Sprawozdanie
Starosty Namysłowskiego
z dnia 31 stycznia 2020 roku
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku
Na podstawie art. 38a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) Starosta Namysłowski Zarządzeniem nr 05/02/2019 z dnia 07 lutego 2019 r.
(zmiany: Zarządzenie nr 34/11/2019 z dnia 21 listopada 2019r.) powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku
na lata 2019 – 2022.
1. Skład Komisji kształtował się następująco:
1) Przewodniczący: Konrad GĘSIARZ – Starosta Namysłowski.
2) Członkowie:
a) Osoby delegowane przez Radę Powiatu Namysłowskiego:
- Zbigniew BRATOSIEWICZ – radny Powiatu Namysłowskiego,
- Krzysztof ŻOŁNOWSKI – radny Powiatu Namysłowskiego.
b) Osoby delegowane przez Komendanta Powiatowego Policji:
- nadkom. Andrzej OSTRYCHARCZYK – Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie,
- podinsp. Józef Chudoba - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie.
- od 21 listopada 2019 r. - podinsp. Przemysław STANKIEWICZ – 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 Urzędu Gminy w Domaszowicach,
- Jan HOŁOWACZ – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
- Zbigniew HENDŻAK – Inspektor ds. obronności i zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Namysłowie,
- Agata KRUSZELNICKA – Zastępca Wójta Gminy w Pokoju,
- Mariola BERNACKA – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, OC i obronności Urzędu Gminy
w Pokoju,
- Michał HNAT – Kierownik Referatu Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy
w Świerczowie,
- 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.
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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,
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 34/11/2019 Starosty Namysłowskiego z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie zasad powołania składu oraz zasad działania komisji bezpieczeństwa i porządku, dokonano jednej
zmiany personalnej osób powołanych przez Starostę Namysłowskiego. Zmiana dotyczyła przedstawiciela
Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.
4. W 2019r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła cztery posiedzenia wspólnie z Powiatowym Zespołem
Zarządzania Kryzysowego, na których zajmowano się n. w. tematami:
1) Posiedzenie 18 lutego 2019r.
a) Opracowanie i zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2019r.
b) Zapoznanie się z informacjami Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie w zakresie sytuacji
kryminalno-porządkowej oraz oceną stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu
namysłowskiego w 2018r. przedstawioną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Namysłowie.
c) Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Namysłowie o stanie bezpieczeństwa obiektów
budowlanych na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2018 roku.
d) Podsumowanie działań podejmowanych przez powiatowe służby, inspekcje i straże w ramach akcji
„Bezpieczne Ferie 2019”.
Na posiedzeniu wpłynął wniosek:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie zgłosił wniosek, skierowany do Naczelnika
Wydziału Dróg, aby przekazać do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Namysłowie
ekspertyzy techniczne czterech obiektów mostowych o nazwie: Młokicie I, Pieczyska II, Za Osiekiem Dużym,
Kuźnica Dąbrowska, z których wynika, że obiekty w dalszym ciągu można użytkować – wniosek nie został
zrealizowany.
2) Posiedzenie 14 maja 2019r.
a) Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego powiatu namysłowskiego za rok
2018.
b) Przygotowanie do akcji „Bezpieczne Wakacje 2019” – omówienie priorytetowych działań podejmowanych
w ramach akcji.
c) Kradzieże z włamaniem do domów i mieszkań – jak ustrzec się przed zagrożeniem oraz postępowanie
w momencie ujawnienia kradzieży z włamaniem.
d) Organizacja ratownictwa specjalistycznego w Krajowym Systemie Ratowniczopowiatu namysłowskiego.
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e) Sytuacja strajkowa w placówkach oświatowych na terenie powiatu namysłowskiego.
3) Posiedzenie 04 września 2019r.
a) Podsumowanie działań zrealizowanych przez powiatowe służby, inspekcje i straże w ramach akcji
„Bezpieczne Wakacje 2019”.
b) Omówienie działań prowadzonych w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Zatrucie tlenkiem
węgla – metody zapobiegania i zwalczania zagrożenia.
c) Sprawozdanie z działalności Policji za I półrocze 2019 roku.
d) Oszustwa metodami „na pracownika ADM”, „pracowników spółek energetycznych i gazowych”,
„pracownika opieki społecznej” oraz „na wnuczka” i „Policjanta CBŚP” – reagowanie i zapobieganie
w przypadku zdarzenia.
e) Sytuacja migracyjna na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Opolu.
Na posiedzeniu wpłynęły dwa wnioski:
a) Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie zgłosił wniosek
skierowany do: Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Namysłowie,
Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie, Burmistrza Namysłowa i Wójtów Gmin; Domaszowice,
Pokój, Świerczów i Wilków, aby w związku ze zbliżającym się okresem grzewczym rozpowszechniać
materiały dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, metod zapobiegania zatruciom tlenkiem węgla – w każdy
możliwy sposób (strony www, tablice ogłoszeń, prasa, ulotki, itp.). Dotrzeć do jak największej liczby
mieszkańców, aby w trosce o zdrowie i życie swoje i swoich najbliższych rozważyli zakup i montaż czujki
czadu, która w chwili wydzielania się tlenku węgla ratuje życie – wniosek został pozytywnie zrealizowany.
b) Starosta Namysłowski zgłosił wniosek skierowany do Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Namysłowie i Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych, aby zorganizować spotkanie
z młodzieżą dojeżdżającą do szkół samochodami (na własną rękę) i przeprowadzić pogadankę n.t. zachowania
zasad bezpieczeństwa podczas dojazdu do szkoły oraz bezpiecznego powrotu do domu – wniosek został
zrealizowany pozytywnie.
4) Posiedzenie 19 listopada 2019r.
a) Przygotowanie dróg powiatu namysłowskiego do sezonu zimowego 2019/2020.
b) Zaopiniowanie projektu budżetu na 2020r. w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
c) Organizacja Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę
Uzupełnień w Brzegu.
d) Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych, środowiskowych domach samopomocy w zakresie
umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami III”.
Na posiedzeniu wpłynął wniosek:
Starosta Namysłowski zgłosił wniosek skierowany do Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Namysłowie i Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych, aby zorganizować spotkanie
uczniów klas III i IV z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu i żołnierzem Wojsk
Obrony Terytorialnej w celu zapoznania z warunkami przystąpienia do WOT – (realizacja wniosku w toku ).
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2019 działała w oparciu o Roczny plan pracy, którego tematykę
omówiono w trakcie odbytych posiedzeń.
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Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku ujęte zostały w protokołach z posiedzeń Komisji, które
są do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
w Namysłowie.

Starosta Namyslowski
Konrad Gęsiarz
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