Sprawozdanie
Starosty Namysłowskiego
z dnia 7 stycznia 2019 roku

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku
Na podstawieart. 38a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2018r., poz. 995 z późn zm.) Starosta Namysłowski Zarządzeniem nr 03/01/2015 z dnia 12 stycznia
2015 (zmiany: Zarządzenie nr 5/03/2016 z dnia 08 marca 2016r., Zarządzenie nr 20/06/2017 z dnia 28 czerwca
2017r., Zarządzenie nr 22/09/2017 z dnia 14 września 2017r., Zarządzenie nr 38/12/2017 z dnia 20 grudnia
2017r.) powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2015 – 2018.
1. Skład Komisji kształtował się następująco:
1) Przewodniczący: Andrzej MICHTA – Starosta Namysłowski.
2) Członkowie:
a) Osoby delegowane przez Radę Powiatu Namysłowskiego:
- Krzysztof ŻOŁNOWSKI – radny Powiatu Namysłowskiego,
- Wojciech PRÓCHNICKI – radny Powiatu Namysłowskiego.
b) Osoby delegowane przez Komendanta Powiatowego Policji:
- nadkom. Andrzej OSTRYCHARCZYK Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie.
- nadkom. Józef CHUDOBA – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie
c) Osoby powołane przez Starostę Namysłowskiego:
- kpt. Tadeusz KMIEĆ – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie,
- Irena SZEWCZYK – Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie,
- Halina DZIDOWSKA – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa
Powiatowego w Namysłowie,
- Paweł GORCZYŃSKI – Podinspektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wydziale
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Namysłowie,
- Marcin KORECKI – Inspektor ds. Ochrony Środowiska UG w Domaszowicach,
- Adam LUPA – Sekretarz Gminy Namysłów,
- Krzysztof JANKOWIAK – Komendant Straży Miejskiej w Namysłowie,
- Marek JANKOWSKI – Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności Urzędu Gminy
w Pokoju,
- Irena ŁYTKA – Sekretarz Gminy Świerczów,
- Kazimierz OLCHAWA – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa Urzędu
Gminy w Wilkowie,
- kpt. Anna GRAŻDAN – przedstawiciel Straży Granicznej – Placówka w Opolu,
- Dawid WOJTOWICZ – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie.
2. Komisja została powołana w celu realizacji zadań Starosty Namysłowskiego w zakresie zwierzchnictwa nad
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym:
1) oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowania pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych
wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
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3) przygotowywania projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli,
4) opiniowania projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji
i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
5) opiniowania projektu budżetu powiatu - w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
6) opiniowania projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych
z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym,
7) opiniowania, zleconych przez starostę, zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli.
3. W trakcie minionego roku Zarządzeniem nr 18/06/2018 Starosty Namysłowskiego z dnia 14 czerwca 2018r.
w sprawie zasad powołania składu oraz zasad działania komisji bezpieczeństwa i porządku, dokonano dwóch
zmian personalnych osób powołanych przez Starostę Namysłowskiego. Zmiany dotyczyły: przedstawiciela
Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz Placówki Straży Granicznej w Opolu.
4. W 2018r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła cztery posiedzenia wspólnie z Powiatowym Zespołem
Zarządzania Kryzysowego, na których zajmowano się n.w. tematami:
1) Posiedzenie 02 lutego 2018r.
a) Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017.
b) Opracowanie i zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2018r.
c) Zapoznanie się z informacjami w zakresie sytuacji kryminalno – porządkowej oraz oceną stanu
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu namysłowskiego w 2017r.
d) Podsumowanie działań „Bezpieczne Ferie 2018” - monitorowanie i kontrolowanie miejsc i obiektów
zimowego wypoczynku.
e) Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Namysłowie o stanie bezpieczeństwa obiektów
budowlanych na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2017 roku.
