Sprawozdanie
z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim
za rok 2017.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została na kolejną kadencję 20162018 Postanowieniami Starosty Jaworskiego Nr 1/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku, Nr
2/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r., oraz Nr 1/2017 z dnia 17 października 2017 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 2017 r. poz. 1868/. 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
- Jan Grygorcewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, delegowany przez
Radę Powiatu w Jaworze
- Grzegorz Urbanowski – radny , delegowany przez Radę Powiatu
- Marcin Jankowski – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego Rady
Miejskiej w Jaworze, delegowany przez samorząd Jawora
- Jacek Machynia –
Z-ca Burmistrza Bolkowa – delegowany przez
samorząd Bolkowa,
- Waldemar Sarlej –
Komendant Powiatowy PSP w Jaworze,
- Andrzej Błaszczak – Komendant Powiatowy Policji w Jaworze,
- Andrzej Pacholarz – Ekspert Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Jaworze,
- Krzysztof Duszeńko – Z-ca Prokuratora Rejonowego w Jaworze /poprzednio:
Artur Socha - Prokurator Prokuratury Rejonowej
w Jaworze/.
Osoby biorące udział w pracach Komisji z głosem doradczym:
- Jarosław Simon – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze
/poprzednio Barbara Dziasek – Dyrektor PUP 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 2017 4 posiedzenia Komisji.
Tematem pierwszego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku było przyjęcie
Informacji z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości i
Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016-2020” za
rok 2016 oraz sprawozdań komendantów Powiatowych Policji i Państwowej Straży
Pożarnej z działalności w roku 2016. 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.powiatjawor.org.pl. W trakcie omawiania Sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji z
pracy Komendy w roku 2016 oraz informacji o stanie porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli, Komendant zwrócił uwagę na malejąca ilość przestępstw,
co wynika z dobrej pracy operacyjnej Policji, jak i współpracy z innymi instytucjami i
wspólnej realizacji programów prewencyjnych. Podczas dyskusji odpowiadał także na
pytania dotyczące handlu narkotykami oraz najpoważniejszych przestępstw.
Sprawozdanie
zostało przyjęte przez Komisję jednogłośnie, podobnie jak
Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie
bezpieczeństwa i zagrożeniach w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu
jaworskiego w roku 2016, które zaprezentował Komendant Komendy Powiatowej
PSP w Jaworze. W tym punkcie dyskutowano o funkcjonowaniu Komendy, o jej
wyposażeniu, o działalności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej szczególnie tych
funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także o
zdarzeniach drogowych na terenie powiatu.
Głównym tematem drugiego posiedzenia była „Analiza stanu bezpieczeństwa w
placówkach oświatowych w roku szkolnym 2016 - 2017, na podstawie
przeprowadzonych badań ankietowych przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji".
Na zaproszenie Starosty, oprócz członków Komisji przybyli dyrektorzy i pedagodzy
ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu jaworskiego, przedstawiciele
burmistrzów i wójtów, naczelnicy wydziałów oświaty Starostwa i Urzędu Miejskiego
oraz przedstawiciele instytucji współpracujących w zakresie bezpieczeństwa.
Wyniki przeprowadzonej w szkołach, na grupie ponad 1000 uczniów anonimowej
ankiety, przedstawiły Dyrektor oraz Wicedyrektor PORE. Badania potwierdziły, że
chociaż w szkołach dochodzi do sporadycznych przypadków przemocy, to młodzież
czuje się ogólnie bezpieczna. Podczas bardzo ciekawej dyskusji wśród uczestników
spotkania, padały pytania o możliwości porównania do innych powiatów, i czy np.
ocena zjawiska przemocy jest obiektywna, ponieważ wg rozmówców przemoc jest
przenoszona poza placówki oświatowe, lub młodzież po prostu z niej „wyrasta”.
Porównano wyniki poprzednich badań ankietowych, gdzie dominowała przemoc
fizyczna, natomiast obecnie psychiczna i cyberprzemoc, która jest kontynuowana
poza szkołą. Dyrektorzy placówek zwracali także uwagę na potrzebę rozbudowy
monitoringu w szkołach. Zwrócona została także uwaga na słownictwo, jakim
posługują się uczniowie w „realu” oraz na portalach internetowych. Należy
zobligować wychowawców aby na ten, jakże ważny temat, rozmawiali ze swoimi
wychowankami. Przemoc szkolna stanowi wyraz frustracji i złości młodych ludzi.
Agresja może wynikać z wielu różnych powodów. Dzieci poprzez agresję mogą
odreagowywać stres, konflikty w domu lub niepowodzenia w szkole, dlatego tak
ważna jest reakcja na ich zachowanie.
Drugim, ważnym tematem, nad którym debatowała Komisja to „Przemoc w
rodzinie na podstawie interwencji przeprowadzonych przez Policję oraz w ramach
działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”. Informacje w tym zakresie

zaprezentowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji oraz specjaliści z
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Na zakończenie posiedzenia członkowie
dyskutowali o składowaniu odpadów przez firmę ECO GOLD w Jaworze oraz firmę
LWN w Sobolewie. Bieżącą informacje w tym zakresie złożył Starosta Jaworski.
Tematem kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku była
organizacja miejsc parkingowych na terenie miasta Jawora ze szczególnym
uwzględnieniem dostępności do instytucji użyteczności publicznej oraz możliwości
powiększenia liczby miejsc parkingowych poprzez zmianę organizacji ruchu
drogowego. Pełna informacja, dotycząca parkingów przy drogach powiatowych
została zaprezentowana przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Drogownictwa
Starostwa i zawierała dane o już utworzonych miejscach parkingowych, jak i o
kolejnych planach inwestycyjnych w tym zakresie.
W imieniu samorządu miasta Jawora informację połączoną z multimedialną
prezentacją przygotował Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego Rady
Miejskiej. Szczegółowo omówił miejsca, w których można utworzyć kolejne parkingi,
a także przedstawił już zrealizowane inwestycje. Problem miejsc postojowych w
Jaworze odnosi się głównie do centrum miasta i jego rozwiązanie nie jest proste ze
względu na historyczną zabudowę, jednakże w porozumieniu z mieszkańcami czy też
instytucjami, które we własnym interesie powinny zadbać o ich dostępność dla
petentów, pojawiają się możliwości zwiększenia miejsc parkingowych. Ma to także
duże znaczenie dla bezpieczeństwa samych mieszkańców i przyjezdnych.
Najpoważniejsze potrzeby w tym zakresie członkowie Komisji dostrzegli przy ulicach:
Chopina, Klasztornej, Stalowej, Piłsudskiego, Grunwaldzkiej, Wrocławskiej,
Wieniawskiego / na przedłużeniu ulicy Muzycznej/, oraz przy ulicy Armii Krajowej.
Kolejnym punktem posiedzenia była ocena organizacji objazdów w związku z
remontem odcinków drogi krajowej Nr 3. Sytuacja ta spowodowała wiele
niezadowolenia wśród mieszkańców Jawora i powiatu w związku z ciężkim
transportem, jednakże przed końcem roku organizacja ruchu drogowego powróciła
do normalności. Posiedzenie Komisji zakończyła informacja Powiatowego Inspektora
Weterynarii na temat ptasiej grypy w powiecie jaworskim oraz zagrożeniami jakie
niesie afrykański pomór świń.
Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu jaworskiego na rok 2018 w zakresie
zadań Starosty dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
przyjęcie informacji o działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze
powiatu jaworskiego w 2016 roku, a w szczególności o wynikach kontroli
składowania substancji niebezpiecznych na terenie byłej cukrowni w roku 2017, to
tematy ostatniego w roku 2017 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Założenia projektu budżetu na 2018 rok w zakresie bezpieczeństwa określają ilość
planowanych inwestycji drogowych, oraz źródła ich finansowania. Ich realizacja
zakłada pozyskanie środków z budżetu państwa, ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także na podstawie porozumień, z
samorządami gminnymi powiatu jaworskiego. Najważniejsze zadania to: przebudowa
skrzyżowania DK 3 z ul. Słowackiego, remont drogi powiatowej relacji Mierczyce –
Wądroże Wielkie – autostrada A-4 – granice powiatu, budowa kolejnego etapu ścieżki
rowerowej w kierunku Myśliborza, a także budowa chodników, m.in. przy ul.
Chopina.

Ze spraw bieżących, członkowie Komisji dyskutowali nad problemem słabego
oświetlenia części ulic w Jaworze, o konieczności udrożnienia koryta Nysy Szalonej z
połamanych drzew, sprawności systemu alarmowania ludności w przypadkach
zagrożeń, a także przyjęli informację Komendanta Powiatowego Policji o
dolnośląskim plebiscycie na najpopularniejszego dzielnicowego, w którym startuje 12
funkcjonariuszy z powiatu jaworskiego.

Starosta Jaworski
/-/ Stanisław Laskowski

