instalacji, której dotyczy wniosek, nie określono w
przepisach ochrony środowiska szczegółowych wymagań dotyczących ochrony
środowiska, w tym wykonania środków technicznych chroniących środowisko
lub zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych. DWIOŚ wydał
postanowienie pozytywne dot. spełnienie wymagań ogólnych określonych w
przepisach ochrony środowiska, w zakresie planowanego zbierania odpadów na
terenie działki nr 95/26 obręb 6 Przemysłowy, miasto Jawor przy ul.
J. Słowackiego - Teren PKP (waga wozowa), przez Pana Andrzeja Paździerza
prowadzącego działalność gospodarczą pn. WĘGLO-ZŁOM Andrzej Paździerz,

oraz 1 kontrolę na wniosek Komendy Powiatowej w Jaworze w KALBUD 2, Sp.
z o.o. - Kopalnia Bazaltu "Wilków" - złoże "Góra Trupień" -Kondratów działka o nr 553/3, obręb Kondratów, gmina Męcinka poprzedzoną rozpoznaniem
wniosku w terenie w dniu jego wpłynięcia w związku z zatrzymaniem przez Policję
dwóch pojazdów przewożących odpady na teren ww. kopalni. Oględziny odpadów
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znajdujących się na pojazdach przeprowadzone przez Inspektorów Delegatury
w Legnicy wykazały niezgodność rodzaju przewożonego odpadu i jego kodu
wyszczególnionego na kartach przekazania odpadów ze stanem faktycznym – odpady
zostały zwrócone do jego pierwotnego posiadacza.
Podczas rozpoznania zgłoszenia ustalono, że na jego terenie Kopalni Bazaltu
„Wilków” Spółka prowadzi wydobycie bazaltu ze złoża „Góra Trupień”, jego
przeróbkę (kruszenie i sortowanie) oraz przetwarzanie odpadów, polegające na
wypełnieniu części terenu niekorzystnie przekształconego w związku z eksploatacją
tego złoża , w oparciu o decyzję Marszałek Województwa Dolnośląskiego , którą
udzielono „KALBUD 2” Sp. z o.o. zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie
odzysku R5 (recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych) polegającym
na wypełnieniu terenów
niekorzystnie przekształconych
wyrobiska
poeksploatacyjnego Kopalnia Bazaltu Wilków "Góra Trupień", zlokalizowanego na
działce o nr 553/3 (AM-1), obręb Kondratów, gm. Męcinka, woj. dolnośląskie.
Kontrola pozaplanowa ww. Spółce, przy udziale funkcjonariuszy policji KPP
w Jaworze nie wykazała naruszenia posiadanego przez Spółkę zezwolenia na
przetwarzanie odpadów w zakresie prowadzenia odzysku odpadów innych niż
określone w posiadanym zezwoleniu.
Stwierdzono natomiast nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji
odpadów i prowadzenie transportu odpadów od podmiotów przekazujących odpady
do miejsca prowadzenia odzysku, tj. na teren Kopalni Bazaltu w Wilkowie „Góra
Trupień”, bez wymaganego wpisu do bazy BDO, a także nie przekazywanie
Marszałkowi sprawozdań z badań przyjmowanych odpadów ( obowiązek nałożony
w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów w ramach odzysku).
W ramach działań pokontrolnych wydano zarządzenie pokontrolne oraz
wszczęto dwa postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia administracyjnej
kary pieniężnej za brak wpisu do BDO i nierealizowanie przez Spółkę obowiązku
nałożonego w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów w zakresie wykonywania badań
odpadów poddawanych odzyskowi mi przekazywanie sprawozdań z tych badań
Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.
W oparciu o ustalenia kontroli WIOŚ postanowieniem z dnia 31.12.2020r.
Komenda Powiatowa w Jaworze umorzyła śledztwo w związku z nie wypełnieniem
przez Spółkę znamion czynu zabronionego określonego w art.183 par.1 kodeksu
karnego .
Na terenie powiatu jaworskiego przeprowadzono 6 kontroli pozaplanowych
interwencyjnych w 5 podmiotach.
Trzy kontrole dotyczyły nadmiernej emisji hałasu do środowiska . Kontrole w tym
zakresie przeprowadzono w:
1. Netia" S.A. - obiekt przy ul. Wrocławskiej 3, 59-400 Jawor
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne SADY DOLNE Sp. z o.o.
3. Jawor Zdrój Sp. z o.o., Półłanki 62A, 30-740 Kraków – Zakład Produkcyjny w
Jaworze przy ul. Myśliborskiej 16, 59-400 Jawor - ( 2 kontrole)
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W przypadku pierwszego podmiotu odstąpiono od wykonania pomiarów poziomu
hałasu emitowanego do środowiska ze względu, wyłączenie źródła.
Pomiary kontrolne wykonane w pozostałych podmiotach nie wykazały przekroczeń
wartości dopuszczalnych emisji hałasu do środowiska określonych w posiadanych
decyzjach administracyjnych.
Kontrolę interwencyjną:
- w Gminie Wądroże Wielkie – obiekt Oczyszczalnia Ścieków w Budziszowie
Wielkim przeprowadzono w zakresie przestrzegania warunków dotyczących ilości
i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniu
wodnoprawnym. Podczas kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości w zakresie
eksploatacji oczyszczalni.
Pobrane podczas kontroli do badań laboratoryjnych próbki ścieków odprowadzanych
z terenu oczyszczalni do odbiornika wykazały przekroczenia dopuszczalnych stężeń
badanych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach, określonych w pozwoleniu
wodnoprawnym wydanym przez Starostę Jaworskiego na szczególne korzystanie
z wód w zakresie odprowadzania ścieków z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
ścieków typu PROX zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 120 obręb
Budziszów Wielki do rzeki Jania , tj.: a) w próbce ścieków pobranej o godz. 10.50
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń: BZT5 o 375 mg/l, ChZTCr o 785
mg/l, zawiesina ogólna o 545 mg/l, b) w próbce ścieków pobranej o godz. 12.00
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń: BZT5 o 335 mg/l, ChZTCr o 625
mg/l, zawiesina ogólna o 445 mg/l. Powyższe wartości wskazują, iż do odbiornika
były wprowadzane ścieki surowe (nieoczyszczone).
W ramach działań pokontrolnych wydano zarządzenie pokontrolne, które zostało
przez gminę w całości zrealizowane.
- Godel Beton Spółka z o.o. we Wrocławiu - Oddział w Jaworze
przeprowadzono w związku z wnioskiem o podjęcie interwencji w sprawie uciążliwej
działalności betoniarni polegającej na niewłaściwym gospodarowaniu wytworzonymi
odpadami (resztek betonu i popłuczyn z mycia betonowozów). Kontrola wykazała
zasadność złożenia wniosku o interwencję.
Ustalono, że Spółka miedzy innymi nie zrealizowała wszystkich obowiązków
nałożonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
, a mianowicie węzeł betoniarski nie został wyposażony w stację recyklingu betonu
o obiegu zamkniętym, której zadaniem jest odzysk wody i surowców z resztek betonu
zgromadzonego w komorze mieszalnika i zbiornikach „gruszkach” betonowozów.
Oddzielone kruszywo miało być zawracane z powrotem do procesu produkcyjnego,
natomiast woda osadowa z wypłukanym cementem miała być pompowana do wagi
wody w węźle betoniarskim.
Stwierdzono ,że wytworzone na terenie odpady betonu są zmagazynowane w miejscu
nieprzeznaczonym do ich składowania i magazynowania, tj. na terenie przeznaczonym
zgodnie z założeniami inwestycyjnymi jako „powierzchnia biologicznie czynna”.
W ramach działań pokontrolnych wydano zarządzenie pokontrolne. Spółka podjęła
działania mające na celu usunięcie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości.
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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 2020
r. pozyskał ogółem 1013 miejsc pracy stałej, 68 miejsc w ramach prac
interwencyjnych, 37 miejsc pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy oraz 192 miejsca na organizację stażu. Zatrudnienie
ogółem w roku 2020 na skutek działań urzędu podjęło 118 osób.
PUP zabiegał także o miejsca pracy u pracodawców spoza powiatu inicjując spotkania
dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy
poprzez organizację giełd pracy. W 2020 r. zorganizowano 6 takich giełd, w wyniku
których zatrudnienie otrzymało 5 osób bezrobotnych, w tym 1 kobieta, 1 osoba po 50.
roku życia, 1 osoby długotrwale bezrobotne.
2. Poradnictwo zawodowe pomagające w określeniu i ukierunkowaniu działań
zmierzających do zatrudnienia bądź kontynuowania dalszego kształcenia
Z usług w ramach poradnictwa zawodowego w 2020 roku skorzystało ogółem 281
