
 

Sprawozdanie Starosty Opolskiego  
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

dla Powiatu Opolskiego za rok 2015 

 
 

 

Skład i tryb pracy Komisji 

 
     Rok 2015 był drugim rokiem działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opol-

skiego w jej piątej kadencji. Zgodnie z przepisami prawa w skład Komisji wchodzą:  
a) przewodniczący Komisji – Starosta Opolski, 

b) członkowie Komisji: 

–  dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu:  

          Norbert Halupczok i Antoni Gryc, 

−  trzy osoby powołane przez Starostę Opolskiego:  

      wójt gminy Komprachcice Paweł Smolarek - do 05.06.2015 r., 

      członek zarządu Krzysztof Wysdak – od 25.11.2015 r.,  

       naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Opolu Stanisław Pakos , 

      zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Opolu  st. bryg.Witold Trojnar, 

− dwie osoby delegowane przez Komendanta Miejskiego Policji w Opolu: 

        asp. szt. Dariusz Bieganowski i kom. Bogdan Piotrowski. 

c) W pracach Komisji uczestniczy  prokurator Prokuratury Rejonowej w Opolu Marzena Stojek. 

 

Działalność Komisji 
    W roku sprawozdawczym Komisja odbyła cztery posiedzenia, po jednym w każdym kwartale. 

Zajmowała się zagadnieniami zagrożeń codziennych dominujących w poszczególnych okresach roku 

m.in. stanem bezpieczeństwa obiektów wielkopowierzchniowych, ochroną przeciwpowodziową, oce-

ną przygotowania do zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w okresie waka-

cji, przygotowaniem służb gminnych i powiatowych do zwalczania skutków zimy, niesienia pomocy 

osobom w stanie ubóstwa, samotnym.  Komisja zapoznawała się także z ocenami i raportami przed-

stawionymi przez komendantów Państwowej Straży Pożarnej, Policji, służby sanitarnej i weterynaryj-

nej w zakresie oceny stanu bezpieczeństwa Powiatu. W ujęciu bardziej szczegółowym Komisja zaj-

mowała się następującymi zagadnieniami na poszczególnych posiedzeniach: 
 

Na posiedzeniu 24 marca 2015 r.  

   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego p. Andrzej Horak przedstawił informację dotyczącą 
bezpieczeństwa obiektów wielkopowierzchniowych na terenie powiatu opolskiego. W I kwartale 2015 

r. przeprowadzona została ponowna weryfikacja obiektów wielkopowierzchniowych, w wyniku której 

ustalono, że na terenie powiatu znajdują się 93 obiekty spełniające wymogi ustawowe. W zdecydowa-

nej większości właściciele tych obiektów bądź zarządcy należycie wywiązują się z nałożonych obo-

wiązków, a obiekty te są w stanie technicznym zapewniającym ich bezpieczne użytkowanie . 

Stan bezpieczeństwa p/pożarowego na terenie powiatu opolskiego omówił Witold Trojnar za-ca Ko-

mendanta Miejskiego PSP w Opolu. W 2014 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 

podczas 2345 zdarzeń (w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost ilości zdarzeń o 198). Na 

terenie powiatu opolskiego powstało 606 pożarów, z czego największe wystąpiły w Tułowicach w 

hali produkcyjnej firmy Green Agra (straty na ok.1 mln zł), w Turawie –powstał pożar dachu pałacu 

(straty na ok. 500 tys. zł), w Kępie zapalił się magazyn z farbami do malowania znaków poziomych 

na jezdniach (straty na ok. 400 tys. zł), w Czarnowąsach powstał pożar kurnika, bardzo duży ze 

względu na objętą powierzchnię. W ubiegłym roku odnotowano nieznaczny wzrost liczby miejsco-



 

wych zagrożeń, zwłaszcza w grupie obiektów produkcyjnych (o 120 %) oraz w grupie obiektów 

mieszkalnych (o 15 %). Czasy dojazdów jednostek straży pożarnej do zdarzeń na terenie miasta Opola 

i powiatu opolskiego są krótsze niż zakładane przez Komendę Główną PSP – w 90 % przypadków 

udaje się dojechać w ciągu 15 minut. Zdarzają się jednak miejsca, do których bardzo trudno dojechać i 
aby skrócić czas dojazdu do zdarzeń należy dążyć do włączenia kolejnych jednostek OSP do ksrg. W 

najbliższym czasie planuje się włączyć do systemu OSP Bierdzany i OSP Goszczowice. 

