Sprawozdanie
z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim
za rok 2013.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została na kolejną kadencję 20132015 Postanowieniami Starosty Jaworskiego Nr 1/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku
oraz Nr 4/2013 z dnia 25 listopada 2013 r., na podstawie art. 38 a, ust. 1 i ust. 5 - 9
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2013 r. poz.
595/. Głównym zadaniem Komisji jest realizacja zadań Starosty w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w ramach zwierzchnictwa
nad powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami oraz zadań z tego zakresu
określonych w ustawach.
Skład Komisji przedstawiał się następująco:
- Stanisław Laskowski – Starosta Jaworski - Przewodniczący
- Michał Lenkiewicz – Wicestarosta Jaworski, radny, delegowany przez
Radę Powiatu
- Jan Mieszała
–
radny, Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Integracji
Europejskiej, delegowany przez Radę Powiatu,
- Henryk Kędziora –
Główny Specjalista Urzędu Miejskiego w Jaworze,
- Jacek Machynia –
Z-ca Burmistrza Bolkowa – delegowany przez
samorząd Bolkowa
- Maciej Płóciennik – Komendant Powiatowy PSP w Jaworze,
- Krzysztof Jaworski – Komendant Powiatowy Policji w Jaworze, a od
dnia 25 listopada 2013 r. – Bogdan Kujawiak,
- Leszek Drabczyk –
ekspert Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Sekcji
Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, a od
dnia 25 listopada 2013 r. – Andrzej Błaszczak –
Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Jaworze.
- Artur Socha –
Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jaworze –
delegowany przez Prokuratora Okręgowego w
Legnicy,
Osoby biorące udział w pracach Komisji z głosem doradczym:
- Barbara Dziasek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze
- Mirosław Drozd – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w
Jaworze,
- Mariola Labryga – Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze,
- Renata Węgiel –
inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich Starostwa
Komisja pracowała na odbywanych cyklicznie posiedzeniach, według przyjętego
planu pracy. W 2013 roku odbyły się 4 posiedzenia.

Przyjęcie Informacji z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości i Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata
2011-2015” za rok 2012 oraz sprawozdań Komendanta Powiatowego Policji i
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z działalności w roku 2012, to tematy
posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyło się w dniu 25 lutego br.
Pierwsza z informacji powstała na podstawie materiałów przygotowanych przez
służby, inspekcje, urzędy, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe i prezentuje
wspólne działania podmiotów realizujących Program, w celu poprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego mieszkańców powiatu jaworskiego. Komisja przyjęła
„Informację” jednogłośnie i skierowała ją pod obrady Rady Powiatu w Jaworze.
Analizując Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności w roku
2012 oraz informację o stanie porządku n publicznego na terenie powiatu
jaworskiego, Komisja poruszyła kwestie zabezpieczania mienia prywatnego, kradzieży
z włamaniem, udziału osób nieletnich w przestępstwach, bezpieczeństwa na terenie
szkół, łamania przepisów ruchu drogowego, znieczulicy społecznej w kontekście
rozbojów i bójek oraz negatywnych zjawisk w miejscu zamieszkania.
Zasygnalizowano również potrzebę zwiększenia ilości policyjnych patroli pieszych w
centrum Jawora i rozwiązania problemu bezpańskich psów, lub pozostających bez
dozoru właściciela.
Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o
stanie ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w powiecie
jaworskim w roku 2012, obejmowało między innymi statystykę zdarzeń w roku 2012,
które na szczęście miały charakter małych i lokalnych oraz informację na temat
pozyskania specjalistycznego sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej. Komisja
wysoko oceniła przygotowane sprawozdanie, dające obraz pracy Państwowej Straży
Pożarnej, jak również zagrożeń, jakie miały miejsce w powiecie. Dyskutowano
również o współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi, wspólnymi działaniami
przy okazji poważnych zdarzeń, a także o finansowaniu zakupów specjalistycznego
sprzętu przez samorządy lokalne. Oba sprawozdania zostały przyjęte przez Komisję
jednogłośnie i skierowane pod obrady Rady Powiatu.