osób, w tym 21 ze stopniem niepełnosprawności. Aby zapobiec wykluczeniu
społecznemu doradcy zawodowi w zakresie swych działań objęli wsparciem osoby
samotnie wychowujące dzieci w liczbie 15 osób i osoby po 50. roku życia w liczbie 42
osób. Osoby bezrobotne mogły korzystać: z porad indywidualnych /61 osób wybrało
tę formę pomocy/ oraz porad grupowych w ramach zajęć pn. „Jestem
zmotywowany/zmotywowana do poszukiwania pracy”. Doradcy zawodowi we
współpracy z pośrednikami pracy zorganizowali 3 takie spotkania, w których
uczestniczyło 33 osoby, w tym 24 kobiety, 14 osób po 50. roku życia, 13 osób
niepełnosprawnych. Porady grupowe prowadzone były przez doradców zawodowych
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Legnicy.
3. Organizacja szkoleń
W ramach posiadanych środków finansowych w 2020 roku na szkolenia skierowano
ogółem 36 osób bezrobotnych
z tego:
− na szkolenia indywidualne (wskazane przez osobę), finansowane ze środków
Funduszu Pracy- 3 osoby bezrobotne;
− 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
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powiatu jaworskiego, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku
pracy” - 21 osób bezrobotnych;
− na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego 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 (V)”- ogółem 8 osób
bezrobotnych;
− na szkolenia indywidualne (wskazane przez osobę, w wieku do 30. roku życia),
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Tytuł projektu:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim
(V)”- ogółem 4 osoby bezrobotne;
W grupie osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie znajdowało się 34 mężczyzn
i 2 kobiety, z tego: 23 osoby zamieszkałe na wsi; 12 osób długotrwale bezrobotnych;
13 osób poniżej 30. roku życia; 5 osób powyżej 50. roku życia; 2 osoby bez
kwalifikacji zawodowych; 5 osób bez doświadczenia zawodowego; 20 osób bez
wykształcenia średniego; 2 osoby posiadające dzieci do 6 roku życia; 1 osoba
niepełnosprawna z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności oraz 1 osoba
niepełnosprawna z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
W szkoleniach najczęściej uczestniczyły osoby zamieszkałe w Jaworze – 13 osób.
Najczęściej osoby bezrobotne wnioskowały o szkolenia o tematyce: Kurs prawa jazdy
kat. CE wraz z egzaminem zewnętrznym; Kurs prawa jazdy kat. CE z Kwalifikacją
Wstępną Przyspieszoną; Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej; Operator
wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z egzaminem zewnętrznym UDT;
Operator ładowarek jednonaczyniowych, wszystkie - klasa pierwsza wraz z ładowarką
jednonaczyniową do 20t masy całkowitej - klasa trzecia.
Z ogólnej liczby 36 osób skierowanych na szkolenie w 2020 roku:
• 22 osoby ukończyły szkolenie otrzymując uprawnienia/kwalifikacje do
podjęcia zatrudnienia;
• 5 osób ukończyło szkolenie lecz termin egzaminu na otrzymanie
uprawnień/kwalifikacji wyznaczony został na styczeń 2021 r.;
• 9 osób ukończyło szkolenie lecz nie zdało egzaminu końcowego.
Z liczby osób, które ukończyły szkolenie w 2020 r. - 19 osób podjęło pracę
w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu.
4. Wsparcie przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej
Jednym z działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze na rzecz
wzrostu zatrudnienia jest promowanie samozatrudnienia jako formy aktywizacji
zawodowej. W 2020 r. w ramach realizowanych programów 67 osób bezrobotnych,
w tym 25 kobiet, skorzystało z pomocy finansowej w formie jednorazowych środków
na założenie własnej firmy w łącznej wysokości 1 564 000,00 zł. Wśród osób, które
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rozpoczęły działalność gospodarczą w 2020 roku znalazło się 28 osób w wieku do 30.
roku życia, 2 osoby po 50. roku życia oraz 36 osób z terenów wiejskich.
5. Wsparcie pracodawców poprzez pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy
Pomoc w utworzeniu nowych miejsc pracy w 2020 r. otrzymało 17 pracodawców.
W wyniku podpisanych umów łącznie wyposażono/doposażono 27 miejsc pracy, na
utworzenie których PUP w Jaworze wydatkował kwotę 648 000,00 zł.
Na nowoutworzone stanowiska pracy skierowano 10 kobiet, w tym 7 powyżej 30.
roku życia, 3 kobiety poniżej 30. roku życia, 2 kobiety wychowujące dziecko do
lat 6 lub dziecko niepełnosprawne do lat 18 oraz 2 kobiety długotrwale
bezrobotne. Skierowane kobiety zostały zatrudnione w zawodach: pomocnik piekarza
(5 stanowisk), asystent ds. administracyjnych, technik geodeta, dostawca potraw,
robotnik gospodarczy (2 stanowiska).
W wyniku podpisanych umów zatrudnienie uzyskało 17 mężczyzn, w tym 6 do 30.
roku życia, 2 mężczyzn powyżej 50 r. ż., 5 mężczyzn długotrwale bezrobotnych,
1 mężczyzna niepełnosprawny, 2 mężczyzn wychowujących dziecko do lat 6 lub
dziecko niepełnosprawne do lat 18. Powyższe miejsca pracy utworzono
w zawodach: pomocnik piekarza (4 stanowiska), pomocnik mechanika, pomocniczy
robotnik budowlany, mechanik pojazdów ciężarowych, brukarz, monter konstrukcji
stalowych (2 stanowiska), monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, tynkarz,
spawacz, robotnik gospodarczy (2 stanowiska), mechanik pojazdów samochodowych,
kierowca wózka widłowego.
6. Organizacja staży zawodowych
Jednym z najbardziej popularnych instrumentów rynku pracy, który w 2020 roku
służył aktywizowaniu osób bezrobotnych 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 liczby osób bezrobotnych
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Łącznie z tej formy wsparcia w 2020
r. skorzystało 157 osób bezrobotnych. W liczbie tej znalazło się 90 kobiet, 9 osób
po 50.roku życia, 4 osoby niepełnosprawne oraz 37 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. Staż ukończyło 117 osób.
Działalność tut. urzędu pracy przyczyniła się do zapewnienia bezpieczeństwa
dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Paszowice uczęszczających do świetlicy
szkolnej poprzez finansowanie stażu dla 1 osoby sprawującej nad nimi opiekę.
Ponadto poprzez finansowanie stażu dla 2 osób na stanowisku pomocy nauczyciela
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w Szkole Podstawowej w Gniewkowie a także stażu dla 2 osób na stanowisku woźnej
w Przedszkolu Publicznym Nr 8 oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jaworze,
Urząd przyczynił się do prawidłowego funkcjonowania powyższych jednostek. PUP
finansował również staż dla 1 osoby na stanowisku opiekunki dziecięcej w Żłobku
„Tęczowy Zakątek” w Jaworze. Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze
wspierał również działalność ośrodków pomocy społecznej w finansowaniu staży
m.in. na stanowiskach opiekun osoby starszej (Gminno Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bolkowie) - 1 osoba oraz młodszy opiekun w ośrodku pomocy
społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze) – 1 osoba. Natomiast
w Świetlicy Socjoterapeutycznej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa
w Bolkowie został zrealizowany staż dla 1 osoby na stanowisku wychowawcy, który
przyczynił się do zapewnienia opieki nad dziećmi z rodzin patologicznych,
zagrożonych marginalizacją społeczną.
7. Refundacja rodzicom kosztów opieki nad dzieckiem, dziećmi do lat 6 lub
dzieckiem niepełnosprawnym do lat 7 oraz osobą zależną 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 dzieckiem niepełnosprawnym do lat 7 oraz osobą zależną. Instrument ten
pozwalał uprawnionym wykonywać powierzone im obowiązki w ramach stosunku
pracy, stażu czy podczas uczestniczenia w szkoleniu bez obaw o opiekę nad bliskimi.
Refundacją kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi w 2020 roku objętych zostało
14 bezrobotnych kobiet.
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 z jakiego mogły skorzystać osoby bezrobotne
uprawnione, była refundacja kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do
miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania
u pracodawcy stażu. Refundacją w 2020 roku objęto 48 osób bezrobotnych, w tym
41 kobiet.
9.

Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W roku 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze otrzymał środki z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego w wysokości 400 000,00 zł. W ramach tej kwoty zawarto
98 umów z pracodawcami na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników. Ze
wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystało
26 pracodawców oraz 151 pracowników, w tym osoby w przedziale wiekowym:
• 15-24 lata – 30 osób,
• 25-34 lata – 57 osób,
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• 35-44 lata – 63 osoby,
• 45 i więcej - 37 osób.
Biorąc pod uwagę udział osób ze względu na wykształcenie, dane te kształtowały się
następująco:
• osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym – 2,
• osoby z wykształceniem zawodowym – 11,
• osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 37,
• osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 43,
• osoby z wykształceniem wyższym – 94.
Wśród pracodawców, którzy skorzystali ze wsparcia, ze względu na strukturę,
znajdują się:
• Mikroprzedsiębiorcy (27 pracodawców),
• Sektor publiczny (2 pracodawców),
• Małe (8 pracodawców),
• Średnie (2 pracodawców),
• Duże (3 pracodawców).
10. 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 oraz prace
społecznie użyteczne, które wiążą się z tematyką Programu.
▪ Prace interwencyjne
W 2020 roku na terenach gmin: Wądroże Wielkie, Bolków, Jawor, Męcinka,
Mściwojów i Paszowice Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zorganizował prace
interwencyjne, w ramach których zawarł 8 umów ze środków Funduszu Pracy.
W ramach środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego zawarto 25
umów oraz w ramach środków finansowych z Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój zawarto 18 umów.
W 2020 r. z prac interwencyjnych skorzystało 61 osób bezrobotnych wśród których
znalazło się 37 kobiet, 11 osób po 50. roku życia, 15 osób długotrwale bezrobotnych
oraz 2 osoby niepełnosprawne.
▪ Prace społecznie użyteczne
W 2020 roku na terenie gmin: Bolków, Jawor, Męcinka i Wądroże Wielkie w ramach
wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej pracowało
38 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W grupie tej znalazły się 24 kobiety, 15
osób po 50. roku życia oraz 33 długotrwale bezrobotne. Bezrobotni wykonywali prace
porządkowe przy obiektach komunalnych oraz przystankach, odnawiając wiaty
przystankowe i sprzątając teren wokół nich. Pracowali również przy utrzymaniu
zieleni na terenach publicznych, czyścili rowy i przepusty w pasach dróg gminnych,
nasadzali drzewa i krzewy. Ponadto w gminie Męcinka w ramach prac społecznie
użytecznych 4 osoby bezrobotne sprawowały opiekę nad osobami starszymi.
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▪ Bon na zasiedlenie
W ramach dodatkowych instrumentów adresowanych do bezrobotnych do 30.
roku życia, bon na zasiedlenie o wartości 8 000 zł przyznano ogółem 9 osobom
bezrobotnym, którzy zdecydowali się na podjęcie zatrudnienia w odległości co
najmniej 80 km od miejsca dotychczasowego zamieszkania. W grupie tej
wsparcia udzielono 2 mężczyznom i 7 kobietom, wykorzystując środki
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER). Łączny koszt aktywizacji w ramach przyznanego
bonu na zasiedlenie wyniósł 72 000,00 zł.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
1. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
W strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie
w Jaworze działa Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK), w ramach
którego utworzona jest baza lokalowa służąca zapewnieniu całodobowej opieki
osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych. W ramach Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej działa całodobowy dyżur psychologa, prowadzono
specjalistyczne poradnictwo prawne i psychologiczne, także w miejscu zamieszkania
osoby potrzebującej wsparcia.
W roku 2020 r. 1 osoba umieszczona była w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
2. Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.
Program realizowany był w okresie od lipca do grudnia 2020 r. Środki na ten
cel otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w roku 2019
to kwota 9 250 zł.
Do programu osoby kierowane były przez kuratorów sądowych oraz zespoły
interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Programem objęto 14
osób, z czego spośród łącznej liczby 12 osób przystępujących do programu, 9 osób
ukończyło program.
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.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze w roku 2020 realizował
program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
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Program ten stanowił uzupełnienie do oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
Do programu kierowane były 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 8 100 zł. Jednym z wymogów otrzymania dotacji było objęcie pracą
psychologiczno-terapeutyczną uczestników pochodzących z innych powiatów.
Programem objęto 8 osób z czego: 6 osób pochodzące z Powiatu Jaworskiego, 1
Powiatu Średzkiego 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) jak i pomoc
w ramach prowadzonej grupy wsparcia dla rodziców dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej.
Spotkania grupy wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych odbywają się
w każdy 3 piątek miesiąca w siedzibie Centrum. Spotkania mają na celu budowanie
i rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców, stworzenie
właściwych warunków do powstania trwałego podłoża do odzyskania władzy
rodzicielskiej, wzmocnienie poczucia wartości rodziców i pomoc w byciu
odpowiedzialnym rodzicem oraz nabycia umiejętności wychowawczych bez użycia
przemocy.
Od marca 2020 r. z powodu wystąpienia COVID-19 spotkania nie odbywały
się, zostały wstrzymane.
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,
w zależności od sytuacji dochodowej wychowanków. Warunkiem jest, aby
wychowankowie kontynuowali naukę.
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W 2020 r. z tego rodzaju wsparcia skorzystało 4 wychowanków, z czego 1
osoba opuściła rodzinną pieczę zastępczą oraz trzy instytucjonalną pieczę zastępczą
(Dom Dziecka w Kaczorowie).
SAMORZĄD POWIATOWY.
W zakresie bezpieczeństwa publicznego:
W roku 2020 realizując Program samorząd powiatowy wsparł kwotą 4000 zł
służby ponadnormatywne pełnione przez funkcjonariuszy Policji na drogach
powiatowych, a także przekazał 8.000 zł na zakup niezbędnego sprzętu dla Komendy
Powiatowej Policji w Jaworze, w tym: latarki, niszczarka do dokumentów, roll-up
oraz opaski i breloki odblaskowe wykorzystywane w prewencji bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
W ramach darowizny przekazano fabrycznie nowy komputer przenośny Laptop
DELL oraz mysz bezprzewodową o łącznej wartości 3020,00 zł. Sprzęt ten został
przekazany na działania związane z zarządzaniem kryzysowym – epidemią koronawirusa.
Pomoc finansową z budżetu powiatu otrzymała także Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze w wysokości 11.700,00 zł na przegląd i
konserwację masztu antenowego oraz zakup radiostacji. W ramach darowizny
przekazano fabrycznie nowy komputer przenośny Laptop DELL oraz mysz
bezprzewodową o łącznej wartości 3020,00 zł. Sprzęt ten został przekazany na
działania związane z zarządzaniem kryzysowym – epidemią koronawirusa.
Dodatkowo, wsparto Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Bolkowie kwotą
2.500,00 zł na dofinansowanie doposażenia zakupionego przez Jednostkę ciężkiego
pojazdu pożarniczego.
W zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego oraz w zakresie
koordynowania i zwalczania zagrożeń kryzysowych.
Biuro ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, zadania w zakresie
poprawy bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego powiatu, realizowało na
podstawie obowiązujących przepisów oraz wytycznych Wojewody Dolnośląskiego.
Ze względu na epidemię Covid-19 wykonane zadania znacząco odbiegały
od zaplanowanych do wykonania w planach działania BBiZK na 2020 rok.
Dostosowując plan zadań do panującej sytuacji wykonano następujące
przedsięwzięcia.
1. Przeanalizowano
dotychczasową
organizację
Zespołu
Zarządzania
Kryzysowego Starosty. Dostosowano Sztab Kryzysowy do wykonywania zadań
związanych z walką z epidemią Covid-19. Zarządzeniem nr 21/2020 Starosty
Jaworskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. wyznaczono nowe składy grup
zadaniowych Sztabu. Powyższe wynikało z praktycznej realizacji zadań walki
z epidemią.
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2. Organizowano cykliczne posiedzenia Sztabu Kryzysowego oraz Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W związku z pandemią niezbędne były
częste spotkania organów doradczych mające na celu wypracowanie decyzji
Starosty. Posiedzenia organizowano w formie spotkań na sali konferencyjnej,
w formie online oraz w systemie mieszanym. Zorganizowano dwa posiedzenia
Zespołu Zarządzania Kryzysowego w składzie dedykowanym do sytuacji
kryzysowej oraz 22 posiedzenia Sztabu Kryzysowego Starosty, w tym 9
posiedzeń w formie online. Posiedzenia Sztabu realizowano w formie
wideokonferencji, do której zapraszano włodarzy miast i gmin powiatu oraz
kierownictwo Jaworskiego Centrum Medycznego.
3. Na potrzeby realizacji komunikowania się członków Sztabu Kryzysowego
w czasie epidemii, zakupiono 5 komputerów Laptop oraz wdrożono do zdalnej
komunikacji program Microsoft Teams. Program rozbudowano na potrzeby
urzędów samorządowych powiatu oraz jednostkach organizacyjnych biorących
udział w walce z epidemią.
4. Na potrzeby walki z epidemią Covid-19 realizowano ponadto:
a. Zarządzeniem Starosty Jaworskiego wyznaczono miejsce kwarantanny
zbiorowej w Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych obiekt
w Muchowie i podjęto prace związane z dostosowaniem obiektu do
wymagań sanitarnych oraz organizacyjnych. Opracowano regulamin
organizacyjny miejsca kwarantanny, wyznaczono osoby funkcyjne. Zadanie
realizowano na polecenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2020
r.
b. W związku z powrotem dwóch grup uczniów Zespołu Szkół i Placówek
w Bolkowie z praktyk zagranicznych w Portugalii i na Cyprze,
w uzgodnieniu z Dyrektor Szkoły a na polecenie Starosty, utworzono
miejsce kwarantanny zbiorowej w obiekcie Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego przy Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie. Kwarantannę
dla 33 osób prowadzono w okresie od 16 do 31 marca. Osobom objętym
kwarantanną zapewniono pełne wyżywienie, opiekę zdrowotną oraz
całodobową asystę patrolu Policji. PCZK codziennie raportowało
Wojewodzie Dolnośląskiemu o sytuacji w miejscu kwarantanny, a po
zakończeniu dokonano rozliczenia finansowego jej funkcjonowania.
c. Po zakończeniu kwarantanny zbiorowej w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym przy Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie, ponownie na
miejsce kwarantanny zbiorowej wyznaczono Powiatowy Zespół Schronisk
Młodzieżowych obiekt w Muchowie. W związku z problemami
organizacyjnymi tj. wyznaczaniem osób funkcyjnych do prowadzenia
miejsca kwarantanny, przedstawiono Wojewodzie Dolnośląskiemu
problemy związane z organizacją i uruchomieniem obiektu. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze określił wymagania sanitarne
niezbędne do prowadzenia kwarantanny w wyznaczonym miejscu.
Ze względu na dostateczną ilość miejsc do celów kwarantanny, w obiektach
Wojewody Dolnośląskiego, obiekt w Muchowie nie został uruchomiony.
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d. Na wniosek służb mundurowych oraz podmiotów realizujących zadania
ratownicze (Jaworskie Centrum Medyczne oraz Zespół Ratownictwa
Medycznego w Jaworze) przygotowano miejsca noclegowe z wyżywieniem
dla funkcjonariuszy i pracowników tych podmiotów, od których wymagano
wprowadzenia izolacji na określony czas (wykonania testów na Covid-19
lub czasowego pozostawania do dyspozycji). Razem udzielono ponad
czterdzieści noclegów w tym czternaście z pełnym wyżywieniem.
e. Dwukrotnie wnioskowano do Zarządu Powiatu o zwiększenie budżetu na
zarządzanie kryzysowe w związku z walką z Covid-19. Z otrzymanych
środków zakupiono materiały dezynfekcyjne i ochronne dla pracowników
starostwa, pracowników jednostek organizacyjnych Starostwa oraz
podmiotów realizujących zadania ratownicze. Na ww. cel wydatkowano
z budżetu Starostwa 128 257,04 zł.
