Sprawozdanie
z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim
za rok 2016.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została na kolejną kadencję 20162018 Postanowieniami Starosty Jaworskiego Nr 1/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku
oraz Nr 2/2016 z dnia 21 czerwca 2016 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 2016 r. poz.
814/. 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
- Grzegorz Urbanowski – radny , delegowany przez Radę Powiatu
- Jan Grygorcewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
- Marcin Jankowski – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego Rady
Miejskiej w Jaworze,
- Jacek Machynia –
Z-ca Burmistrza Bolkowa – delegowany przez
samorząd Bolkowa,
- Waldemar Sarlej –
Komendant Powiatowy PSP w Jaworze,
/poprzednio Maciej Płóciennik/
- Andrzej Błaszczak – Komendant Powiatowy Policji w Jaworze,
/poprzednio Jacek Wysocki/
- Andrzej Pacholarz – Ekspert Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Jaworze, /poprzednio Andrzej Błaszczak /.
- Artur Socha –
Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jaworze
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 –
gł. specjalista Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich Starostwa /obsługa Komisji/.
Zgodnie z planem pracy, zaplanowano w roku 2016 4 posiedzenia Komisji.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2015 oraz opracowanie planu pracy
Komisji na rok 2016 to główne tematy pierwszego, odbytego w dniu 26 stycznia
2016 r., pod przewodnictwem Starosty Jaworskiego – Stanisława Laskowskiego.
Sprawozdanie Komisji zawierało podsumowanie najważniejszych spraw, którymi ta
zajmowała się podczas swoich posiedzeń w roku 2015, i które znalazły swoje
odzwierciedlenie w pracy Komendy Powiatowej Policji w Jaworze i Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, jak i poszczególnych inspekcji
funkcjonujących w powiecie jaworskim. W dalszej części posiedzenia dyskutowano
nad Planem pracy Komisji w roku 2016.
Poza obligatoryjnymi tematami zebrani proponowali aby zająć się kwestią
ochotniczych straży pożarnych, ich potrzebami sprzętowymi, jak również
rozważeniem możliwości łączenia poszczególnych jednostek. Jest to temat drażliwy i

wywołujący emocje, jednakże wymaga zastanowienia ze względu na bardzo duże
koszty zakupu sprzętu przeciwpożarowego, zwłaszcza pojazdów ratowniczogaśniczych.
Kolejna przyjęta propozycja do planu pracy to ocena występowania wszelkich
zagrożeń w placówkach oświatowych, między innymi takich jak: agresja, alkohol,
dopalacze, narkotyki, a także cyberprzemoc. Uznano, że najlepszy obraz sytuacji w
szkołach, dałaby ankieta anonimowa wśród młodzieży, którą na zlecenie Starostwa
mogliby opracować i przeprowadzić badanie specjaliści z Powiatowego Ośrodka
Rozwoju Edukacji.
Kolejnymi tematami, jakie pojawiły się przy opracowywanym planie pracy to dalsze
działania prewencyjne w kierunku instalowania czujników tlenku węgla w
mieszkaniach opalanych węglem drewnem i gazem, korzystanie z elementów
odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego, szkolenia
specjalistyczne strażaków ochotników, bezpieczeństwo drogowe w nawiązaniu do
budowy drogi S-3 oraz monitoring dróg wyjazdowych z Jawora, pod kątem kradzieży
pojazdów samochodowych.
W punkcie „sprawy różne” zwrócono uwagę na sesje zdjęciowe w przedszkolach i
szkołach podstawowych realizowanych przez mobilnych fotografów, bez
wcześniejszej zgody rodziców dzieci oraz zainteresowano się tematem usuwania
azbestu w powiecie jaworskim.
Przyjęcie Informacji z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości i Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata
2011-2015” za rok 2015 oraz sprawozdań komendantów Powiatowych Policji i
Państwowej Straży Pożarnej z działalności w roku 2015, to tematy kolejnego
posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyło się w dniu 22 lutego
2016 r., pod przewodnictwem Starosty Jaworskiego.
