SPRAWOZDANIE
STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 r.
1. W celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami inspekcjami i strażami oraz
zadań określonych w art.38 a ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j.Dz.U.2018, poz.995),
Zarządzeniem Starosty Opoczyńskiego Nr 8/16 z dnia 4 lutego 2016 r. powołana została Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku a Zarządzeniem Starosty Opoczyńskiego nr 8/2017 z dnia 7 lutego 2017r. zmieniony został jej skład.
2. W 2018 r. Komisja działała w składzie:
1) Przewodniczący – Józef Róg, Starosta Opoczyński,
2) Z-ca Przewodniczącego – Maria Barbara Chomicz, Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego, radna delegowana
przez Radę Powiatu Opoczyńskiego.
3) Członkowie:
a) Marcin Baranowski – Wicestarosta Opoczyński,
b) Grażyna Wielgus – Sekretarz Powiatu Opoczyńskiego,
c) Krzysztof Wojewódzki – radny delegowany przez Radę Powiatu Opoczyńskiego, przewodniczący Komisji
Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Opoczyńskiego,
d) podinsp. Wojciech Dworak – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie,
e) podinsp. Robert Wojciechowski – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie,
f) mł. bryg. Dariusz Rzepka – D-ca JRG PSP w Opocznie.
3. W pracach Komisji uczestniczył również prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
4. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Komisji;
5. W dniu 16 marca w odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego(PZZK) podczas którego dokonano oceny realizacji „Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018” w 2017 r.
Sprawozdanie z realizacji tego Programu komendanci powiatowych służb, inspekcji i straży, kierownicy powiatowych
jednostek organizacyjnych i szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat, przedłożyli w formie pisemnej.
Uzupełnienia do złożonych wcześniej sprawozdań z realizacji tego Programu w poszczególnych jednostkach przedstawili
podczas posiedzenia, kolejno poszczególni szefowie służb, inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
6. Podsumowując te wypowiedzi Starosta stwierdził, że zadania jakie przyjęto do realizacji w ,,Powiatowym
Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015 – 2018”
w 2017 r. zostały w pełni zrealizowane.
7. Sekretarz Powiatu przedłożyła informację z realizacji wniosków z posiedzenia PZZK w dniu 10 stycznia br. które
dotyczyły:
1) Aktualizacji Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
2) Realizacji Zarządzenia Starosty Opoczyńskiego Nr 36/12 z dnia 30.11.2012 r. w sprawie informowania dyżurnego
PCZK o zaistniałych sytuacjach kryzysowych,
3) Zasad korzystania z magazynów kryzysowych,
4) Sposobach informowania o awariach sieci energetycznych,
5) Dyżurów psychologów i terapeutów w Punkcie Interwencji Kryzysowej,
6) Problemów z dzikimi zwierzętami,
7) Zatrudnienia psychologów i psychiatrów w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym w Opocznie.
8. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przygotowała prezentację multimedialną w zakresie przepisów
dot. interwencji kryzysowej oraz procedur z nich wynikających. Obecnie na terenie Powiatu działa Punkt Interwencji
Kryzysowej a nie Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Punkt co do zasady jest czynny w określonych godzinach i nie jest
w stanie zaspokoić potrzeb w tym zakresie. Natomiast Ośrodek Interwencji Kryzysowej byłby czynny 24 godz. Istnieje
zatem potrzeba utworzenia takiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego całodobowo i w przyszłości należy to
rozważyć. Potrzebne środki finansowe to około 446 tys. zł. rocznie. Kolejna prezentacja przedstawiła projekt procedur
w zakresie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, które po ich przyjęciu obowiązywałyby powiatowe służby, inspekcje
oraz miejskie, gminne ośrodku pomocy społecznej.
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9. W dniu 12 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego o następującym porządku:
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 Komendanta Powiatowego PSP nt. funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na
poziomie Powiatu. Powiatowy plan ratowniczy.
3) Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego – przekazanie zatwierdzonego przez Wojewodę Planu służbom,
inspekcjom i jednostkom organizacyjnym Powiatu.
10. Zakres przygotowań powiatowych służb, inspekcji i straży związanych z zabezpieczeniem nadzoru prewencyjnego
wypoczynku w okresie wakacji na terenie Powiatu przedstawili kolejno przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji,
Komendant Powiatowy PSP, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii i Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego.
11. Podsumowując wypowiedzi przedstawicieli służb, inspekcji, straży i dyrektorów jednostek organizacyjnych
Powiatu, Starosta Opoczyński stwierdził, że bezpieczny letni wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie naszego Powiatu
jest zapewniony. Wszystkie służby, inspekcje, straże, ale również jednostki organizacyjne Powiatu wykonując swoje
zadania podjęły wiele działań kontrolnych, prewencyjnych, by to bezpieczeństwo zapewnić.
12. Komendant Powiatowy PSP przedłożył informacje w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego na poziomie Powiatu oraz przedstawił główne założenia przyjęte w Powiatowym planie ratowniczym.
Informacja powyższa została przyjęta bez uwag.
13. Wszystkim uczestnikom posiedzenia został przekazany Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego, przygotowany
przez Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Opocznie –
celem służbowego stosowania w sytuacjach kryzysowych jakie potencjalnie mogą wystąpić na terenie Powiatu.
14. Podsumowując, Starosta Opoczyński stwierdził, że wypracowane przez ostatnie lata procedury i dobre praktyki
w zakresie współpracy służb, inspekcji, straży i powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu na poziomie
powiatowym skutkują dobrym, sprawnym i skutecznym działaniem wszystkich w danej sytuacji kryzysowej.
Współpracujemy nie tylko podczas ćwiczeń, ale również w ostatnich latach mieliśmy różne poważne zdarzenia kryzysowe
i współpraca, współdziałanie wszystkich było skuteczne w niesieniu pomocy naszym mieszkańcom podczas zdarzenia i w
usuwaniu skutków danego zdarzenia kryzysowego.
15. Podsumowując wspólne posiedzenia Komisji i PZZK, należy stwierdzić, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku,
jak i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który w posiedzeniach Komisji uczestniczył, zrealizowały wszystkie
zaplanowane tematy przyjęte w Planie Pracy Komisji na 2018 r.

Starosta Opoczyński
Marcin Baranowski

Id: E11A2791-0741-47FB-BA47-BE512A6AC176. Podpisany

Strona 2

