
SPRAWOZDANIE
STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2015 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku

Zgodnie z art. 38a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 
595 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., Zarządzenie nr 29/09/2012 z dnia 17 września 2012r., 
Zarządzenie nr 13/04/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., Zarządzenie nr 24/11/2013 z dnia 05 listopada 2013r oraz 
Zarządzenie nr 5/02/2014 z dnia 24 lutego 2014r.) została powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Skład 
Komisji kształtował się następująco:

1) Przewodniczący : Julian KRUSZYŃSKI – Starosta Namysłowski.

2) Członkowie :

a) Krzysztof  SZYNDLAREWICZ – radny Powiatu Namysłowskiego,

b) Cezary ZAJĄC  - radny Powiatu Namysłowskiego,

c) kom. Marek FLORIANOWICZ – 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) Krzysztof JANKOWIAK – 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,
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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 18 marca 
2014r. dokonano oceny sytuacji kryminalno – porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego w 2013r. 
Zadania namysłowskiej Policji zostały w pełni zrealizowane. Odnotowano spadek przestępstw 
kryminalnych, natomiast wzrosła liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Funkcjonariusze 
namysłowskiej Komendy zaczęli odnosić niewielkie sukcesy w walce z przestępczością narkotykową. 
W związku z powyższym dokonano kilkunastu zatrzymań osób z poza powiatu namysłowskiego, które 
pozwoliły dotrzeć do osób zajmujących się przestępczością narkotykową na większą skalę. Kolejnym 
tematem omawianym na spotkaniu była ocena stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej gmin 
powiatu namysłowskiego za 2013 rok. Wiosenna pogoda nie sprzyjała podpalaczom, co skutkowało 
spadkiem zdarzeń. Działalność edukacyjna i propagandowa strażaków również odegrała dużą rolę 
w zmniejszeniu ilości zdarzeń. W swojej wypowiedzi Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
omówił także działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, których na terenie powiatu namysłowskiego 
funkcjonuje 30 jednostek. Podsumowanie działań związanych z wypoczynkiem zimowy na terenie powiatu 
namysłowskiego, monitorowanie oraz kontrolowanie miejsc i obiektów zimowego wypoczynku to kolejny 
temat omówiony podczas pierwszego spotkania. Działania funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji 
w Namysłowie dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii przebiegały pod kryptonimem „Bezpieczne Ferie 
2014”. Polegały one na przeprowadzeniu we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych łącznie 35 pogadanek. W placówkach organizujących wypoczynek dla młodzieży także 
przeprowadzono 5 pogadanek z dziedziny bezpieczeństwa. Natomiast przed rozpoczęciem okresu zimowego 
wypoczynku w I Liceum Ogólnokształcącym został przeprowadzony konkurs p.n. „Bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym”. Dla większej poprawy bezpieczeństwa w powiecie namysłowskim przeprowadzono 82 kontrole 
tzw. „miejsc masowej rozrywki”, podczas których nie ujawniono żadnych nieprawidłowości. Na 
zakończenie posiedzenia omówione zostały działania dotyczące przestrzegania obowiązku przez właścicieli 
psów w zakresie sprzątania nieczystości, wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu oraz działania 
podejmowane w zakresie psów bezpańskich. Jednym z tematów kolejnego spotkania, które odbyło się 
w dniu 29 kwietnia 2014r. była ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu namysłowskiego za rok 
2013, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywnościowego. Powyższa ocena dowiodła, że na 
terenie powiatu nie odnotowano szczególnych sytuacji związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa 
sanitarnego. Stwierdzono, że woda pitna w powiecie namysłowskim zawiera duże ilości minerałów, co 
powoduje jej „twardość”. Następnie omówiono ocenę bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu 
namysłowskiego za 2013 rok. Statutowe zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii realizowane są przy 
pomocy sześciu etatowych pracowników merytorycznych oraz trzynastu lekarzy wolnej praktyki 
weterynaryjnej. W roku 2013 utrzymano w powiecie status wolny od chorób zakaźnych zwierząt takich jak: 
gruźlica, bruceloza, białaczka czy wścieklizna. Na bieżąco monitorowano choroby: klasyczny i afrykański 
pomór świń i dzików, choroba pęcherzykowa świń, pryszczyca bydła, gąbczasta encefalopatia bydła czy 
grypa ptaków. Wszystkie testy wykonane w kierunku tych chorób były ujemne a ich programy będą 
w dalszym ciągu kontynuowane. W 2013r. na terenie powiatu namysłowskiego stwierdzono następujące 
ogniska chorób zakaźnych: 1 ognisko listeriozy u szynszyli, 1 ognisko salmonelli u gęsi, 99 ognisk warozy 
u pszczół i 3 ogniska włośnia u dzików. Kolejnym tematem omawianym podczas spotkania była informacja 
z działalności Wydziału Dróg za 2013 rok,  podsumowanie akcji zimowej 2013/2014 a także wiosenny 
