SPRAWOZDANIE
STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 r.
1. W celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami inspekcjami i strażami oraz
zadań określonych w art.38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U.2019, poz.511)
Zarządzeniem Starosty Opoczyńskiego Nr 8/19 z dnia 19 stycznia 2019 r. powołana została Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku.
2. W 2019 r. Komisja działała w składzie:
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 Opoczyński,
b) Grażyna Wielgus – Sekretarz Powiatu Opoczyńskiego,
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.
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 3 posiedzenia Komisji;
5. W dniu 13 lutego 2019r.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 2015-18” w 2018 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
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7. Ponadto Starosta Opoczyński poinformował o otwarciu punktu kontaktowego Programu ,,Czyste Powietrze’’
w Starostwie Powiatowym. Punkt będzie czynny 2 razy w tygodniu w godz. 900 – 1400 w każdy poniedziałek i czwartek.
Koszty funkcjonowanie punktu informacyjnego ponosi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
8. Wicestarosta Opoczyńska poinformowała o otwarciu Punktu Kontaktowego dla osób poszkodowanych i ofiar
przemocy. Punkt Kontaktowy będzie czynny we wtorki i środy w godz. 1500 – 2000 . Ponadto pod nr 795 667 566 będzie
można skorzystać z pomocy psychologa prawnika i pedagoga. Uruchomiona została także całodobowa infolinia nr
791 667 366 dla ofiar przemocy i poszkodowanych.
9. Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt ,,Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-23”. Komisja w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
przyjęła Program do przedłożenia Radzie Powiatu, w celu jego uchwalenia w drodze uchwały Rady.
10. W dniu 11 czerwca 2019r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego o następującym porządku:
1) Zakres przygotowań powiatowych służb, inspekcji i straży, jednostek organizacyjnych powiatu związanych
z zabezpieczeniem nadzoru prewencyjnego dla wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji ( informacje
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży).
2) Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii nt. Powiatowego planu gotowości zwalczania poszczególnych chorób
zakaźnych zwierząt. Zadania dla PZZK wynikające z przedmiotowego planu.
3) Analiza zabezpieczenia operacyjnego i zagrożeń dla Powiatu Opoczyńskiego (informacja Komendanta Powiatowego
PSP).
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11. 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 Inspektor Nadzoru Budowlanego
i Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
12. 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.
13. Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) przedstawił informację w zakresie procedur zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt zwalczanych z urzędu( około 20 chorób) i finansowanych z budżetu państwa. Z informacji wynika, że Powiat
Opoczyńskie jest wolny od chorób zakaźnych zwierząt. Podejmowane są działania w zakresie przygotowania procedur
oraz ich przećwiczenie w przypadkach wystąpienia chorób jak: Afrykański Pomór Świń ( ASF) lub wirus pryszczycy.
Sekretarz Powiatu Grażyna Wielgus skierowała do PLW pytanie o zadania Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego (PZZK) i Starostwa Powiatowego wynikające z Planu gotowości zwalczania chorób zakaźnych. Dla
Powiatu Opoczyńskiego jest opracowany taki plan i został uzgodniony z powiatowymi służbami co potwierdzili
kierownicy tych służb.
14. Sekretarz Powiatu poprosiła, by 1 egz. Planu gotowości zwalczania afrykańskiego pomoru świń (AS F) na
poziomie powiatu został przesłany do Starostwa. Dane w nim zawarte będą pomocne w sytuacji gdy PZZK będzie musiał
wykonywać zadania w tym zakresie. PLW przekazał ww. Plan do służbowego wykorzystania.
15. Informację w zakresie analizy operacyjnej Powiatu Opoczyńskiego przedstawił z-ca Komendanta Powiatowego
PSP bryg. Andrzej Śpiewak. Z informacji wynika, że w pięciostopniowej skali zagrożenia Powiat Opoczyński klasyfikuje
się do ZIIP stopnia zagrożenia. Na terenie Powiatu nie ma zakładów dużego bądź zwiększonego ryzyka. W celu poprawy
zabezpieczenia operacyjnego należy rozwijać sieć Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w celu objęcia zasięgiem
w czasie dojazdu do 15 min. wszystkie miejscowości Powiatu. Na dzień analizy poza zasięgiem 15 min. dojazdu są
miejscowości: Gmina Opoczno- Dęba Op., Buczek i Gmina Żarnów – miejscowości: Siedlów Malenie Adamów.
16. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformowała, że w okresie rocznym na terenie Powiatu
nie zanotowano przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. W przypadkach zagrożenia boreliozą skuteczną metodą jest
tylko profilaktyka antybiotykowa. Skutecznym sposobem zapobiegania zakażeniom krętownicy jest usuwanie kleszczy.
Robią to poradnie rodzinne oraz nocna i świąteczna pomoc medyczna. Nie jest to stan zagrożenia życia i takich zabiegów
nie udziela pogotowie ratunkowe.
17. Starosta potwierdził, że jest potrzeba umieszczenia na stronach internetowych Powiatu, Szpitala Powiatowego
i Sanepidu zasad postępowania w przypadkach pokąsania przez dziko żyjące zwierzęta, gady lub kleszcze.
18. W dniu 19 listopada 2019r.odbyło się 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 w okresie jesienno-zimowym
2019/2020.
2) Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Szpitala Powiatowego w zakresie stanu
przygotowań do wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz działań służących ochronie zdrowia przed zakażeniami
i chorobami zakaźnymi.
3) Przygotowania powiatowych służb, inspekcji i straży do działań w okresie zimowym (informacja kierowników
powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych).
19. Sekretarz Powiatu przedstawiła zbiorcze zestawienie działań podejmowanych przez gminy Powiatu w zakresie
udzielania pomocy bezdomnym i osobom potrzebującym. Z przesłanych przez gminy informacji wynika, że ośrodki
pomocy społecznej mają pełne rozeznanie w zakresie potrzeb i na bieżąco monitorują sytuację. Podejmowane działania to
m.in.:
1) Pracownicy socjalni wspólnie z dzielnicowymi odwiedzają osoby starsze, samotne i bezdomne w celu ustalenia zasad
pomocy.
2) Osobom potrzebującym zapewniają opał oraz zasiłki celowe.
3) Wydawane są skierowania umożliwiające skorzystanie z pobytu w placówce tymczasowego schronienia.
4) Prowadzone są rejestry osób bezdomnych oraz podejmowana jest współpraca ze wszystkimi służbami i instytucjami
działającymi na rzecz osób bezdomnych.
20. Policji będą udzielać stosownej pomocy osobom szczególnie narażonym, tj. bezdomnym nieporadnym życiowo
czy też znajdującym się w stanie upojenia alkoholowego. Narzędziem do tego jest Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa w zakresie kategorii zagrożenia ,,Osoba bezdomna wymagająca pomocy’’.
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21. Podsumowując wypowiedzi 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 2019/2020, jest pełna mobilizacja
i ocenia pozytywnie zakres przygotowań.
22. Zakres przygotowań poszczególnych służb, inspekcji i straży do działań w okresie zimowym przedstawili kolejno:
Z-ca Komendanta Powiatowego Policji, Komendant Powiatowy PSP Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Sekretarz Powiatu przedstawiła zbiorczą informację o stanie przygotowań do
zimowego utrzymania dróg gminnych przesłaną przez gminy Powiatu.
23. Podsumowując wspólne posiedzenia Komisji i PZZK w 2019 roku 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 2019 r. Wszystkie omawiane tematy dotyczyły bardzo
ważnych, z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców, spraw, zagadnień.

Starosta Opoczyński
Marcin Baranowski
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