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SPRAWOZDANIE 

STAROSTY NAMYSŁOWSKIE  
 

z 30 stycznia 2013r. 
 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku 
 

 Zgodnie z art. 38a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i Zarządzeniem  
nr 04/02/2011 Starosty Namysłowskiego z dnia 10 lutego 2011 roku (zmiany: Zarządzenie  
nr 35/09/2011 z dnia 15 września 2011r., Zarządzenie nr 43/10/2011 z dnia  
20 października 2011r., Zarządzenie nr 18/05/2012 z dnia 02 maja 2012r. oraz Zarządzenie nr 
29/09/2012 z dnia 17 września 2012r.) została powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.  
W skład Komisji wchodzą: 
 

1)   Przewodniczący: Julian KRUSZYŃSKI  -  Starosta Namysłowski. 
2) Członkowie: 

a)  Andrzej ZIELONKA – radny Powiatu Namysłowskiego,  
b) Cezary ZAJĄC - radny Powiatu Namysłowskiego, 
c) podinsp. Zbigniew DYCHUS – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji  

w Namysłowie, 
d) kom. Paweł SZLUFARSKI – Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego 

Komendy  Powiatowej Policji w Namysłowie, 
e) bryg. Krzysztof GACEK – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie, 
f) Arkadiusz OLEKSAK –  Komendant Straży Miejskiej w Namysłowie, 
g) Adam LUPA – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego            

w Namysłowie, 
h) Halina DZIDOWSKA –  Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Namysłowie,                                                                                                                                                                                              
i) Bogdan ZDYB – Wójt Gminy Wilków,  
j)  Joanna PTASZEK – Zastępca Wójta Gminy Pokój,  
k) Roman GIL – przedstawiciel Urzędu Gminy w Domaszowicach, 
l) Irena ŁYTKA  – Sekretarz Gminy Świerczów, 
m) Urszula MODRAK – przedstawiciel Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Namysłowie, 
n) ppłk Włodzimierz TOMCZYK  – przedstawiciel Straży Granicznej – Placówka                         

w Opolu, 
o) Robert KACZOR  – prokurator Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą  

w Namysłowie.  
  

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła cztery posiedzenia, na których 
zapoznano się z szeroką gamą materiałów z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa.  

 
Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się dnia 14 lutego 2012r. dokonano oceny 

sytuacji kryminalno – porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego. Zwrócono uwagę na 
pojawiający się problem narkotyków na terenie powiatu. Namysłowscy Policjanci w ramach 
swoich działań prewencyjnych podejmowali wiele działań mających na celu walkę  
z narkotykami. Pomimo trudnej sytuacji kadrowej w namysłowskiej policji udało się obniżyć 
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dynamikę przestępstw i poprawić wykrywalność o 2%. Dzięki pozyskanym środkom  
z poszczególnych gmin i powiatu namysłowskiego w wysokości 37 tys. złotych, odbyto 289 
ponadnormatywnych służb dodatkowych, głównie o charakterze prewencyjnym.  

 Ocenę stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej gmin powiatu 
namysłowskiego za 2011 rok. przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej. Pan Komendant zapoznał zebranych z zagadnieniami związanymi z ogólną 
statystyką zdarzeń minionego roku. Szczególną uwagę poświęcono brakom w sprzęcie 
niezbędnym do pracy namysłowskich strażaków oraz brakom kadrowych w jednostkach OSP 
z terenu powiatu.     

Ponadto omówiono procedury postępowania ze zwierzętami bezdomnymi, dzikimi 
oraz poszkodowanymi w wypadkach drogowych. Powiatowy Lekarz Weterynarii 
poinformował, że po wejściu w życie nowej ustawy z dnia 6 września 2011r.  
a także zmiany do ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, to właśnie gminy 
mają obowiązek zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku z powyższym każda gmina 
jest zobowiązana do przedstawienia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii projekt Planu 
zapobiegania bezdomności zwierząt. Ponadto każda gmina ma obowiązek zawrzeć umowę                 
z firmą odławiającą bezpańskie zwierzęta.  