Pierwsza z informacji powstała na podstawie materiałów przygotowanych przez
służby, inspekcje, urzędy, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe i
prezentowała wspólne działania podmiotów realizujących Program, w celu poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców powiatu jaworskiego. Komisja
przyjęła „Informację” jednogłośnie i skierowała ją pod obrady Rady Powiatu w
Jaworze. Po jej przyjęciu została opublikowana dla wszystkich zainteresowanych na
stronie Starostwa Powiatowego www.powiat-jawor.org.pl.
W trakcie omawiania
Sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji z pracy Komendy w roku 2015 oraz
informacji o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przedstawiciel
Komendy Powiatowej Policji odpowiadał na pytania dotyczące wzrostu ilości
kradzieży pojazdów, z jednoczesnym spadkiem wykrywalności sprawców tych
zdarzeń oraz o dużym wzroście ilości kradzieży z włamaniem. Większa ilość włamań
dotyczyła głównie altanek na obrzeżach miasta, gdzie następował zabór drobnego
sprzętu, ale zdarzały się i takie np. do jubilera i hurtowni papierosów, gdzie straty
były duże. Odnotowano także włamania do mieszkań i domów, szczególnie w
przypadkach wyjazdów wakacyjnych lub zarobkowych ich właścicieli. Dalsze pytania
członków Komisji dotyczyły czynów nieletnich, zarówno w zakresie kradzieży,
rozbojów, czy włamań, jak i obecności narkotyków.
Sprawozdanie Komendanta zostało przyjęte jednogłośnie, podobnie jak i
Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w powiecie

jaworskim w 2015 roku. Oba sprawozdania, po przyjęciu przez Radę Powiatu, zostały
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego.
W związku z zakończeniem realizacji Powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata
2011- 2015, Komisja po zebraniu propozycji ze strony samorządów, służb, inspekcji,
instytucji i organizacji współpracujących, opracowała nowy Program na lata 2016 –
2020 i przedstawiła go Radzie Powiatu w Jaworze do zaakceptowania. Program został
przyjęty na marcowej Sesji i wdrożony do realizacji.
W tym samym czasie, na wniosek funkcjonariuszy Policji oraz Państwowej Straży
Pożarnej, oraz z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, opracowano projekt
pod nazwą: Powiatowy programu profilaktyki z zakresu bezpieczeństwa dzieci i
seniorów powiatu jaworskiego „Bezpieczny Dziadek, Bezpieczny Wnuczek”.
Założeniem programu było wskazanie obszarów bezpieczeństwa publicznego
skierowanego do najmłodszych i najstarszych mieszkańców Ziemi Jaworskiej, jako
niechronionych uczestników ruchu drogowego, jak i pod kątem sytuacji mogących
zagrozić ich życiu, zdrowiu i majątkowi osobistemu. Program zawierał prelekcje,
emisje filmów szkoleniowych z udziałem funkcjonariuszy Policji i pokazy
wykorzystania elementów odblaskowych noszonych na odzieży, przy torebkach lub
plecakach, a także dodatkowo zamontowanych na jednośladach. Elementy te, w
postaci taśm samozaciskowych, przywieszek, szelek, kamizelek i breloczków były
rozdawane podczas prowadzonych spotkań.
W trakcie realizacji programu, która rozpoczęła się w dniu 29 września 2016 r.