f. Prowadzono stały nadzór nad funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej.
Na polecenie Starosty Jaworskiego, Dyrektor DPS w Jaworze składała
dobowe sprawozdania dotyczące sytuacji zdrowotnej mieszkańców
i pracowników DPS. W dniu 08 maja sporządzono wniosek Starosty
Jaworskiego do Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzenie testów
sprawdzających obecność choroby wśród pracowników Domu. Na
polecenie Wojewody testy na obecność koronawirusa zostały
przeprowadzone w dniach 03, 04, 05 czerwca 2020 r. Testem objęto 114
pracowników Domu. Testy wykonane przy pomocy 16 Dolnośląskiej
Brygady Wojsk Terytorialnych we Wrocławiu dały wynik negatywny.
g. Mając na uwadze konieczność usystematyzowania postępowania
związanego z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19, w wyniku prac Sztabu
Kryzysowego, na polecenie Starosty Jaworskiego polecono kierownikom
jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego opracowanie procedur
związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom ze strony Covid-19. Biuro
ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego udzielało pomocy
w opracowaniu procedur. Opracowane procedury uzgadniano
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
h. Prowadzono bieżącą współpracę ze służbami mundurowymi oraz PPIS
w zakresie walki z Covid-19, ustalano wspólne działania, prowadzono
statystykę
zachorowalności
oraz
ilości
osób
przebywających
w kwarantannie.
i. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu przeprowadzono procedurę
i zakupiono sprzęt do prowadzenia czynnej tlenoterapii. Przygotowano
uchwałę Zarządu Powiatu oraz umowę darowizny dla Centrum Medycznego
w Jaworze.
j. Na polecenie Starosty Jaworskiego wnioskowano do Wojewody
Dolnośląskiego o materiały ochrony osobistej i dezynfekcyjne z Agencji
Rezerw Materiałowych. Wojewoda przekazał na potrzeby powiatu
jaworskiego materiały dezynfekcyjne w ilości 3780 litrów, które Biuro ds.
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego rozdysponowało zgodnie
z otrzymanymi zaleceniami:
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- środki do dezynfekcji rąk i powierzchni dla przedszkoli i żłobków w dniu 07
maja w ilości 1080 litrów, otrzymane materiały trafiły do wskazanych
podmiotów po 40 litrów dla każdego żłobka i przedszkola (27 podmiotów),
- środki do dezynfekcji rąk i powierzchni dla podmiotów realizujących zadania
publiczne w dniu 9 czerwca w ilości 540 opakowań po 5 litrów razem 2700
litrów.
Środki zostały rozdysponowane do wszystkich gmin powiatu według kryterium
ilości mieszkańców. Trafiły również do służb mundurowych, Jaworskiego
Centrum Medycznego, Zespołu Ratownictwa Medycznego w Jaworze oraz
jednostek organizacyjnych powiatu.
Do Wojewody Dolnośląskiego wnioskowano ponadto o przydział materiałów
ochrony osobistej w postaci kombinezonów ochronnych, rękawic, masek
przeciwwirusowych i przyłbic ochronnych.
5. Opracowano Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Jaworskiego. Zakres
opracowania uzgodniono z Komendantem Powiatowym Policji, Komendantem
Powiatowym PSP, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
Plan został zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w marcu 2020 r.
6. Zaktualizowano Plan ochrony zabytków powiatu jaworskiego na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Zaktualizowane dane przekazano
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków celem aktualizowania planu
wojewódzkiego.
7. Dokonano przeglądu zapisów Planu operacyjnego ochrony przed powodzią
powiatu jaworskiego. Na podstawie informacji o zmianach zachodzących
w planach gminnych, zaktualizowano plan powiatowy.
8. Opracowano nowy regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Jaworze na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
Przygotowano wzory dokumentów do wprowadzenia regulaminu.
9. W dniu 14 stycznia 2020 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu obowiązków
kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Jaworze,
w sprawie procedur wdrażania stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP
w Starostwie Powiatowym w Jaworze i procedur realizacji przedsięwzięć
w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym
modułów zadaniowych dla każdego stopnia.
10. Opracowano ocenę stanu przygotowań Obrony Cywilnej powiatu jaworskiego
za 2019 rok.
Ocenę, obejmującą sprawozdania z przygotowania OC
w gminach, przesłano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
11. Na podstawie Zarządzenia nr 585 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 listopada
2019 w sprawie organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów na
obszarze województwa dolnośląskiego, opracowano i wprowadzono do
użytkowania instrukcję Stałego Dyżuru Starosty Jaworskiego. Zarządzeniem nr
2/2020 z dnia 08 stycznia
2020 r. ustalono zasady funkcjonowania stałego
dyżuru oraz ustalono skład osobowy do realizacji zadania. Funkcyjnych stałego
dyżuru przeszkolono w zakresie podstawowych zadań.
12. Opracowano i wdrożono do użytku Zarządzeniem Starosty Jaworskiego nr
101/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. nowe zasady przygotowania i zapewnienia
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działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu
wykrywania i alarmowania.
Przeprowadzono dwa treningi wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności
z użyciem akustycznych systemów alarmowania. Treningiem objęto wszystkie
gminy w powiecie.
13. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Biurze Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego przez cały rok monitorowało stan zagrożenia na
terenie powiatu Jaworskiego, w szczególności na podstawie komunikatów
meteorologicznych i hydrologicznych otrzymywanych z Wojewódzkiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego. Komunikaty przesyłano do gmin,
jednostek organizacyjnych powiatu oraz jednostek biorących udział
w działaniach ratowniczych.
14. Na bieżąco po powstałych szkodach wynikających z ulewnych deszczy,
powoływano komisje, które szacowały i kwalifikowały zdarzenia i szkody do
sporządzenia kosztorysów ich likwidacji. Materiały przesyłano do
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
15. Na podstawie zarządzeń Prezesa Rady Ministrów na terenie powiatu
jaworskiego wprowadzano stopnie alarmowe zagrożenia terrorystycznego.
Zadania wynikające z powyższego realizowano:
- pierwszy stopień alarmowy „Alfa” i „Alfa CRP” w dniach 23 do 29 stycznia
2020 r.
- drugi stopień alarmowy „Bravo CRP” w dniach 26 do 29 czerwca 2020 r.
- drugi stopień alarmowy „Bravo CRP” w dniach 10 do 13 lipca 2020 r.
W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
W ramach realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016 – 2020:
- w dniach od 3 do 15 czerwca przeprowadzono kontrolę prawidłowości zastosowania,
wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji
świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach
gminnych i powiatowych na obszarze powiatu jaworskiego, na których Starosta
Jaworski jest organem zarządzającym ruchem,
- zatwierdzono 37 projektów zmian stałej organizacji ruchu,
- zatwierdzono 85 projektów czasowej organizacji ruchu,
- na bieżąco rozpatrywano wnioski mieszkańców oraz lokalnych władz
samorządowych o wprowadzenie zmian do obowiązujących organizacji ruchu
drogowego (Komisja ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego odbyła 9
spotkań).
W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, w roku 2020 Referat Zarząd Dróg
Powiatowych wykonał:
- remonty cząstkowe 11514 m²
- wyrównanie nawierzchni gruntowej 713 m²
- uzupełnienie poboczy 852 m²
- ścinka poboczy 1100 m²
- wycinka drzew 58 szt.
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- frezowanie pni 3 szt.
- wycinka krzaków 13580 m²
- podkrzesanie drzew 293 szt.
- udrożnienie rowów 795 mb
- montaż barier energochłonnych 108 mb
- ułożenie korytek ściekowych 53 mb
- wymiana i ustawienie znaków 159 szt.
- wymiana i ustawienie luster 8 szt.
- odnowienie oznakowania poziomego 4244 m²
- wykaszanie mechaniczne poboczy 215 km (dwukrotne)
Inwestycje na drogach w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz inne.
W roku 2020 przy udziale Wydziału IF zrealizowano 3 inwestycje, które mają
wpływ na poprawę stanu technicznego dróg i bezpieczeństwa pieszych i kierujących
pojazdami oraz 1 modernizację instalacji elektrycznej w budynku użyteczności
publicznej w Jaworze. Realizacja 3 z nich możliwa była dzięki pozyskanym środkom
zewnętrznym w wysokości 2 728 192,67 zł.
Zestawienie inwestycji wykonanych w 2020 r.:
- Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881 do km 1+263
w m. Jawor” [inwestorem zastępczym była Gmina Jawor], wartość zadania:
801 184,08 zł (dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego - 100%).
- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego
im. Księcia Bolka I w Jaworze [zapewnienie zgodnego z obowiązującymi normami
natężenia sztucznego oświetlenia, montaż systemu instalacji przeciwpożarowej],
wartość zadania: 489 572,70 zł. (połowa tej kwoty pochodzi z budżetu Powiatu
Jaworskiego, natomiast drugą stanowią środki pozyskane z budżetu państwa).
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi - ul. Chopina w Jaworze w km 0+008 0+155 – II etap [funkcję inwestora pełniła Gminą Jawor, Powiat wykonał i przekazał
dokumentację techniczną], wartość zadania: 199 996,78 zł. Powiat Jaworski udzielił
na ten cel dotacji celowej w wysokości 50% wartości inwestycji tj. 99 966,00 zł.
- Przebudowa nawierzchni drogi ul Lubińska i ul. Kuziennicza w Jaworze, wraz
z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+372,49
[inwestycja rozpoczęta w sierpniu 2020 r. i trwająca do chwili obecnej], wartość
zadania: 1 682 222,24 zł (dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 100%).
Realizacja ww. przedsięwzięć pozwoliła na przebudowę ponad 754 m dróg na
terenie Jawora, przebudowę chodnika (ponad 150 m – obustronnie) i modernizację
instalacji elektrycznej w budynku szkoły. Wyżej wykazane drogi powiatowe były
w bardzo złym stanie technicznym i w wielu przypadkach stanowiły realne zagrożenie
dla kierowców z uwagi na liczne wyboje, dziury i koleiny.
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Dzięki przebudowie chodnika przy ul. Chopina zwiększyło się bezpieczeństwo
i komfort pieszych uczestników ruchu. Inwestycja polegająca na przebudowie
instalacji elektrycznej z nowym systemem sygnalizacji pożarowej, instalacji
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w I LO im. Księcia Bolka I w Jaworze
zapewniła osiągnięcie, zgodnego z obowiązującymi normami, natężenia sztucznego
oświetlenia, wymaganego zaleceniem Dolnośląskiego Państwowego Inspektora
Sanitarnego we Wrocławiu.
SAMORZĄDY GMINNE:
GMINA JAWOR.
Realizując „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy
Porządku Publicznego Obywateli na Lata 2016 - 2020” Gmina Jawor w 2020 roku
realizowała następujące zadania:
1) na bieżąco były realizowane wnioski Komendy Powiatowej Policji w Jaworze
o nagranie zapisu 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 25000 zł.;
3) na zapewnienie utrzymania gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej
Gmina Jawor wydatkowała 101 430,00 zł.;
4) Gmina Jawor przekazała 25 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Jaworze na realizację zadania pn. „Zakup zbiornika
wypornościowego o pojemności 10 m³, węży tłocznych, zbieraczy i przyczepki
dwuosiowej do przewozu zestawu;
5) Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w 2020 r. prowadził działania wobec 105 rodzin.
6) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła
w 2020 r. 53 spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
7) Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Jaworze brał udział w ogólnopolskiej Kampanii „19 dni przeciwko przemocy
wobec dzieci i młodzieży”, która miała miejsce w dniach 1-19 listopada 2020 r.
Ze względu na sytuacje epidemiologiczną w kraju, działania były prowadzone
w Internecie.
8) w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Jaworze na
2020 rok prowadzone były następujące działania:
▪ prowadzono punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie (pomoc
psychologiczna i prawna) przez Poradnię Rodzinną MOPS w Jaworze;
▪ dofinansowano działalność Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy;
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Działania podjęte przez Gminę Jawor - podczas trwania epidemii koronawirusa
COVID-19
1)