KM PSP w Opolu w tym roku planuje przeprowadzić 4 akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące 

występujących zagrożeń pn. „Nie dla czadu” i „Zgaś ryzyko”.  Za-ca Komendanta Miejskiego PSP 

wskazał natomiast na brak wystarczających środków finansowych na realizację powyższych działań 
(wydruk materiałów informacyjnych). 

 

W ubiegłym roku opracowany został projekt „Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciw-

działania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji 

Opolskiej”, który zakłada m.in. wspólne dla miasta Opola i powiatu opolskiego stanowisko kierowa-

nia, nowoczesny system ostrzegania i alarmowania mieszkańców, poprawę wyposażenia gmin w za-

soby materiałowe i sprzętowe na wypadek zdarzeń ekstremalnych m.in. w worki p/powodziowe i 

pompy mobilne o dużej wydajności.  

Antoni Gryc – delegat Rady Powiatu Opolskiego zgłosił, że wały p/powodziowe są zbyt rzadko wy-

kaszane a suche trawy stanowią zagrożenie pożarowe. Zaproponował by wystąpić do zarządcy wałów 

o skoszenie trawy, przede wszystkim  w tych miejscach gdzie chodzą piesi i jeżdżą rowerzyści. Wnio-

sek został jednogłośnie przyjęty przez Komisję. 

Piotr Królikowski, przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji w Opolu poinformował zebranych 

o tym, że opracowywana jest nowa ustawa Prawo o zgromadzeniach, na mocy której blokowanie dróg 

będzie zabronione (obecnie blokady stanowią utrudnienie i zakłócają ruch drogowy, jednak są zgodne 

z prawem). Podziękował również Komendantowi PSP za współpracę przy zabezpieczaniu zdarzeń 
drogowych oraz poparł ideę tworzenia wspólnego centrum koordynacji działań w sytuacji kryzysowej. 

 

 

Kolejne posiedzenie – wyjazdowe, odbyło się 10 czerwca 2015 r. r. w Świetlicy Wiejskiej w Za-

gwiździu,  Gmina Murów. 
W posiedzeniu,   poza stałym składem Komisji, uczestniczyli sołtysi z poszczególnych wsi tej gminy.  

Na posiedzeniu dokonano:   

 -oceny stanu bezpieczeństwa powiatu opolskiego w zakresie porządku publicznego opracowaną przez 

   KM Policji w Opolu za rok 2014 przedstawioną przez zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji   

   Bogdana Piotrowskiego, 

- oceny  stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy Murów przedstawioną przez Komendanta 

   Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim  Rafała Bartoszka ,   

- ocenę stanu dróg na terenie gminy Murów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego omówił  

  Dariusz Bieganowski Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji w Opolu, 

 - stan dróg powiatowych w zakresie modernizacji i remontów omówił Jacek Dziatkiewicz  Dyrektor 

    Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. Największą zrealizowaną inwestycją była przebudowa drogi  

    nr 1344. 

Następnie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem sołtysów z dominującym tematem stanu dróg  w 

gminie.  Na problemy  przedstawione  przez uczestników odpowiadał na bieżąco   Dyrektor Zarządu 

Dróg Powiatowych w Opolu. 

 

 



 

 

 

Na posiedzeniu w dniu 1 października  2015 r.   

 
   Przedstawiono stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w zakresie ogólnej oceny za rok 2014 oraz 

jakości wody do kąpieli w sezonie letnim 2015. Marzena Nanowska-Geisler – Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Opolu oświadczyła, że w tegorocznym sezonie letnim nie stwierdzono żadnych 

zanieczyszczeń na wyznaczonych kąpieliskach i miejscach przeznaczonych do kąpieli. Na terenie 

powiatu opolskiego poprawiła się sytuacja w zakresie jakości wody przeznaczonej do picia. Obecnie 

jest tylko jeden wodociąg – w Siołkowicach, gdzie przekroczona jest zawartość żelaza, jednak nie 

zagraża to zdrowiu i życiu mieszkańców (nałożoną decyzją administracyjną wodociąg musi być zmo-

dernizowany do końca 2015 r.). Jak zapewniła Dyrektor PSSE sytuacja sanitarno-epidemiologiczna na 

terenie powiatu opolskiego jest stabilna.  

Poruszony został problem dopalaczy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu nałożył 

kary na punkty sprzedaży na łączną kwotę 1 320 000 zł, jednakże ani złotówki nie udało się z tej kwo-

ty wyegzekwować. Od kwietnia bieżącego roku w Sanepidzie są rejestrowane zatrucia dopalaczami – 

od tego czasu do chwili obecnej zatruciom uległo 14 osób z terenu powiatu i miasta Opola (najmłod-

szy pacjent 15 lat, najstarszy 37 lat). 