Na zakończenie spotkania poruszono problem niewłaściwego traktowania zwierząt 
przez ich właścicieli. Przedstawiono także zebranym prezentację p.t. „Postępowanie ze 
zwierzętami bezdomnymi, dzikimi i poszkodowanymi w wypadkach drogowych”.   

 
Jednym z tematów spotkania w dniu 8 maja 2012r była ocena stanu bezpieczeństwa 

sanitarnego powiatu namysłowskiego za 2011 rok. Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Namysłowie szczególną uwagę zwróciła na wzrost pogryzień ludzi przez zwierzęta, 
zwłaszcza przez psy i koty a także na wzrost zachorowań na gruźlicę. Z przeprowadzonych 
kontroli namysłowskiego Sanepidu wynika, że stan sanitarny placówek służby zdrowia oraz 
placówek wychowawczych jest zadowalający.  

Natomiast Powiatowy Lekarz Weterynarii w Namysłowie omówił zagadnienia 
związane z oceną stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego, zwłaszcza lokalne zagrożenia 
związane z chorobami zakaźnymi zwierząt. Przedstawiony został problem chorób 
pochodzenia zwierzęcego, które „przychodzą” do nas wraz z importem surowca z państw 
sąsiednich. Powiatowy Lekarz Weterynarii podkreślił, że surowiec używany na terenie 
naszego powiatu jest bez przerwy badany i nie powinno być obaw o choroby pochodzenia 
zwierzęcego.  

Kolejnym zagadnieniem z którym zapoznano zebranych była informacja  
z działalności Wydziału Dróg tut. Starostwa za rok 2011 oraz podsumowanie akcji zimowej  
w sezonie 2011/2012. Inspektor Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego stwierdził, że koszt 
zimowego utrzymania dróg w ubiegłym sezonie wyniósł 165 359 złotych z czego 
najkosztowniejszymi miesiącami były styczeń i luty. Stan nawierzchni dróg w powiecie 
namysłowskim uznano za zadowalający. Na drogach powiatowych przeprowadzono prace 
remontowe związane z utrzymaniem dróg. Największą inwestycją było wykonanie drogi 
Domaszowice – Świerczów a także wykonanie nawierzchni na odcinku drogi Wielołęka – 
Osiek.  

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował, że w roku 2011 
przeprowadzono 21 kontroli samowoli budowlanej, 81 kontroli utrzymania obiektów,  
14 inspekcji budowlanych a także 23 kontrole pozwoleń na użytkowanie obiektów. 
Odnotowano fakt, że z roku na rok zwiększa się liczba donosów, z czego 70% jest 
uzasadnionych, natomiast reszta jest zupełnie bezpodstawnych. Stwierdzono również, że na 
terenie powiatu namysłowskiego znajduje się wiele ruin (głównie pohodowlanych), których  
właścicielom należy przypominać o obowiązkach jakie na nich ciążą. Właściciele takich 
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budynków bardzo często nie mają środków na utrzymanie tych obiektów a także nie zależy 
im na ich utrzymaniu. 

 
Kolejne zagadnienie spotkania dotyczyło podejmowania działań profilaktycznych  

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie trwania wakacji. 
Przedstawiciele samorządów gminnych zapoznali zebranych z propozycją działań 
zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie nadchodzących  
wakacji w tym zapewnienia bezpieczeństwa na wodach otwartych.  

W związku z powyższym, w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzono przede 
wszystkim pogadanki związane z zagadnieniem bezpieczeństwa, w których zwracano 
szczególną uwagę na zachowania młodzieży podczas trwania wakacji. Jedyna forma 
zorganizowanego letniego wypoczynku dla dzieci odbyła się w Namysłowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Została ona sprawdzona przez Sanepid pod kątem czystości, sprawdzono 
także jadłospisy oraz jakość posiłków spożywanych przez dzieci korzystających z półkolonii.  

Funkcjonariusze Policji również zadbali o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
korzystających z form letniego wypoczynku poprzez organizowanie i wygłaszanie pogadanek 
na temat bezpiecznego spędzania wakacji. Przeprowadzono dużo działań profilaktycznych, 
prewencyjnych jak i kontrolnych. Organizowano również spotkania Komendanta z lokalną 
społecznością, której postulaty były wpisywane do działań doraźnych policjantów.  