Od momentu ogłoszenia w Polsce stanu
stanu epidemii w Urzędzie Miejskim
Zespołu Zarządzania Kryzysowego na
przedstawiciele służb oraz inne osoby
zakaźnej „COVID-19”.

zagrożenia epidemiologicznego oraz
działa Sztab Kryzysowy Gminnego
posiedzenia którego są zapraszani
związane ze zwalczaniem choroby

2)

Na posiedzeniach Sztabu Kryzysowego podejmowano decyzje mające na celu
zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz przekazywania informacji
o grożącym niebezpieczeństwie w tym:
− wprowadzenie nowej organizacji pracy Urzędu Miejskiego, Przychodni
Rejonowej, MOPS oraz pozostałych jednostek Gminy Jawor;
− uruchomienie oraz zapewnienie obsługi całodobowej infolinii dla osób
samotnych, chorych, seniorów oraz podopiecznych MOPS;
− udzielenie wsparcia dla osób samotnych oraz dowóz posiłków dla osób
na kwarantannie;
− zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta zagrożonych
onkologicznie oraz wszystkich mieszkańców od 18 roku życia;
− zakup maseczek, przyłbic dla właścicieli sklepów, hurtowni, aptek, itp.;
− zakup przyłbic i maseczek dla pracowników JCM, Pogotowia
Ratunkowego, Policji, Straży Pożarnej, Poczty Polskiej;
− zakup pokrowców ochronnych oraz wykonanie mat dezynfekcyjnych do
samochodów Pogotowia Ratunkowego i Szpitala;
− wsparcie przedsiębiorców jaworskich przez Gminę poprzez
wprowadzenie programu pomocy dla firm „Antywirus dla firm”;
− na portalach społecznościowych oraz stronie www. umieszczono
ogłoszenie o możliwości przesłania ofert usług dla mieszkańców
z możliwością dostawy. Stworzono specjalne ogłoszenie, które jest na
bieżąco uzupełniane.