20 czerwca 2013 roku odbyło się kolejne posiedzenie. Tematem był problem
kradzieży, jako najpowszechniej występujące przestępstwo na terenie powiatu
jaworskiego oraz przeciwdziałanie oszustwom na szkodę osób starszych. Oba tematy
zostały przygotowane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Jaworze,
na podstawie statystyk w latach 2010 – 2012. Dane te wykazują, iż kradzieże to ok. 50
% wszystkich przestępstw, jednakże większość z nich następuje z winy samych
poszkodowanych. Pomimo kontynuacji akcji Policji „Nie stwarzaj okazji – razem
przeciwko kradzieżom” nadal istnieje konieczność upowszechniania wśród
mieszkańców powiatu wiedzy na temat właściwego zabezpieczania mienia przed
kradzieżą i podniesienia poziomu świadomości w tym zakresie poprzez spotkania w
różnych grupach społecznych oraz kolportażu ulotek prewencyjnych, które zostały
wydrukowane dzięki środkom finansowym przekazanym przez samorząd powiatowy i
samorządy Jawora, Bolkowa, Mściwojowa, Paszowic i Wądroża Wielkiego.
Drugim tematem, któremu Komisja poświęciła swoją uwagę były oszustwa w
stosunku do osób starszych.

W większości przypadków oszuści wykorzystywali naiwność i łatwowierność osób
starszych. Oprócz bardzo popularnej metody „na wnuczka” wiele kradzieży
dokonywanych było również metodą „na masażystę” czy
„ na elektryka” i
„akwizytora”. We wszystkich tych przypadkach sprawcy najpierw sprawdzają warunki
życia emerytów, a po wpuszczeniu do mieszkania i skutecznego odwrócenia uwagi,
dokonują kradzieży. Mając na względzie ograniczenie tego zjawiska Policja prowadzi
działania informacyjne za pośrednictwem lokalnych mediów, za pośrednictwem
parafii, podczas spotkań i pogadanek w placówkach opiekuńczych i zebrań
środowiskowych, a także podczas zajęć w szkołach. Podsumowując dyskusję Komisja
uznała, iż temat jest poważny, należy w dalszym ciągu kontynuować działania
prewencyjne, przeciwdziałające tym dwóm zjawiskom.
3 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie, podczas którego dokonane zostały
zmiany w składzie osobowym Komisji, związane z powołaniem nowego Komendanta
Powiatowego Policji w Jaworze. Młodszego inspektora Krzysztofa Jaworskiego
zastąpił inspektor Bogdan Kujawiak, natomiast na miejsce Leszka Drabczyka, który w
najbliższym okresie przechodzi na emeryturę, Starosta Jaworski powołał
podinspektora Andrzeja Błaszczaka – Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Jaworze. Głównymi tematami tego posiedzenia była analiza
wniosków skierowanych do Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz
ocena stanu bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu jaworskiego. Pierwszy
temat opracowany został w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa Starostwa i
obejmował okres lat 2010 – 2012. Wnioski pochodziły od osób prywatnych, sołtysów,
radnych, włodarzy samorządów gminnych oraz administratorów dróg i dotyczyły
głównie zmiany organizacji ruchu, ograniczenia prędkości samochodów, montażu
luster, progów zwalniających, wymiany znaków drogowych, a także zakazu
poruszania się pojazdów o dużej ładowności. Większość wniosków uznano za zasadne
i zostały one zrealizowane, natomiast część z nich oczekuje na realizację ze względu
na koszty inwestycji, na planowany remont lub opracowanie dokumentacji.
Kilka wniosków uznano za niezasadne ze względu na brak możliwości wprowadzenia
zmian. Powyższą informację Komisja przyjęła jednogłośnie.
