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Olesno, 2022-01-24 

KRZ.5511.1.2022 

 

SPRAWOZDANIE  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu oleskiego w 2021 roku 

 

 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U.2020.920 z  późn. zm.), Starosta Oleski składa Radzie Powiatu w Oleśnie sprawozdanie  

z działalności komisji za rok ubiegły. 

W myśl art. 38a w/w ustawy, Komisja powoływana jest na 3-letnią kadencję w celu realizacji 

zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz 

zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

W roku 2020 Komisja funkcjonowała na podstawie: 

 Zarządzenia Nr 21/2020 Starosty Oleskiego z dnia 6 października 2020 roku w sprawie 

powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

 zarządzenia Nr 14/2021 Starosty Oleskiego z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie zmiany 

zarządzenia Nr 21/2020 Starosty Oleskiego z dnia 6 października 2020 roku w sprawie 

powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

W okresie sprawozdawczym funkcję Przewodniczącego Komisji pełnił Starosta Oleski – Roland 

Fabianek, a jej członkami byli: 

1) Ewa Cichoń – Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie; 

2) Krzysztof Chudzicki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Oleśnie; 

3) Janusz Cecota – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia 

Starostwa Powiatowego w Oleśnie; 

4) Maciej Flank – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie; 

5) Elżbieta Hadaś – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie; 

6) Tomasz Kubicki – Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie; 

7) Damian Troczka – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Oleśnie. 

W pracach Komisji z głosem doradczym brali udział: 

1) Jarosław Zalewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie;  

2) Jerzy Liberka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie; 

3) Regina Urbanek – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oleśnie; 

4) Izabela Pietrzak – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie; 

5) Wiesława Galus – Pedagog szkolny Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie; 

6) Andrzej Wiecha – Zastępca Naczelnika Wydziału, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa  

i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oleśnie. 
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W pracach Komisji uczestniczyła także Beata Łyszczarz– Prokurator Prokuratury Rejonowej  

w Oleśnie.  Ponadto poza osobami zaangażowanymi w prace Komisji w posiedzeniach udział 

wzięli również: 

1) Andrzej Prochota – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 

2) Sebastian Konwant – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie 
 

Od momentu wejścia w życie zarządzenia Nr 14/2021 Starosty Oleskiego z dnia 2 listopada 

2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 21/2020 Starosty Oleskiego z dnia 6 października 

2020 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dokonano następującej 

zmiany: 

Skład komisji uległ następującej zmianie: 

na miejsce  ustępującego Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie pana Jarosława 

Zalewskiego powołano pana Andrzeja Wróbla obejmującego obowiązki Komendanta PSP w 

Oleśnie. 
 

W omawianym okresie miały miejsce dwa posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

które odbyły się  odpowiednio 07 czerwca i 20 grudnia. W czasie posiedzeń członkowie komisji 

oraz osoby zaproszone do udziału w jej posiedzeniach zapoznawały się z aktualnym stanem 

bezpieczeństwa na terenie powiatu oleskiego, analizowały oraz oceniały działania służb, inspekcji, 

straży oraz innych podmiotów realizujących zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa  

i porządku publicznego na terenie powiatu.  

Ze względu na stan epidemiczny wprowadzony na terenie kraju w związku z zagrożeniem 

zakażeniem SARS-COV-2 wszystkie zorganizowane posiedzenia odbyły się zdalnie za pomocą 

platformy internetowej Zoom. 
 

Komisja analizując działalność Policji w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku  

na terenie powiatu, zapoznała się ze sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie 

za rok 2021. Z przedstawionych informacji wynika że w roku 2021 nastąpił wzrost liczby 

dokonanych czynów zabronionych: 
 

Rodzaj zdarzenia 2021 2020 

rozbój 1 4 

Kradzież z włamaniem 45 44 

Kradzież samochodu 1 2 

kradzież 69 62 

Bójek z pobiciem 5 5 

Uszkodzenie mienia  35 18 

Uszczerbek na zdrowiu 22 15 

 

 łącznie w 7 wybranych kategoriach stwierdzono 177 przestępstw, w roku 2020 było ich 148 

co wskazuje na wzrost o 29 czynów;  

 Ponadto w roku 2021 stwierdzono 18 przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

natomiast w roku 2020 tych przestępstw było 9 (wzrost  o 9 czynów); 

W związku z pandemią SARS-COV-2 funkcjonariusze KPP Policji w Oleśnie w roku 2021 ujawnili 

1144 wykroczenia związanie z niestosowaniem się do określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

( analogicznie do roku 2020 nastąpił wzrost o 214 wykroczeń) podczas działań funkcjonariusze: 
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 nałożyli 681 mandatów ( wzrost o 192 względem 2020 roku) 

 skierowali 65 wniosków o ukaranie do sądu ( spadek o 1 względem 2020 r) 

 zastosowali pouczenie wobec 398 sprawców (wzrost o 23 względem 2020r.) 