3)

Na posiedzeniu Sztabu Kryzysowego podjęto również decyzję o dezynfekcji
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jaworze ławek w Parku Miejskim, Parku
Pokoju, Rynku, wiat i ławek przystanków autobusowych oraz innych miejsc
publicznych.

4)

Przygotowano komunikaty do mieszkańców apelujące o zachowania zgodne
z ograniczeniami stanu epidemii przekazywane przez urządzenia nagłaśniające
samochodów OSP Jawor.
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5)

Sztab Kryzysowy Burmistrza ściśle współpracował z PSSE w Jaworze, JCM,
Pogotowiem Ratunkowym, Przychodniami z terenu miasta Jawora, Starostwem
Powiatowym, Policją i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Jaworze analizując na bieżąco sytuację na terenie miasta.

6)

Wprowadzono dezynfekcję klatek schodowych budynków z zasobów Gminy
Jawor zarządzanych przez ZLK.

7)

Wywieszono ogłoszenia na wszystkich klatkach schodowych w Jaworze (w tym
SMLW) o możliwości zrobienia zakupów przed Świętami dla osób starszych
i samotnych (włączono w akcję wolontariuszy).

8)

Zaplanowano dezynfekcję placów, parkingów z wykorzystaniem sprzętu
jaworskich rolników którzy włączyli się do zabezpieczenia miasta
i mieszkańców.

9)

Zamknięto place zabaw, parki i terenu zielone wywieszając stosowne
oznakowanie i zamykając bramy Parku Pokoju (zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia).

10)

Wspólnie z Kolegium Prezesów Ogrodów Działkowych wprowadzono
oznakowanie
o zakazie wejścia i przebywania na Rodzinnych Ogrodach
Działkowych.

11)

Zorganizowano pomoc psychologiczną dla dzieci szkół jaworskich.

12)

Zakupiono bezdotykowe dozowniki do płynu dezynfekcyjnego które
zainstalowano na płycie Rynku, na ul. Moniuszki oraz na targowisku miejskim.

13)

Upoważniono dyrektorów szkół podstawowych do użyczania uczniom
dostępny, przenośny sprzęt komputerowy na czas nauki zdalnej.

14)

Na bieżąco wszelkie informacje przekazywane są na platformie www. Gminy
Jawor.

GMINA BOLKÓW
Mając na uwadze realizację
programu, działania
podejmowane w 2020r
zdominowane były przez pandemię COVID-19 i w szczególności polegały na:
- monitorowaniu i analizowaniu zagrożeń oraz podejmowaniu czynności
przeciwdziałania,
- 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,
- dofinansowaniu zakupu do remontów remiz strażackich,
- poprawie stanu technicznego dróg gminnych,
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- 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,
oraz mieszkańców. Na realizację części wyżej wymienionych przedsięwzięć
wydatkowano w roku ubiegłym następujące środki finansowe:
− w dziale utrzymanie straży pożarnych – 536 499,92 zł.
− zrealizowano działania związane z profilaktyką, dotyczącą uzależnień
od alkoholu i narkotyków (świetlice, terapeuci, psycholodzy, psychiatrzy
itp.)
- profilaktyka przeciwalkoholowa
78 215,52 zł.
- profilaktyka narkotykowa
4 860,00 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 związku z ogłoszonym stanem pandemicznym w kraju związanym
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, GMINA Bolków w 2020r
uruchomiła środki pochodzące z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie
87 000,00 które przeznaczyła na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
dotyczącego zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19. Łącznie wydatkowano
na ten cel kwotę 82 039,97 zł:
- zakup usług pozostałych związanych z uszyciem maseczek
- zakup materiałów niezbędnych do dezynfekcji i ochrony urzędu, pracowników,
zakup termometrów bezdotykowych, osłon twarzy, płynu do dezynfekcji terenów
Gminy, parków, skwerów, przystanków autobusowych, miejsc użyteczności publicznej
oraz potrzeb pracowników i interesantów Urzędu Miejskiego w Bolkowie, rękawic
ochronnych, nitrylowych rękawic, kombinezonów, pochłaniaczy do masek,
opryskiwacza, okularów ochronnych, filtrów do masek OSP, zakupu tkaniny na
uszycie maseczek ochronnych, okularów ochronnych, kombinezonów jednorazowych
za kwotę 5 933,52 zł, które przekazano w postaci dotacji rzeczowej dla Pogotowia
Ratunkowego w Legnicy, notebooki do pracy zdalnej, generator ozonu.
- wynagrodzenia bezosobowe dla osoby, która szyła maseczki
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W 2020 roku zrealizowano następujące zadania, mające wpływ na poprawę
bezpieczeństwa, a mianowicie:
W obszarze inwestycje i poprawa stanu technicznego dróg gminnych. Remonty
bieżące nieruchomości i dróg w 2020 roku:
Inwestycje:
• Wybudowano parking przy ul. Szpitalnej w Bolkowie – dz. 441 obręb Bolków
2 – 90 000,00 zł
• Przebudowano nawierzchnię drogi wewnętrznej nr dz. 318 obręb Bolków 0001
ul. Wiśniowa – 56 923,85 zł
• Przebudowano nawierzchnię drogi wewnętrznej o nr ewid. dz. 210 i 185/2
obręb Gorzanowice (6 domków) – 108 000,00 zł
• Wykonano nową nawierzchnię drogi wewnętrznej nr dz. 235 obręb Bolków 2
ul. Świerkowa – 41 780,28 zł
Wykonano również :
• Doraźne remonty tłuczniowych dróg wewnętrznych na terenie gminy Bolków –
44 372,81 zł
• Zakupiono i zamontowano opraw lamp ulicznych LED w ilości 370 szt. –
45 915,90 zł
• Zakupiono i rozpoczęto montaż na drogach gminnych progów zwalniających
wraz z oznakowaniem – 6 813,41 zł
• Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych na terenie
Gminy Bolków – 42 781,37 zł

Obszar bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego
1. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP
w Kaczorowie. Całkowity koszt zakupu:799 500,00 zł.
Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym:
- Gmina Bolków 200.000,00 zł,
- Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy 210.000,00 zł,
- NFOŚ i GW 335.000,00 zł,
- Lasy Państwowe 1.000,00 zł
- Fundacja KGHM Polska Miedź 29. 500,00 zł
- środki własne OSP 24.000,00 zł
Zakup nowego, uterenowionego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
przyczyni się do likwidacji skutków wypadków komunikacyjnych, klęsk żywiołowych
i poważnych awarii mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Inwestycja ta
będzie jednocześnie stanowiła wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczogaśniczego (KSRG).
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2. Współpraca ze strażami pożarnymi, polegająca na pomocy w organizacji OTWP
na szczeblu gminnym.
3. Dofinansowanie w formie dotacji do remontu remizy OSP oraz zakupu doposażenia
dla strażaków ratowników z jednostek OSP z terenu Gminy Bolków.
4.Bieżące uzupełnianie w sprzęt magazynu przeciwpowodziowego Gminy Bolków.
5.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 oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Bolków na rok 2020 podjął następujące działania:
- działalność Punktu Konsultacyjnego w Bolkowie, którego celem jest m.in.
motywowanie osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia
psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, motywowanie osób pijących
ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego sposobu picia, udzielanie stosownego
wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy w przypadku występowania
przemocy domowej. prowadzono również działalność informacyjną dla mieszkańców
Gminy Bolków w zakresie propagowania działalności w/w punktu.
- zaplanowano do realizacji przeprowadzenie we wszystkich placówkach oświatowych
znajdujących się na terenie Gminy Bolków ćwiczeń i warsztatów profilaktycznych
oraz spotkań dla rodziców mających na celu podniesienie kompetencji
wychowawczych. Ze względu na ogłoszony stan epidemii w Polsce realizacja
powyższych projektów nie doszła do skutku.
- Zdołano zrealizować 2 (z 4 zaplanowanych) rodzaje zajęć pozalekcyjnych
z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży.
Z powodu ogłoszonego na terenie kraju stanu epidemii Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Bolków na lata 2017-2020 w roku 2020 był realizowany w zakresie
umożliwiającym
przestrzeganie
obowiązujących
zakazów.
Poradnictwo
psychologiczne i prawne dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy było
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prowadzone w formie zdalnej. Środowiska uwikłane w przemoc były na bieżąco
monitorowane i podejmowano działania prewencyjne w ramach prowadzonej
procedury Niebieskiej Karty. Sprawcy przemocy byli kierowani na zajęcia korekcyjnoedukacyjne. Rozpowszechniano informację o instytucjach pomocowych dla osób
dotkniętych przemocą. Materiały informacyjne w formie broszur, plakatów i ulotek
były na bieżąco dystrybuowane. W ramach działań profilaktycznych i edukacyjnych
uczniowie Zespołu Szkół i Placówek przygotowali hasła o tematyce antyprzemocowej
i profilaktycznej, które następnie zostały umieszczone na ławkach w Rynku
i ogródkach jordanowskich, miały na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na problem
przemocy i uzależnień. Po raz drugi Zespół Interdyscyplinarny wziął udział
w Kampanii 19 dni Przeciw Przemocy w Rodzinie i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży.
W placówkach szkolnych zostały umieszczone symbole Kampanii, uczniowie wzięli
udział w konkursach plastycznych, jednakże wprowadzone ograniczenia
uniemożliwiły przeprowadzenie innych form działań edukacyjnych.
GMINA MĘCINKA.
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w
Przedszkolnych w Męcince i Piotrowicach w roku 2020:

Zespołach

Szkolno-

Kontynuacja zadań zamieszczonych w gminnym programie profilaktyki oraz
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani:
- Prewencja kryminalna.
- Zapewnienie wzrostu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania
- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
- Prowadzenie edukacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
Zagrożenia pożarowe i nadzwyczajne zagrożenia środowiska.
- Wprowadzenie tematyki ochrony przeciwpożarowej do procesów wychowania
i nauczania w szkołach i przedszkolach, w tym organizowanie konkursów
plastycznych i turniejów wiedzy pożarniczej.
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. Zapobieganie powstaniu nowych problemów
społecznych związanych z uzależnieniami od alkoholu, zmniejszenie rozmiarów
i natężenia tych, które aktualnie występują oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do
radzenia sobie już z istniejącymi poprzez:
- zapewnienie ciągłości i dalszego rozwoju świadczonych i już istniejących usług
z zakresu profilaktyki dla osób uzależnionych i ich rodzin;
- rozwijanie edukacji publicznej;
- wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
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- ograniczenie dostępu do alkoholu poprzez dodatkowe obostrzenia określone
w uchwale rady Gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Męcinka
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i podawania tych napojów;
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 zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii
Podstawowym celem programu to zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu
w tym m.in. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od
alkoholu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz członów ich rodzin
i pozostałych mieszkańców wymagających pomocy w tym zakresie:
- rozmowa terapeutyczna polegała na aktywnym uczestniczeniu i wspomaganiu
w procesie nabywania wiedzy o sobie samym w sytuacji eliminacji niewłaściwych
postaw i zachowań w stanie uzależnienia, poprzez zachęcanie do podjęcia
dobrowolnego leczenia odwykowego, oferowaniu pomocy w uzyskaniu miejsca
w placówkach odwykowych, udzielaniu wsparcia i pomocy osobom podejmującym
próby utrzymywania abstynencji oraz udzielaniu informacji rodzinom osób
uzależnionych o sposobach radzenia sobie z osobą uzależnioną.
- poradnictwo prawne w zakresie osób uzależnionych,
- pomoc psychologiczna.
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.
Na teranie Gminy Męcinka od wielu lat działa Gminny Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie, który
zakłada niwelowanie przemocy w rodzinie poprzez edukację i profilaktykę. 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.
Funkcjonuje w siedzibie Gminnego Obiektu Kulturalno-Edukacyjnego nieodpłatna
pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja na etapie
przedsądowym z której mogą skorzystać :
- każda osoba uprawniona , która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy
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prawnej,
- młodzież do 26 roku życia, osoby posiadające ważna Kartę Dużej Rodziny, seniorzy
po ukończeniu 65 roku życia, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani
katastrofą naturalną , klęską żywiołową lub awarią techniczną.
W celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców w Gminie
Męcinka zrealizowano następujące zadania:
1. Zakupiono nowe ubrania specjalne – dla OSP Pomocne, OSP Przybyłowice,
OSP Męcinka i OSP Małuszów.
2. Zakupienie systemu selektywnego ostrzegania dla OSP w Pomocnem.
3. Zakupiono „Drona” dla OSP Męcinka i kamizelki dla wszystkich jednostek
OSP na terenie gminy.
4. Zakupiono dla jednostki OSP Małuszów samochód średni pożarniczy „MAN” ,
oraz rozpoczęto budowę garażu na samochody strażackie w Małuszowie.
Inwestycje poprawiające bezpieczeństwo :
1) Dostawa i montaż pojedynczych punktów kamerowych na terenie Gminy
Męcinka – montaż kamer monitoringu w miejscowościach Męcinka, Muchów,
Piotrowice i Sichów,
2) Odwodnienie przy drodze gminnej na dz. nr 222/5 obręb Chełmiec w gminie
Męcinka – wykonanie odwodnienia na odcinku drogi gminnej dł. 60 m w
Chełmcu Jerzykowie,
3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Chroślice w zakresie
chodnika i zatoki – wykonanie zatoki dla autobusów o pow. 114 m2 i dł. 0,054
km, oraz chodnika o pow. 203 m2 i dł. 0,10 km, montaż wiaty przystankowej,
wykonanie dwóch przejść dla pieszych, montaż 4 szt. słupów oświetlenia
ulicznego z bateriami solarnymi w Chroślicach,
4) Remont drogi gminnej na dz. nr 120 obręb Kondratów w gminie Męcinka –
remont drogi tłuczniowej o dł. ok. 0,033 km w Kondratowie,
5) Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Męcinka, dz. nr 726/2,
726/1, 727 – wykonanie przebudowy drogi o nawierzchni asfaltowej dł. ok.
0,356 km w Męcince,
6) Wykonanie wymiany hydrantów zewnętrznych nadziemnych i podziemnych
z własnych materiałów w gminie Męcinka – wymiana 19 szt. hydrantów na
terenie Gminy Męcinka,
7) Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 697, 698/4 w miejscowości Męcinka
– montaż lamp ulicznych w ilości 6 szt. na drodze gminnej w Męcince,
8) Wymiana przyłącza wodociągowego do remizy OSP w Męcinka,
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9) Wykonanie prac konserwacyjnych na rowie przydrożnym o długości 33 m przy
drodze gminnej na dz. nr 675 w Męcince – zabezpieczenie skarp rowu przy
drodze gminnej i budynkach poprzez zarurowanie w Męcince,
10) Wykonanie remontu dwóch przepustów pod drogą gminną na działce nr 134
w Myślinowie w gminie Męcinka – naprawa uszkodzonych przepustów pod
drogą gminną w Myślinowie,
11) Remont odcinka drogi gminnej na dz. nr 592/34 obręb Piotrowice – remont
odcinka drogi tłuczniowej w Piotrowicach Osiedle,
12) Sichowianka – utrzymanie cieku w km 0+000 – 1+990, m. Sichów, gm.
Męcinka – remont cieku wodnego o długości ok. 1,99 km w Sichowie,
13) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Sichów – budowa
chodnika i remont części chodnika – wykonanie chodnika wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 363 o długości 0,85 km,
14) Konserwacja odcinka rowu na dz. 296/2 w Słupie – wzmocnienie skarpy rowu
o długości 0,022 km,
15) Wykonanie prac remontowych dróg gminnych na terenie Gminy Męcinka –
wykonanie naprawy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej –uzupełnianie
nawierzchni,
16) Przebudowa ogrodzenia rozgraniczającego na dz. nr 190/7 i 190/8 w Sichowie
wraz z wykonaniem ciągu utwardzonego w gminie Męcinka – wykonanie ciągu
pieszego wraz z balustradą o długości 35 m,
17) Odkażanie placów zabaw przez pracowników warsztatowych Gminy Męcinka
W zakresie zapewnienia wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu
zamieszkania.
W celu poprawienia bezpieczeństwa i bezpośredniego kontaktu mieszkańców
zorganizowano punkt przyjęć dzielnicowego na terenie Gminy.
Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie obiektów zapoznano z metodami
właściwego zabezpieczenia mienia, możliwości stosowania środków technicznych
posiadające atesty i spełniające odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Podczas służb wieczorno-nocnych dokonywano kontroli miejsc zagrożonych w celu
zapobiegania przypadkom naruszania przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek naruszeń prawa stanowczo reagowano i wyciągano konsekwencje
prawne w stosunku do sprawców.
Przeprowadzono szereg obserwacji parkingów samochodowych mających na celu
ujawnienie grup zajmujących się przestępczością samochodową. Informowano
mieszkańców o działaniach prewencyjnych mających na celu ograniczenie kradzieży
pojazdów oraz metod działania sprawców i oszustw dokonywanych wobec osób
starszych, w tym zakresie współpracowano z przedstawicielami parafii
rzymskokatolickimi z terenu Gminy.
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Ponadto dokonywano kontroli miejsc gromadzenia się młodzieży celem ograniczenia
przestępczości wśród młodzieży oraz zapobiegania demoralizacji. Informowano o
możliwościach
związanych z korzystania z Krajowych Map Zagrożeń
Bezpieczeństwa.
W ramach służb obchodowych realizowano założenia akcji policyjnych takich jak
„Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczny wypoczynek nad Wodą” i „Bezpieczne Wakacje”.
Propagowano z korzystania z narzędzi w postaci Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”. Kontrolowano placówki handlowe
pod kontem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim jak również prowadzono działania
w celu zapobiegania przejawom demoralizacji młodzieży podczas wagarów oraz na
przerwach szkolnych. Przeprowadzono także liczne pogadanki z mieszkańcami na
temat zagrożeń wynikających z obecności dzieci w sieci internetowej oraz na temat
sposobów uniknięcia tych zagrożeń.
Przeprowadzono konsultacje i rozmowy z pracownikami GOPS i GKRPA w Męcince
i Zespołem Kuratorów w Sądzie Rejonowym w Jaworze celem ograniczenia
przestępczości przeciwko rodzinie, sporządzono szereg wystąpień do instytucji
pomocowych i Sądu Rejonowego w Jaworze.
GMINA MŚCIWOJÓW.
W roku 2020 Gmina Mściwojów udzieliła wsparcia finansowego dla służb:
OSP z terenu Gminy jak niżej:
. dofinansowano bieżące utrzymanie samochodów i sprzętu w OSP :
Mściwojów -19.000 zł i Marcinowice – 22.500 zł,
. utrzymanie klubu drużyny sportowej w Targoszynie- 40.000 zł,
. dofinansowano Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej – 3.500 zł
. dotacja na Gminną Bibliotekę Publiczną- 177.000 zł,
Dodatkowo Gmina zaangażowała się i aktywnie wspierała działania
prowadzone przez lokalne Stowarzyszenia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mściwojowie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
szkoły.
➢ Sukcesywnie gmina nabywała kruszywo do uzupełnienia ubytków na drogach
gminnych.
➢ Uzupełnienie oznakowania na dogach gminnych, przejazdach kolejowych.
➢ Wykonano zagęszczeń punktów oświetleniowych na terenie Gminy w ilości 10
sztuk.
Inwestycje drogowe:
1. W 2020 roku zrealizowano inwestycję pn. „NIEDASZÓW I droga dojazdowa
do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW”
W ramach inwestycji wykonano drogę o długości 0,300 km i łącznej wartości
robót brutto 408 360,00 zł
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2. W 2020 roku zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej
110651D w Grzegorzowie”
W ramach inwestycji wykonano drogę o długości 0,994 km wraz z chodnikiem
o wartości robot brutto 1 038 496,28 zł
GMINA PASZOWICE.
Ze
względu
na
ograniczenia
epidemiczne
zrezygnowano
z działań profilaktycznych w terenie i realizacji programów prewencyjnych
w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami.
W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Paszowice za kwotę 861.000,- zł.
Zakupiono sprzęt dla jednostek wchodzących do KSRG z dofinansowaniem WFOŚ
i GW.
- OSP Wiadrów: ubrania specjalne na kwotę 25.500,- zł.
- OSP Paszowice: aparaty powietrzne z butlami, maski sygnalizatory bezruchu na
kwotę 23.466,- zł.
Oba zakupy dofinansowano ze środków budżetu Gminy.
Współpracowano ze służbami oraz samorządem powiatowym oraz powiatem
w zakresie zgrywania działań ratowniczych oraz wymiany informacji, alarmowania
i powiadamiania, a mianowicie:
Raz w tygodniu sprawdzano łączność z Powiatowym Centrum Zarządzania
Kryzysowego na naszym terenie ( zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2011 Starosty
Jaworskiego z dnia 24 stycznia).
Ponadto funkcjonuje Platforma Operacyjna Zarządzania Kryzysowego, która zawiera
m.in. wiadomości istotne dla zarządzania kryzysowego, informacje z IMG i W,
ostrzeżenia, alarmy, bazę sił i środków, raporty dobowe o zdarzeniach, analizy, mapy
itd.
Bezpieczeństwo pożarowe i powodziowe;
1.
2.
3.
4.