Podczas omawiania bezpieczeństwa powodziowego, członkowie Komisji zwrócili
uwagę na działania zapobiegające niepożądanym zjawiskom podtapiania gospodarstw
po ulewnych opadach, zwłaszcza poprzez utrzymanie w odpowiednim stanie
infrastruktury przeciwpowodziowej. Do niej zaliczyć należy także niedrożne rowy
przydrożne i przepusty, które powodują spiętrzanie się wody podczas wiosennych
roztopów, czy gwałtownych opadów deszczu i wylewanie jej na drogi i posesje
gospodarstw domowych. Zwrócono uwagę także na przypadki braku dbałości o
przepustowość rowów, szczególnie wzdłuż prywatnych posesji, czy gruntów rolnych.
Temat ten regulują przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, które
określają obowiązki dla poszczególnych podmiotów. Za przepusty i rowy wzdłuż
drogi odpowiada właściciel gruntu, a za te pod drogą jej administrator. Przy okazji
zwrócono uwagę na potrzebę odtworzenia zlikwidowanych wcześniej spółek
wodnych. W powiecie jaworskim funkcjonują dwie takie spółki – w Gminie Wądroże
Wielkie i w Jaworze, które wykonują wiele prac w zakresie utrzymania urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych. Przy okazji wspomniano również o możliwości
zatrudniania osób bezrobotnych w ramach programów finansowanych przez

Powiatowy Urząd Pracy. Podkreślano również znaczący wkład strażaków ochotników
przy likwidacji zdarzeń kryzysowych, które trwają niekiedy nawet przez wiele godzin,
co wymaga od organizatorów akcji ratowniczych i właścicieli zabezpieczanych
obiektów zapewnienia im aprowizacji. W sprawach różnych poruszono sprawę
nieaktualnego oznakowania poziomego na wyremontowanych drogach oraz o
konieczności odświeżenia zapór na przejazdach kolejowych przez ulice: Wrocławską i
Słowackiego.
Ostanie posiedzenie Komisji w roku 2013 odbyło się w dniu 30 grudnia i miało na
celu zaopiniowanie projektu budżetu powiatu jaworskiego na rok 2014 w zakresie
zadań Starosty dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Komisja zapoznała się z planowanymi zadaniami w 2014 r., m.in. w zakresie
inwestycji drogowych /przebudowa dróg, budowa chodników i ścieżki pieszorowerowej oraz stałoczasowej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic
Piastowskiej - Armii Krajowej – Szpitalnej i Strzegomskiej/ oraz działalności
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji.
Wprowadzenia do oceny projektu budżetu dokonał Starosta Stanisław Laskowski,
prezentując członkom Komisji założenia oraz wysokość środków finansowych na
poszczególne zamierzenia, a także źródła
ich pochodzenia. Plany zakładają
pozyskanie środków z budżetu państwa, ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, a także na podstawie porozumień, z samorządami
gminnymi powiatu jaworskiego. Starosta poinformował, że w 2014 r. Państwowa Straż
Pożarna otrzyma pomoc finansową na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego,
natomiast Policja na dodatkowe służby ponadnormatywne, które mają na celu ochronę
dróg powiatowych, szczególnie tych wyremontowanych, po których odbywa się ruch
samochodów ciężarowych o dużym tonażu, a także na organizację Plebiscytu
„Najpopularniejszy Dzielnicowy 2014 roku”. Komisja jednogłośnie przyjęła projekt
budżetu na rok 2014 w zakresie bezpieczeństwa.
Na zakończenie posiedzenia przedstawiciele służb i inspekcji przekazali bieżące
informacje o swej działalności oraz propozycje, którymi należałoby się zająć w roku
2014, oprócz tematów obligatoryjnych. A były to: planowane zmiany w Prawie
budowlanym, propozycja przeprowadzenia konkursu plastycznego związanego z
tlenkiem węgla oraz ochrona zwierząt leśnych w związku z kłusownictwem.
Zasygnalizowano również temat dotyczący problemu usuwania skutków zdarzeń na
drogach krajowych.
Niniejsze Sprawozdanie, zostało jednogłośnie przyjęte przez Komisję i
przekazane Radzie Powiatu w styczniu 2014 r.
Starosta Jaworski
/-/ Stanisław Laskowski