przegląd dróg powiatu namysłowskiego. Podczas omawiania powyższego tematu stwierdzono konieczność 
przeprowadzenia remontu drogi nr 1125 (ul. Grunwaldzka w Namysłowie) w zakresie wykonania 
nawierzchni jak i kanalizacji. Środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg w 2013r. zostały wydatkowanie 
w 98% a koszt przeprowadzonych inwestycji na drogach powiatu namysłowskiego wyniósł 4 367 610,60 zł. 
Co rocznie przeprowadzana jest ocena stanu obiektów inżynieryjnych. Są to przedwojenne konstrukcje i stąd 
ich awaryjność, dlatego też koszty remontów tych urządzeń są bardzo duże.Informacja z działalności 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego to temat omawiany na zakończenie spotkania. Z uwagi na 
brak śniegu nie było konieczności przeprowadzania kontroli budynków obciążonych śniegiem i lodem, 
prowadzono natomiast działania w temacie budynków będących w złym stanie technicznym. W związku 
z powyższym zwrócono uwagę na zły stan zabytkowego pałacu w Wilkowie, który zagraża zdrowiu i życiu 
ludzi. 04 czerwca 2014 roku odbyło się trzecie spotkanie na którym przedstawiciele Policji omówili 
zamierzone działania związane z bezpieczeństwem podczas nadchodzących wakacji. Omówiono działalność 
profilaktyczną prowadzoną przez Policję na terenie szkół oraz realizowane przez nich programy i ich efekty.     
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Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie omówiła działalność profilaktyczną 
prowadzoną przez pracowników Poradni na terenie szkół i placówek oświatowych powiatu namysłowskiego 
przed rozpoczęciem okresu wakacji. Podejmowanie działań zintegrowanych w celu ograniczania zjawiska 
przemocy oraz sposoby pomocy jej ofiarom to kolejne zagadnienie omówione na spotkaniu. Opracowany 
został projekt „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2014 – 2015”. Powołano także Lokalny Zespół koordynujący 
realizację w/w projektu. Program opracowano z naciskiem na edukację i profilaktykę uczniów, którzy 
w przyszłości będą rodzicami, jak również rodziców wychowujących dzieci w wieku dorastania. Na terenie 
powiatu funkcjonuje również Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który udziela nieodpłatnej pomocy 
psychologa czy prawnika. Na zakończenie posiedzenia Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Namysłowie omówił działalność 
i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu. Pan Prezes nadmienił, że OSP zrzesza 
1369 członków, w tym 184 kobiety. Oprócz działalności ratowniczo – gaśniczej prowadzi również 
działalność statutową polegającą na organizowaniu różnego rodzaju zawodów pożarniczych, turniejów piłki 
nożnej, festynów i pokazów dla społeczności lokalnej. Czwarte spotkanie, które odbyło się dnia 11 września 
2014 roku rozpoczęto podsumowaniem akcji „Bezpieczne Wakacje 2014”. Szczególną uwagę zwrócono na 
bezpieczny wypoczynek na terenie powiatu namysłowskiego w tym na monitorowanie, kontrolowanie 
miejsc i obiektów letniego wypoczynku. W okresie minionych wakacji nie odnotowano żadnych przykrych 
incydentów związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży z terenu powiatu namysłowskiego. 
Funkcjonariusze namysłowskiej Policji wspólnie z Namysłowskim Ośrodkiem Kultury i Strażą Pożarną 
organizowali dla dzieci i młodzieży różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu zagospodarowanie 
wolnego czasu. Prowadzono działania mające na celu uświadomienie młodzieży jaka jest szkodliwość 
zażywania środków odurzających. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaznaczyła, że podczas 
trwania wakacji pobrano 14 próbek wody z namysłowskich basenów - badanie bakteriologiczne 
nie wykazało żadnych nieprawidłowości. Ponadto skontrolowano wszystkie formy letniego wypoczynku pod 
kątem sanitarno – technicznym, higienicznym i żywieniowym - również nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Nawiązując do powyższego można stwierdzić, że okres wakacji pod względem sanitarnym minął w pełni 
bezpiecznie. Ponadto Zastępca Komendanta Powiatowego Policji przedstawił zebranym sprawozdanie 
z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie za I półrocze 2014 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. Odnotowano również nieznaczny spadek ujawnionych wykroczeń, co 
przedkłada się na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu namysłowskiego. Na posiedzeniu dokonano 
także oceny stanu bezpieczeństwa podczas imprez masowych, w tym sportowych (mecze piłki nożnej) 
organizowanych na terenie powiatu namysłowskiego. Wszystkie zorganizowane imprezy minęły bardzo 
spokojnie i bezpiecznie. W ubiegłym sezonie piłkarskim sporządzono 26 wniosków o ukaranie za używanie 
wulgaryzmów podczas meczu, natomiast w obecnym sezonie nie sporządzono ani jednego takiego wniosku. 
Współpracę namysłowskiej Policji z dyrekcją namysłowskiego klubu sportowego określono jako właściwą.  
Na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyły się w 2014r. członkowie zgłosili 
następujące wnioski:

1. 29 kwietnia 2014r. – zgłoszono wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 
zorganizować spotkanie przedstawicieli lokalnych samorządów, Wojewody Opolskiego, w tym Opolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na którym omówiony zostanie problem związany z utrzymaniem 
i rozbiórki zabytków a przede wszystkim zabytkowego pałacu w Wilkowie. Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego odpowiedział, że w/w spotkanie nie doszło do skutku z uwagi na wydanie pozytywnej decyzji 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącej wykreślenia zabytku  – Pałac  Wilkowie – z listy 
zabytków. Nawiązując do powyższego zaistniała możliwość uzyskania pozwolenia na rozbiórkę tego obiektu.
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2. 04 czerwca 2014r. – zgłoszono wniosek do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 
przeprowadzić spotkanie przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Kierowników Ośrodków 
Pomocy Społecznej z Komendantem Powiatowym Policji celem omówienia zasad współpracy pracowników 
PCPR-u i OPS-u z funkcjonariuszami namysłowskiej Policji po godzinach urzędowania tych placówek. 
Odpowiadając na wniosek, Dyrektor PCPR w Namysłowie poinformował, że powyższe spotkanie odbyło się dnia 
14 listopada br. Na spotkaniu ustalono, że pracownicy jednostek pomocy społecznej będą wspierać działania Policji 
wyłącznie w godzinach pracy, po godzinach  urzędowania udział pracowników socjalnych w zdarzeniach 
kryzysowych nie będzie możliwy.

3. 11 września 2014r. – do Burmistrza Namysłowa zgłoszono wniosek, aby rozważyć możliwości 
przeszkolenia klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcy. W odpowiedzi na  powyższe Burmistrz poinformował, że 
nie ma możliwości zatrudnienia klasyfikatora grzybów, ponieważ w roku bieżącym nie zabezpieczono na ten cel  
środków finansowych w budżecie gminy.

4. 11 września 2014r. – do Burmistrza Namysłowa zgłoszono wniosek, aby rozważyć możliwość wycięcia 
niskiego stanu roślinności w parku miejskim przy ul. Pułaskiego. W odpowiedzi poinformowano, iż prace 
związane z usunięciem nadmiaru samosiewów klonu przewidziano na rok 2015.

5. 11 września 2014r. – zgłoszono wniosek do Dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych, aby rozważyć 
możliwość ujęcia w regulaminie szklonym zakazu dot. noszenia kapturów na głowach przez uczniów na terenie 
szkoły. Odpowiadając na powyższe Dyrektor poinformował, że nie ma potrzeby wprowadzania zakazu dot. 
noszenia kapturów przez uczniów. Problem ten nie jest zauważalny i nie utrudnia pracy nauczycielom. 
Incydentalne tego typu przypadki są rozwiązywane na bieżąco.

6. 11 września 2014r. – zgłoszono wniosek do Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu, aby na spotkaniu z dyrektorami szkół omówić temat dot. uczniów zażywających środki odurzające. 
Odpowiadając na wniosek Pani Naczelnik poinformowała, że w dniu 17 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie 
z dyrektorami placówek oświatowych. Podczas spotkania ustalono, że w 2015r. należy doprowadzić do 
konfrontacji dyrektorów szkół z przedstawicielami Policji.    Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami na bieżąco realizuje 
i wdraża w życie zadania z zakresu bezpieczeństwa. Zatem można stwierdzić, że stała współpraca Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku z podmiotami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa i realizującymi zadania z tego 
zakresu w powiecie namysłowskim ma znaczny wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli powiatu 
namysłowskiego.

 

Starosta Powiatu 
Namysłowskiego

Michał Ilnicki
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