W październiku doszło do wezbrania wód Nysy Małej i dopływów. Wszystkie
jednostki podjęły działania zabezpieczające i ratownicze.
Kontynuowano działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na
zakup sprzętu i umundurowania oraz remontów remiz.
Według potrzeb uzupełniany jest sprzęt magazynu przeciwpowodziowego.
Udział w treningach i szkoleniach organizowanych przez Wojewódzkie
i Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego.
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Bezpieczeństwo mieszkańców
Podczas zagrożeń powodziowych jednostki OSP działały w terenie zabezpieczając
mienie mieszkańców oraz prowadziły akcje ratownicze. Podejmowano również inne
akcje p/ pożarowe i inne.
Profilaktyka
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.
Wszystkie zgłaszające się osoby i rodziny otrzymały pomoc, wsparcie emocjonalne
oraz odbarczenie. W roku 2020 w Punkcie Konsultacyjnym udzielono 129 porad.
Zadania inwestycyjne
1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych;
2a) Inwestycje na drogach w ramach bezpieczeństwa;
- budowa drogi w Paszowicach,
- przebudowa centrum przy Przychodni Zdrowia
b) Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i środkach komunikacji publicznej;
- montaż progów zwalniających.
- znakowanie dróg gminnych z dojazdem do posesji jest zadawalające, w roku
2020 zakupiono i zamontowano znaki drogowe.
- zamontowano 4 lampy uliczne,
- dla poprawy bezpieczeństwa prowadzone są na bieżąco prace przy koszeniu
poboczy dróg i wycinki drzew rosnących w rowach przydrożnych.
W ramach poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży referat gospodarki
komunalnej utrzymywał na bieżąco porządek na placach zabaw oraz dokonywał
napraw uszkodzonych urządzeń i przyrządów tam zainstalowanych.
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.
Reasumując, plany i zamierzenia Gminy Paszowice zawarte w Powiatowym
Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli są monitorowane na bieżąco i konsekwentnie
realizowane.
GMINA WĄDROŻE WIELKIE
Na terenie Gminy Wądroże Wielkie w roku 2020:
• wyremontowano drogę gminną pomiędzy miejscowościami Wądroże Wielkie Wierzchowice;
• zamontowano lampę hybrydową przy placu zabaw w miejscowości Postolice;
55

• ogrodzono plac zabaw przy osiedlu w miejscowości Budziszów Wielki;
• zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw w Kosiskach
i Sobolewie;
• dokonano corocznych przeglądów placów zabaw;
• zamontowano bariery przy stawie w miejscowości Rąbienice;
• wyremontowano ogrodzenie przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Wądrożu Wielkim i Przedszkolu Gminnym w Wądrożu Wielkim;
• wywiercono gminne ujęcie wody podziemnej (studni wierconej) dla potrzeby
wodociągu wiejskiego w miejscowości Biernatki;
• przeprowadzono kontrole hydrantów na terenie całej Gminy Wądroże Wielkie;
• jednostka OSP Mierczyce wykonała rozbudowanie zaplecza remizy;
• jednostka OSP Budziszów Wielki i OSP Granowice po uzyskaniu dotacji z WIOŚ
zostały doposażone w nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

PODSUMOWANIE.
Niniejsza „Informacja” po raz kolejny udowadnia iż sprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego stanowią jedno z najważniejszych zadań stojących przed
jednostkami samorządowymi, jak również przed służbami i inspekcjami. Obszerne
materiały, zawierające informacje o udziale poszczególnych podmiotów w
programach służących bezpieczeństwu mieszkańców Powiatu Jaworskiego, w jakże
trudnej, ubiegłorocznej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, są na to
doskonałym potwierdzeniem. Angażuje się duże środki finansowe pochodzące
zarówno z budżetu państwa, jak i własnych - samorządowych, które dają możliwość
realizacji poszczególnych zadań – drogowych, czy też umożliwiających zakup
specjalistycznego sprzętu służącemu ratownictwu, bądź zarządzaniu kryzysowemu.
Pojawiły się kolejne cenne inicjatywy, przede wszystkim w profilaktyce. Poprzez
edukację, udział w licznych konkursach i programach wpaja się młodym ludziom
model pozytywnego myślenia i działania, które procentuje spadkiem ilości
negatywnych zachowań. Aby jednak osiągnąć jak najlepsze rezultaty, nadal liczymy
na owocną współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację
Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, licząc iż to grono stale będzie się
zwiększać, chociażby o organizacje pozarządowe, licznie funkcjonujące w Powiecie
Jaworskim.
Przewodnicząca Komisji
/-/Aneta Kucharzyk
Starosta Jaworski
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