SPRAWOZDANIE
STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2021 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 r.
1. W celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami inspekcjami
i strażami oraz zadań określonych w art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j
Dz.U.2020, poz.920), Zarządzeniem Starosty Opoczyńskiego Nr 8/19 z dnia 19 stycznia 2019r powołana
została Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.
2. Skład Komisji w 2020 roku:
1) Przewodniczący – Marcin Baranowski, Starosta Opoczyński.
2) Z-ca Przewodniczącego – Józef Róg, Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego, radny delegowany
przez Radę Powiatu Opoczyńskiego.
3) Członkowie:
a) Maria Barbara Chomicz – Wicestarosta Opoczyńska,
b) Grażyna Wielgus – Sekretarz Powiatu,
c) Anna Smolarczyk – radna delegowana przez Radę Powiatu Opoczyńskiego, Przewodnicząca Komisji
Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Opoczyńskiego,
d) podinsp. Robert Wojciechowski – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji
w Opocznie,
e) nadkom. Grzegorz Gapys – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji
w Opocznie,
f) bryg. Andrzej Śpiewak – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie, obecnie Komendant
Powiatowy PSP w Opocznie.
3. W pracach Komisji uczestniczył również prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego
w Piotrkowie Tryb. Pani Anna Jóźwik – Prokurator Rejonowy w Opocznie.
4.

W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Komisji.

5.
W dniu 4 marca 2020 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prządku
oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
1)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Pani Marianna Rożej omówiła sytuacje
i zbliżające się zagrożenie związane z wirusem SARS-CoV-2, oraz przypomniała zasady postępowania
i przeanalizowała typowe objawy zarażenia wirusem.

2)

Podczas posiedzenia został przedstawiony i omówiony Wojewódzki plan działania na wypadek
wystąpienia epidemii na terenie województwa łódzkiego 2020, w którym m. in. przedstawione są zasady
postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia choroby zakaźnej oraz w przypadku
stwierdzenia zgonu, podział zadań i kompetencji.

6.
W dniu 9 czerwca 2020r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) o następującym porządku obrad:
1) zakres przygotowań służb, inspekcji i straży, jednostek organizacyjnych Powiatu związanych
z zabezpieczeniem nadzoru prewencyjnego dla wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
2) informacja kierownika Nadzoru Wodnego w Białaczowie w zakresie gospodarki wodnej na terenie powiatu
opoczyńskiego
3) informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca sytuacji epidemicznej na terenie
powiatu opoczyńskiego.
7. Zakres przygotowań powiatowych służb, inspekcji i straży związanych z zabezpieczeniem nadzoru
prewencyjnego wypoczynku w okresie wakacji na terenie Powiatu przedstawili kolejno:
1) Komendant Komendy Powiatowej Policji,
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2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie,
3) Komendant Powiatowy PSP w Opocznie.
8. Podsumowując wypowiedzi przedstawicieli służb, inspekcji, straży, Starosta Opoczyński stwierdził, że
w dobie pandemii SARS-CoV-2, letni wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie Powiatu jest utrudniony.
Wszystkie służby, inspekcje, straże, ale również jednostki organizacyjne Powiatu wykonują swoje zadania,
podejmują wiele działań kontrolnych, prewencyjnych, by ten wypoczynek był bezpieczny.
9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaapelował o:
·wydzielenie pomieszczeń w każdej gminie z godziwymi warunkami do odbywania
zbiorowej,