Ponadto w ramach działań prewencyjnych związanych z pandemią przeprowadzono kontrole 

busów w liczbie 557 oraz autobusów w liczbie 428 ( co daje kolejno wzrost liczby kontroli środków 

transportu o 307 i 409) 

W roku 2021 policjanci na terenie powiatu oleskiego byli wzywani do 5793 interwencji (wzrost 

względem 2020 o 1994 interwencje) w tym 746 domowych ( wzrost o 231 względem 2020 r)  

z czego 30 dotyczyło przemocy w rodzinie, w przypadku których wdrożono procedurę niebieskiej 

karty. (względem 2020 spadek o 2) 

W ciągu roku 2021 na terenie powiatu doszło do 57 wypadków drogowych w których śmierć 

na miejscu poniosły 4 osoby, natomiast 34 zostały ranne, w roku 2020 sytuacja wyglądała 

następująco 32 wypadki, 3 osoby poniosły śmierć na miejscu a 35 zostało rannych. 

W ramach działania platformy Krajowa Mapa Zagrożeń mieszkańcy powiatu zgłosili zdarzeń 

781 z czego 374 zostało potwierdzonych, 312 wyeliminowano, 61 uznano za zgłoszenie fałszywe 

a 34 potwierdzono ale działania przekazano innym służbom. 

W ramach utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego obywateli na terenie powiatu 

policja prowadziła akcję „Bezpieczne wakacje 2021” w ramach której zrealizowano następujące 

przedsięwzięcia 

Na terenie powiatu policjanci przeprowadzili ponad 50 spotkań profilaktycznych które  

z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyły się we wszystkich szkołach podstawowych,  

a informacje na temat bezpiecznego wypoczynku były udostępniane na portalach i witrynach 

internetowych policji. 

W dniu 23 czerwca 2021 funkcjonariusze KPP w Oleśnie przeprowadzili egzaminy na kartę 

rowerową dla uczniów szkoły podstawowej w Sternalicach. 

Ponadto funkcjonariusze policji prowadzili zajęcia profilaktyczne podczas półkolonii  

i zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym obozów harcerskich. Łącznie  

w prelekcjach związanych z akcjami „Bezpieczne wakacje” oraz „kręci mnie bezpieczeństwo  

nad wodą” .wzięło udział 375 osób. 

Na terenie powiatu oleskiego znajduje się 5 zbiorników wodnych z których żaden nie jest 

przeznaczony do kąpieli. W tych miejscach prowadzono kontrole w celu ujawnienia osób 

nieprzestrzegających zakazu kąpieli i zapobiegania utonięciom. 

W roku 2021 w ramach współpracy policja przeprowadziła 5 akcji wspólnie z Służbą Ochrony 

Kolei oraz 2 ze Strażą Leśną. 
 

Rozpatrując kwestię ochrony przeciwpożarowej Komisja zapoznała się z działalnością Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. W roku 2021 r. na terenie  powiatu  oleskiego  

odnotowano  928 zdarzeń. Złożyło się na to: 137  pożarów (145 w 2020 r.), 770 miejscowych 

zagrożeń ( usuwanie gniazd niebezpiecznych owadów, usuwanie skutków gwałtownych burz, 

opadów, długotrwałej suszy,  silnych wiatrów, wypadki, kolizje, uszkodzenia sieci wodociągowych, 

komunalnych, wady urządzeń grzewczych, nieprawidłowa obsługa urządzeń gazowych, 

elektrycznych, liczba miejscowych zagrożeń w roku 2020 wynosiła 736) oraz 21 alarmów 

fałszywych których liczba w porównaniu z rokiem 2020 zmniejszyła się o 7. 
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Porównanie ilości interwencji na terenie powiatu w roku 2021 do roku 2020 przedstawia się 

następująco: 
 

Gmina  Rok  2021 Rok 2020 

Olesno 262 301 

Praszka 175 183 

Dobrodzień 125 103 

Gorzów Śląski 116 95 

Rudniki 132 135 

Zębowice 57 47 

Radłów 57 45 

 

W roku 2021 w wyniku zdarzeń do których doszło na terenie powiatu, 14 osób zmarło, 

natomiast  104 (w tym 7 dzieci) osoby zostały ranne. W roku 2020 zmarło 16 osób a 74 zostały 

ranne.  

