
Sprawozdanie 
Starosty Namysłowskiego 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku

Na podstawie art. 38a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2021r., poz. 1038, 1834) Starosta Namysłowski Zarządzeniem 
nr 05/02/2019 z dnia 07 lutego 2019r. (zmiany: Zarządzenie nr 34/11/2019 z dnia 21 listopada 
2019r., Zarządzenie nr 23/08/2020 z dnia 19 sierpnia 2020r.) 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:
• podinsp. Andrzej OSTRYCHARCZYK -  Komendant Powiatowy Policji 

w Namysłowie,
• 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,
• Marta GAZDECKA - KMIECIK -  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 HENDZAK -  Inspektor ds. obronności i zarządzania kryzysowego Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie,

• Agata KRUSZELNICKA -  Zastępca Wójta Gminy Pokój,
• 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 202lr. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła cztery posiedzenia wspólnie 
z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, na którym zajęto się n.w. tematami:

1. Posiedzenie z dnia 17 stycznia 2021 r.

Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 
2020r.

■S Opracowanie i zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 
202 lr.

S  Opracowanie i zatwierdzenie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości 
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego 

S  Zapoznanie się z informacjami w zakresie sytuacji kryminalno-porządkowej oraz 
oceny stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu 
namysłowskiego w 2020r.

■S Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Namysłowie o stanie 
bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2020 
roku.

S  Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego powiatu 
namysłowskiego za rok 2020.

S  Działania służb, straży i inspekcji w ramach bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz 
społeczności lokalnej w okresie zimowym.

2. Posiedzenie z dnia 10 czerwca 2021r.

•S Zagrożenia cywilizacyjne wśród nieletnich 
■f Bezpieczny Senior -  nowe metody działania oszustów
■/ Przygotowanie do akcji „Bezpieczne Wakacje 2021” — omówienie działań 

podejmowanych w ramach akcji.
S  Podejmowanie działań w ramach zdiagnozowania zachowań przestępczych i ich 

eliminacji.
•f Poziom bezrobocia w powiecie namysłowskim -  rodzaje, przyczyny, skutki. Jak 

zmniejszać negatywne skutki bezrobocia.
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3. Posiedzenie z dnia 05 października 202 lr.

^  Wpływ działania monitoringu miejskiego na bezpieczeństwo mieszkańców.
S  Omówienie działań prowadzonych w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.
S  Działania Straży Granicznej w zakresie profilaktyczno - edukacyjnym z zakresu 

nielegalnej imigracji. Problem podejmowania pracy „na czarno” przez 
cudzoziemców.

S  Sprawozdanie z działalności Policji za I półrocze 2021 roku.
S  Miejsca niebezpieczne na terenie powiatu namysłowskiego.

4. Posiedzenie z dnia 09 grudnia 202lr.

S  Przygotowanie dróg powiatu namysłowskiego do sezonu zimowego 2021/2022.
•S Zaopiniowanie projektu budżetu na 2022r. w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli.
S  Analiza zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu 

namysłowskiego.
S  Działania na rzecz zapobiegania powstawaniu patologii społecznych oraz sposoby ich 

eliminacji.
S  Bezpieczeństwo przeciwpożarowe- najczęściej pojawiające się zagrożenia.

Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021r. ujęte zostały 
w protokołach z posiedzeń Komisji, które są do wglądu w Wydziale Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Starosto Na mysłowski

K< id Gęsiarz
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