kwarantanny

·ostrzeganie ludności przez policję oraz inne służby, o zagrożeniu epidemicznym,
·zaostrzenie rygorów sanitarnych na terenie Powiatu,
·mobilizację każdych służb, do walki z koronawirusem,
·zorganizowanie własnego transportu i punktu mobilnego pobrań próbek w kierunku SARS-COV-2.
10. Komendant Komendy Powiatowej Policji w Opocznie przychylając się do prośby o przestrzeganie
rygorów sanitarnych przypomniał o zbliżających się obchodach „Bożego Ciała” i zwrócił uwagę na możliwość
wystąpienia lawinowego wzrostu zachorowań, po tych uroczystościach.
Starosta poinformował, że do gmin zostaną wysłane pisma, aby włodarze gmin zwrócili szczególną
uwagę na przestrzeganie rygorów sanitarnych w czasie procesji Bożego Ciała. Do każdej parafii został już
wysłany e-mail uczulający proboszczów, aby zwracali uwagę wiernych na konieczność noszenia maseczek
ochronnych i że są one obowiązkowe. Do 25 parafii z powiatu opoczyńskiego zostało przekazane 4.300 szt.
maseczek ochronnych do rozdania za darmo mieszkańcom. Do burmistrzów i wójtów gmin zostało wysłane
zapytanie odnośnie posiadanych w gminach miejsc do odbywania kwarantanny zbiorowej, czego
następstwem było wyznaczenie 11 miejsc kwarantanny grupowej na terenie powiatu. Poprzez radio PLUS
został wystosowany apel do mieszkańców, aby ludzie przestrzegali rygorów epidemicznych oraz
podchodzili do koronawirusa bardzo poważnie.
11. W dniu 27 listopada 2020 r. odbyło się kolejne wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o następującym porządku:
1) Przygotowanie samorządów, organizacji pozarządowych i innych służb i instytucji do udzielenia pomocy
potrzebującym (bezdomnym, samotnym) w warunkach znacznych spadków temperatur oraz w czasie
epidemii SARS-COV-2, oraz przygotowanie zarządców dróg do zimowego utrzymania dróg w sezonie
2020/2021.
2) Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie Bezpieczeństwa w Powiecie Opoczyńskim oraz
funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
3) Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca sytuacji epidemicznej na terenie
powiatu opoczyńskiego.
4) Przyjęcie planów pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego na 2021r.
12. Wicestarosta Opoczyńska przedstawiła zbiorcze zestawienie potencjalnych działań podejmowanych
przez gminy powiatu opoczyńskiego w zakresie pomocy bezdomnym i osobom potrzebującym w dobie
pandemii COVID-19 i okresie zimowym. Podejmowane działania dotyczyć będą przede wszystkim:
·zachęcania osób do podjęcia działań przezwyciężania sytuacji w jakiej się znajdują oraz mobilizacji do
aktywności społecznej oraz zawodowej,
·odbudowy więzi rodzinnych,
·działań dotyczących zapewnienia miejsc, aby osoby bezdomne miały możliwość zadbania o higienę oraz
zapewnienie czystego ubioru,
·zachęcenie do leczenia odwykowego,
·udzielenie pomocy w stosunku do potrzeb oraz zapewnienie gorącego posiłku,
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·podjęcie czynności zmierzające do umieszczenia osoby bezdomnej w placówce tymczasowej,
schronisku.
13. Sekretarz Powiatu informowała Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, iż pomoc osobom bezdomnym
zgodnie z art. 17 ust.1 pkt.3 ustawy o pomocy społecznej jest to obowiązek gmin. Co roku ten problem jest
omawiany. Problemy w realizacji tych zadań są co roku te same. W tym roku tj. 2020 doszła epidemia SARSCoV-2. Zwróciła też uwagę na konieczność przygotowania procedur dotyczących transportu osób bezdomnych
do schronisk w dobie pandemii SARS-CoV-2.Konieczność przeanalizowania umów ze schroniskami, czy mają
tzw. Miejsca buforowe (izolacji), czy przyjmują po zrobieniu testu w kierunku SARS-CoV-2, kto płaci za testy.
14. Komendant Powiatowy Policji zaapelował o przeprowadzenie spotkania w włodarzami gmin w sprawie
ujednolicenia procedur postępowania w przypadku pomocy osobie bezdomnej z terenu gmin w powiecie
opoczyńskim (m. in. transportu do schronisk, robienia testów w kierunku SARS-CoV-2).
15. Podsumowując Starosta Opoczyński Marcin Baranowski stwierdził, że w zakresie przygotowań
samorządów, organizacji pozarządowych i innych służb i instytucji do udzielenia pomocy potrzebującym
(bezdomnym, samotnym) w warunkach znacznych spadków temperatur w okresie jesienno- zimowym
2020/2021 w dobie pandemii SARS-COV-2, jest pełna mobilizacja i ocenia pozytywnie zakres przygotowań.
16. W dniu 7 grudnia 2020r. odbyło się spotkanie z samorządami gminnymi w sprawie wypracowania
wspólnych procedur postępowania dotyczących pomocy bezdomnym. Celem spotkania było uzyskanie
informacji oraz wypracowanie ujednoliconego systemu działania gmin służącego pomocy osobom bezdomnym
w czasie pandemii COVID-19.
17. Pan Starosta zaznaczył że spotkanie jest następstwem wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, ale również prośbą Pana Wojewody
Łódzkiego, aby pochylić się nad problemem bezdomności na terenie poszczególnych Gmin w czasie pandemii
COVID-19. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin w powiatu opoczyńskiego, oraz:
·Starosta – Marcin Baranowski
·Wicestarosta – Maria Barbara Chomicz
·Sekretarz Powiatu – Grażyna Wielgus
·Komendant Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – Konrad Kobierski
·p.o. Dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie – Dagmara Junknikiel-Rosiak,
·p.o. Dyrektora PCPR – Katarzyna Szymczyk
Decyzje jakie zostały podjęte to:
·przesłanie przez gminy informacji związanych z przyjętymi procedurami w celu pomocy osobie
bezdomnej w okresie pandemii,
·udostępnienie numerów telefonów osób decyzyjnych i dyspozycyjnych do kontaktu
ze służbami tj. Policją oraz Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu pomocy osobie
bezdomnej z danej gminy.
·włodarze gmin prześlą informacje związane z zakresem umów między gminami a schroniskami dla osób
bezdomnych.
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18. Podsumowując wspólne posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz PZZK w 2020 roku
należy stwierdzić, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
który w posiedzeniach Komisji uczestniczył, zrealizował 3 z 3 zaplanowanych terminów przyjętych w Planie
Pracy Komisji na 2020r. Wszystkie omawiane tematy dotyczyły bardzo ważnych, z punktu widzenia
bezpieczeństwa mieszkańców i spraw, zagadnień.

Starosta Opoczyński
Marcin Baranowski
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