i trwała do połowy grudnia, zorganizowanych zostało 10 spotkań dzieci z przedszkoli i
ze szkół podstawowych /łącznie 940 + opiekunowie/ z gmin, które przystąpiły do
programu, z funkcjonariuszami Policji i Państwowej Straży Pożarnej, w celu
przybliżenia tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego z elementami ratownictwa przedmedycznego i popularyzacji
numeru ratunkowego „112". Oprócz bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszami,
służyły temu elementy odblaskowe i wydawnictwa popularno - naukowe zakupione
w tym celu. Spotkania seniorów natomiast, rozszerzone były o profilaktykę
bezpiecznych zachowań wobec oszustów podających się za członków rodziny,
/przysłowiowy „wnuczek/ lub pracowników „zaufanych" urzędów i instytucji
państwowych mających na celu wyłudzenie pieniędzy lub podpisanie niekorzystnych
umów na dostawę usług. Tematem tych spotkań była także popularyzacja montażu
czujników dymu i tlenku węgla w mieszkaniach ogrzewanych węglem, drzewem lub
gazem. Zaproszenia skierowane były bezpośrednio do mieszkańców miejscowości
wskazanych przez urzędy gmin, do członków organizacji emeryckich i kombatanckich
działających na terenie powiatu oraz wszystkich chętnych, którzy chcieli skorzystać z
edukacji prawnej i wiktymologicznej. Spotkań takich odbyło się 12, a ci, którzy
skorzystali z prelekcji i otrzymali elementy odblaskowe wyrazili szczere
podziękowania i uznali tego typu spotkania za konieczne w przyszłości. Pytań do
funkcjonariuszy Policji i PSP zarówno na spotkaniach z dziećmi, jak i seniorami było
bardzo dużo, co świadczy o dużym zainteresowaniu bezpieczeństwem w placówkach
oświatowych, jak i w miejscu zamieszkania. Podczas spotkań rozdano ponad 3.000
sztuk elementów odblaskowych i 1125 wydawnictw. Program wsparły: Fundacja

KGHM „Polska Miedź” – główny sponsor, Powiat Jaworski, Gmina Bolków, Gmina
Mściwojów, Gmina Wądroże Wielkie, Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze,
Dolnośląska Izba Rolnicza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział w
Legnicy, Bank Spółdzielczy w Jaworze oraz Bank Zachodni WBK - Oddział w
Legnicy. Partnerami Programu były: Komenda Powiatowa Policji, Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, placówki oświatowe /przedszkola, szkoły
podstawowe z gmin biorących udział w projekcie/, stowarzyszenia, organizacje
społeczne i kombatanckie, świetlice wiejskie, parafie oraz media: TV Jawor, „Nowa
Gazeta Jaworska”, Informator Samorządowy „ Nasz Powiat, Nasza Gmina”, lokalne
portale informacyjne.
Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 9 listopada br., a jego
wiodącym tematem była analiza stanu wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, możliwości pozyskiwania środków
finansowych oraz potrzeba szkoleń specjalistycznych strażaków – ochotników.
Informację w tej sprawie przygotowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w
Jaworze, a szczegółową prezentację przedstawił Komendant, a wspierał go Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaworze. Głównym celem analizy
była pilna potrzeba wymiany wozów bojowych pozostających w dyspozycji jednostek
OSP powiatu jaworskiego, ze względu na ich wiek. Znaczącą przeszkodą, w tym
przypadku, jest jednak brak środków finansowych w budżetach samorządów
gminnych. Dyskutowano o możliwości ich pozyskania z budżetu państwa,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków
unijnych pozostających w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego oraz od sponsorów i fundacji. Innym problemem, z którym mierzą się
druhowie ochotnicy to małe zainteresowanie ze strony młodzieży wstępowaniem w
szeregi OSP, co rodzi obawę dalszego funkcjonowania jednostek, a także brak
koordynacji w ratownictwie medycznym i w dalszym ciągu zbyt małej ilości karetek
pogotowia ratunkowego na terenie powiatu..
Ostatnie posiedzenie Komisji w roku 2016 odbyło się w dniu 28 grudnia,
podczas którego zapoznano się z analizą bezpieczeństwa na drogach powiatu w
kontekście budowy odcinka drogi S-3, a także z wnioskami dotyczącymi
wykorzystania monitoringu w centrum Jawora. Informacje zaprezentowali
przedstawiciele Policji oraz Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jaworze.
Koniec roku to także czas opiniowania projektu budżetu powiatu jaworskiego na rok
2017 w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Założenia
przedstawił Starosta Jaworski, omawiając również planowane inwestycje drogowe
oraz źródła ich finansowania.

Starosta Jaworski
/-/ Stanisław Laskowski