2) Na posiedzeniu wpłynęły dwa wnioski:
a) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa Gminy Wilków zgłosił wniosek
skierowany do Polskiego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Nadzór Wodny w Namysłowie aby rozesłać
do urzędów gmin powiatu namysłowskiego informację dot. kompetencji, do którego Oddziału należy wysyłać
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wniosek został załatwiony pozytywnie –
zadanie realizuje Nadzór Wodny w Namysłowie.
b) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie złożył wniosek, który skierowany był do
Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Namysłowie, aby przekazano protokoły
z przeprowadzonych przeglądów szczegółowych czterech obiektów mostowych mających przedawaryjne oceny
1 z których wynika, że obiekty w dalszym ciągu można użytkować – wniosek zrealizowany pozytywnie –
protokoły przekazano.
3) Posiedzenie 14 maja 2018r.
a) Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego powiatu namysłowskiego za rok
2017.
b) Działania prewencyjne i profilaktyczne prowadzone na rzecz przeciwdziałania narkomanii, w tym zażywania
substancji psychoaktywnych przez uczniów szkół powiatu namysłowskiego.
c) Przygotowanie do akcji „Bezpieczne Wakacje 2018” – omówienie priorytetowych działań podejmowanych
w ramach akcji.
d) Prowadzenie działań profilaktycznych, prewencyjnych i informacyjnych w związku z zagrożeniami
występującymi na terenie powiatu namysłowskiego.
e) Nie zgłoszono żadnych wniosków.
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4) Posiedzenie 03 października 2018r.
a) Podsumowanie akcji „Bezpieczne Wakacje 2018” - działania zrealizowane przez powiatowe służby,
inspekcje i straże w czasie letniego wypoczynku.
b) Omówienie działań prowadzonych w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.
c) Zagrożenia bezpieczeństwa seniorów – oszustwa metodą „na wnuczka” i „na policjanta” – zapobieganie
i reagowanie.
d) Sprawozdanie z działalności Policji za I półrocze 2018 roku.
e) Aktualna sytuacja migracyjna na terenie służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej
w Opolu.
f) Omówienie projektu ćwiczenia – zwalczania ASF w gospodarstwie niekomercyjnym.
5) Na posiedzeniu wpłynęły dwa wnioski:
a) p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie zgłosił wniosek: we
wszystkich urzędach rozpropagować informację dla jak największej liczby mieszkańców o możliwościach
zakupu czujki czadu, która w chwili wydzielania się tlenku węgla ratuje życie – wniosek został załatwiony
przez gminy pozytywnie – informacje umieszczono m. in. na stronach www, tablicach ogłoszeń, w prasie
i na ulotkach.
b) Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie, wnioskował
o zorganizowanie spotkania w celu omówienia warunków organizacji transportu z gmin do Namysłowa. –
wniosek zrealizowany pozytywnie – usługi transportu świadczone są przez PKS Opole oraz jednego
przewoźnika komercyjnego.
6) Posiedzenie 06 listopada 2018r.
a) Przygotowanie dróg powiatu namysłowskiego do sezonu zimowego 2018/2019.
b) Wpływ na poprawę bezpieczeństwa obywateli oraz efektywność ponadnormatywnych służb Policji w 2018r.
na terenie powiatu namysłowskiego
c) Nie zgłoszono żadnych wniosków.
5. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2018 działała w oparciu o roczny plan pracy, którego tematykę
omówiono w trakcie odbytych posiedzeń.
6. Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018r. ujęte zostały w protokołach z posiedzeń
Komisji, które są do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa
Powiatowego w Namysłowie.
7) Posiedzenie 06 listopada 2018r.
d) Przygotowanie dróg powiatu namysłowskiego do sezonu zimowego 2018/2019.
e) Wpływ na poprawę bezpieczeństwa obywateli oraz efektywność ponadnormatywnych służb Policji w 2018r.
na terenie powiatu namysłowskiego
f) Nie zgłoszono żadnych wniosków.
2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2018 działała w oparciu o roczny plan pracy, którego tematykę
omówiono w trakcie odbytych posiedzeń.
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3. Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018r. ujęte zostały w protokołach
z posiedzeń Komisji, które są do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Starosta Namysłowski
Konrad Gęsiarz
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