W okresie przedwakacyjnym i wakacyjnym Komenda  Powiatowa  Państwowej  Straży Pożarnej  

w Oleśnie  przeprowadziła,  na  podstawie  wniosków  od  organizatorów  wypoczynku  dla  dzieci  

i młodzieży, kontrole pod względem wymogów przeciwpożarowych. Sprawdzono wówczas warunki 

ewakuacji,  rozmieszczenie  podręcznego  sprzętu  gaśniczego,  obecność  materiałów  palnych  

w obiektach, oraz sprawność instancji elektrycznej w obiektach. Na terenie powiatu oleskiego 

działają 64 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

Na terenie powiatu w dyspozycji jednostek ochrony przeciwpożarowej znajduje się kilkadziesiąt 

agregatów prądotwórczych o mocy od 2,5 kW do 20 kW. W zakresie pomocy medycznej jednostki 

powiatu mają do dyspozycji ponad 50 zestawów ratownictwa medycznego a także 28 

defibrylatorów. 

Kolejnym istotnym zagadnieniem związanym z bezpieczeństwem omawianym na posiedzeniach 

było bezpieczeństwo wynikające ze stanu infrastruktury drogowej. Na pierwszym posiedzeniu 

podsumowane zostały zadania zrealizowane w ramach utrzymania dróg w sezonie zimowym 

2020/2021 r. oraz oceniony został stan nawierzchni dróg powiatowych po zimie. Na drugim 

posiedzeniu KBiP zapoznała się z bieżącymi działaniami podejmowanymi przez powiatowe służby 

drogowe w celu zapewnienia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021/2022. Zagadnienia 

dotyczące stanu dróg, modernizacji oraz zimowego ich utrzymania przedstawiał Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie.  
 

Naczelnik Wydziału Zarzadzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia, Starostwa Powiatowego 

w Oleśnie zapoznał członków Komisji z zadaniami realizowanymi przez Wydział w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oraz dokonał oceny jego 

działań.   

Ponadto podczas obu spotkań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Oleśnie Pani Izabela Pietrzak omawiała sytuację epidemiczną  związaną  

z zachorowaniami na COVID-19 oraz negatywny wpływ epidemii na funkcjonowanie podmiotów 

gospodarczych i społecznych na terenie powiatu oleskiego. Poruszano również temat związany 

 z przestrzeganiem przez ludność powiatu obostrzeń sanitarnych, głównie tych dotyczących 
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nałożonej kwarantanny.  Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie oceniła współpracę  

z Komendą Powiatową Policji w Oleśnie w zakresie przepływu informacji o osobach 

przebywających na kwarantannie i prowadzonych kontrolach ich przestrzegania.  

Dodatkowych informacji na temat zwalczania SARS-COV-2 udzielił zaproszony do udziału  

w grudniowym posiedzeniu Komisji, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie Pan Andrzej 

Prochota, którego jednostka została w listopadzie 2021 roku zarządzeniem Wojewody Opolskiego, 

przekształcona na szpital „Covidowy”. 

Informacje na temat zagrożenia ze strony chorób zakaźnych zwierząt przekazał  Członkom 

Komisji zaproszony do udziału w czerwcowym posiedzeniu Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan 

Sebastian Konwant. Poinformował on zebranych o obecnej sytuacji na terenie powiatu w związku  

z wystąpieniem ogniska Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenie powiatu wieruszowskiego   

w miejscowości Kolonia Dzietrzkowice, blisko granicy z powiatem oleskim. Obszar zagrożenia 

wystąpieniem choroby objął północną część gmin Praszka i Gorzów Śląski, w związku z czym 

wprowadzono tam procedury zapobiegające przedostaniu się choroby na teren powiatu 

oleskiego.  

Na posiedzeniu Komisji przedstawiona została wypracowana przez Wydział Zarządzania 

Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie procedura  

postępowania w przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej wśród zwierząt.  

Procedura ta została zatwierdzona przez Starostę Oleskiego i wdrożona do stosowania na terenie 

powiatu oleskiego. 

      Na podstawie informacji przekazanych w trakcie posiedzeń Komisji przez poszczególnych 

kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu należy stwierdzić, że w 2021 roku działania podejmowane przez te podmioty były właściwe 

 i w pełni odpowiadały skali zagrożeń występujących na terenie powiatu. 

Jednocześnie Komisja nie zgłaszała zastrzeżeń do poziomu szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa ludności oraz porządku publicznego panującego na terenie powiatu. 

W przedłożonym sprawozdaniu ujęte zostały ważniejsze kwestie poruszane przez Komisję 

w 2021 roku, natomiast szczegółowy przebieg prac Komisji zawarto w protokołach  i nagraniach 

z odbytych posiedzeń. 

 

 
Sporządziła: 

Patrycja Grabinska Podinsp.  

Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia 