Następnie Karolina Pomorska-Wypchło – za-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu poinfor-

mowała zebranych o działaniach weterynaryjnych prowadzonych w 2014 r. Jedyną zaistniałą chorobą 
była trzęsawka owiec, która wystąpiła u jednej sztuki.  Dzięki regularnym szczepieniom od 1996 r. w 

powiecie opolskim nie było żadnego przypadku wścieklizny zarówno wśród zwierząt dzikich jak i 

hodowlanych. Ostatnie szczepienie lisów wolnożyjących było w październiku 2014 r., aktualnie 

szczepienia te nie są już prowadzone, z uwagi na to że zarówno województwo opolskie jak i woje-

wództwa ościenne są wolne od wścieklizny.  

Na bieżąco prowadzony jest monitoring afrykańskiego pomoru świń (badane są wszystkie dziki padłe 

w wypadkach komunikacyjnych). Zgodnie z planami gotowości zwalczania chorób zwierząt, co roku 

powinny być przeprowadzane ćwiczenia w tym zakresie – w ramach współpracy ze Śląskim Inspekto-

rem Weterynarii ćwiczenia te odbywają się raz w jednym, raz w drugim województwie. W tym roku 

ćwiczenia organizowane były w Dylakach i w głównej mierze polegały na sprawdzeniu współdziała-

nia służb. Za-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu przekazała krótką informację na temat 

przeprowadzonego ćwiczenia. 

Członkowie Komisji otrzymali informację zbiorczą dotyczącą wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

podczas tegorocznych wakacji zorganizowanego przez Urzędy Gmin i jednostki im podległe 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawił odpowiedź Regionalnego Zarzadu Gospodarki 

Wodnej w Opolu w sprawie umieszczenia kilometrażu na rzece Mała Panew oraz odpowiedź Agencji 

Nieruchomości Rolnych w Opolu dotyczącej utrzymania łąk i nieużytków w okolicy Niemodlina. 

Stanisław Pakos poinformował zebranych o przesłanym do Starostwa Opolskim Wojewódzkim Pro-

gramie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2015-2016. W nawiązaniu do tej informacji Dariusz Bie-

ganowski z Komendy Miejskiej Policji w Opolu krótko przedstawił stan bezpieczeństwa drogowego 

na terenie powiatu opolskiego i miasta Opola. Największe zagrożenia są w samym Opolu – dotyczy to 

głównie pieszych i rowerzystów, natomiast w powiecie opolskim jest więcej wypadków drogowych. 

Poruszony został również problem uchodźców i miejsc ich ewentualnego przebywania (miejsca te 

należy wcześniej zgłosić do Sanepidu celem wystawienia opinii). 

 
Ostatnie posiedzenie w dniu 8 grudnia 2015 r.  poświęcone było przygotowaniem służb gminnych i 

powiatowych do zwalczania skutków zimy i niesienia pomocy osobom wymagającym wsparcia.  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu przedstawił informację na temat przygotowania do 

utrzymania dróg powiatowych w okresie nadchodzącej zimy. Omówione zostały obowiązujące stan-



 

dardy zimowego utrzymania dróg: standard V i VI. Dyrektor zapewnił, że Zarząd Dróg Powiatowych 

jest dobrze przygotowany do nadchodzącej zimy.  

Przedstawiciel KM Policji w Opolu omówił Plan przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania zagroże-

niom życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych i bezradnych w okresie zimowym 2015/2016 na 

terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu pn. „Bezdomny”.  

Członkowie Komisji zapoznali się także z informacją o przygotowaniu gmin do okresu zimowego. 

Ośrodki Pomocy Społecznej mają rozpoznanie na temat liczby osób bezdomnych z terenu swojej 

gminy a także miejsc ich przebywania. Sytuacja osób bezdomnych zamieszkujących na terenie gminy 

jest na bieżąco monitorowana przez pracowników socjalnych we współpracy z policją, pielęgniarkami 

środowiskowymi i sołtysami. W gminach zabezpieczone są: dostawa energii i innych mediów dla 

obiektów użyteczności publicznej, odśnieżanie dróg gminnych, dojazdów, placów i parkingów.  

Wszystkie gminy mają wyznaczone miejsca zwałowania śniegu.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, pro-

jekt budżetu powiatu w zakresie oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na 

terenie powiatu.  

Na zakończenie podsumowano działalność Komisji w roku 2015.  

Protokoły z posiedzeń komisji są do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiato-

wego. 

 

                                                                                                 Starosta Opolski 

                                                                                                  Henryk Lakwa 