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej poinformowała o działalności 
Poradni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w postaci pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej  dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów podczas wakacji.              

 
18 września 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie na którym przedstawiciele  Policji 

omówili sprawy związane z bezpieczeństwem w czasie minionych wakacji. Dokonano także 
oceny bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas trwania letniego wypoczynku. Omówiono 
działalność profilaktyczną jaką prowadziła Policja na terenie szkół oraz realizowane przez 
nich programy i ich efekty.        
 Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie omówiła 
działalność profilaktyczną prowadzoną przez pracowników Poradni na terenie szkół  
i placówek oświatowych powiatu namysłowskiego.    

Na spotkaniu przedstawiono zakres spraw związanych z czynnościami jakie 
zaplanował Sanepid w ramach oświaty zdrowotnej. Pracownicy namysłowskiego Sanepidu 
brali czynny udział w spotkaniach, pogadankach na temat zatruć pokarmowych, bezpiecznej 
kąpieli czy pierwszej pomocy.  

Przedstawiciel Gminy Wilków złożył podziękowania Komendantowi Powiatowemu 
Policji za duże zaangażowanie namysłowskich funkcjonariuszy w czynności związane  
z bezpieczeństwem dzieci korzystających z form letniego wypoczynku.  

Komendant Straży Miejskiej zwrócił uwagę na wzrost przypadków zdarzeń  
ze zwierzętami takimi jak: żmije, węże i szerszenie. Wszystkie przypadki z udziałem tych 
zwierząt wymagają natychmiastowej reakcji i udzielenia pomocy. W związku z powyższym 
zgłoszono wniosek, o umieszczenie na stronach internetowych oraz lokalnej prasie informacji 
o postępowaniu na wypadek styczności lub ugryzienia przez te zwierzęta.  

W podsumowaniu stwierdzono, że wakacje na terenie powiatu namysłowskiego 
przebiegły w sposób właściwy, prawidłowy i bezpieczny.  

Ponadto Komendant Powiatowy Policji przedstawił zebranym sprawozdanie  
z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie za I półrocze 2012 roku 
stwierdzając, że udało się ograniczyć dynamikę przestępstw zarówno ogólnych jak  
i przestępstw kryminalnych. Zmniejszenie liczby nietrzeźwych kierujących udało się 
odnotować dzięki represji jaką na kierowców nakładają namysłowscy funkcjonariusze.                                          
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Szczególną uwagę poświęcono działaniom dotyczącym sprzedaży na terenie powiatu 
namysłowskiego alkoholu z metanolem pochodzenia czeskiego - nie stwierdzono przypadków 
zatruć alkoholem metylowym.   

Kolejne wspólne spotkanie członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz  
z członkami Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyło się 26 października 
2012r. Zebranych zapoznano z planem zimowego utrzymania dróg w powiecie 
namysłowskim w sezonie 2012/2013.  

Na spotkaniu omówiono także przygotowanie samorządów, organizacji 
pozarządowych i innych służb i instytucji do udzielenia pomocy potrzebującym (bezdomnym, 
samotnym) w warunkach znacznych spadków temperatur. Zaopiniowano projekt budżetu na 
2013 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, oraz przedstawiono  
i zaakceptowano Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2013r., do którego nie 
wniesiono żadnych uwag.    
 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku ponownie wystosowała pismo do Prokuratura 
Generalnego, będące kontynuacją sprzeciwu wobec próby likwidacji Ośrodka Zamiejscowego 
Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie. 
 

Reasumując stwierdza się, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy               
z służbami, inspekcjami i strażami na bieżąco realizuje i wdraża w życie zadania z zakresu 
bezpieczeństwa. Można jednocześnie stwierdzić, że współpraca Komisji Bezpieczeństwa            
i Porządku z podmiotami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa w powiecie 
namysłowskim oraz podejmowane przez nią działania mają znaczny wpływ na poczucie 
bezpieczeństwa obywateli powiatu namysłowskiego.       

 
 
 
 

Starosta Namysłowski 
 
  Julian Kruszyński 


