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SPRAWOZDANIE
STAROSTY BRZESKIEGO
z dnia 7 stycznia 2015 roku
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014
Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r.
poz. 595 i poz. 645 oraz Dz.U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) , przedstawiam sprawozdanie z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Brzeskiego za 2014 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Brzeskiego zwana dalej „ Komisją " powołana została 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 2014 Komisja funkcjonowała w następującym składzie:
1. Andrzej Potępa - Starosta Brzeski - Przewodniczący Komisji;
2. Ryszard Ożóg - Wicestarosta Brzeski - Członek Komisji delegowany przez Radę Powiatu Brzeskiego;
3. Dariusz Pęcak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku;
4. Roman Gurgul - Komendant Powiatowy Policji w Brzesku;
5. Paweł Matura - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Brzesku;
6. Mieczysław Chałasa - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Brzesku;
7. Robert Gładysz - Radny delegowany przez Radę Powiatu Brzeskiego;
8. Krystyna Czernecka - Sosin - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzesku;
W pracach Komisji uczestniczyła również Ewa Miciuła - Prokurator Rejonowy w Brzesku oraz
powołany z głosem doradczym Marian Zalewski Wójt Gminy Szczurowa.
W okresie sprawozdawczym Komisja spotkała się na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r., które było
poświęcone realizacji zadań nałożonych na Komisję na mocy ustawy o samorządzie powiatowym.
W trakcie posiedzenia omówiono:
1) Ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Brzeskiego za okres od I - X 2014 r.
2) Ocena stanu przeciwpożarowego na terenie Powiatu Brzeskiego za okres do I - X 2014 r.
3) Informacja Dyrektora SP ZOZ w Brzesku na temat bezpieczeństwa pacjentów i personelu szpitala za okres
od I - X 2014 r.
4) Ocena stanu Sanitarno - Epidemiologicznego w Powiecie Brzeskim za okres od I - X 2014 r.
5) Ocena stanu weterynaryjnego w Powiecie Brzeskim za okres od I - X 2014 r.
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- Komendant Powiatowy Policji w Brzesku przedstawił stan bezpieczeństwa publicznego na terenie
Powiatu Brzeskiego, opracowanie statystyczne obrazujące skalę przestępczości na terenie Powiatu oraz
jej charakter. Jak wynika z analizy danych, w ciągu omawianego okresu na obszarze Powiatu
stwierdzono 2467 przestępstw, z czego nieletni dopuścili się 154 czynów, co stanowi 6,2 % ogółu.
Najwięcej odnotowanych zdarzeń przestępczych to czyny z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ( np.
posiadanie, udzielanie, sprzedaż środków odurzających, takich stwierdzono 1244 przypadków. Następne
miejsce zajmują przestępstwa gospodarcze w ilości 223. Są to przestępstwa wieloczynowe o znamionach
oszustw. Brzescy policjanci odnotowali 12080 wykroczeń. Wobec 918 sprawców skierowano wnioski
o ukaranie do Sądu Rejonowego w Brzesku, na 7220 sprawców nałożono mandaty karne,
w 558 przypadkach odstąpiono od skierowania wniosku, zaś wobec 3046 osób zastosowano środki
oddziaływania pozakarnego (pouczenie). W dalszej kolejności to przestępstwa drogowe w tym wypadki.
Na przestrzeni analizowanego okresu na terenie Powiatu Brzeskiego odnotowano 124 wypadki drogowe,
w których zginęło 10 osób, zaś 170 zostało rannych oraz 487 kolizji.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku w ramach programu „ Bezpieczny
Powiat Brzeski ” realizowała następujące zamierzenia:
1) Zorganizowano konkurs plastyczny pn. „ Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie
bezpiecznie ”;
2) Zorganizowano Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej;
3) Prowadzono pogadanki, prelekcje, pokazy oraz konkursy związane z bezpieczeństwem w celu podnoszenia
ogólnej świadomości dzieci i młodzieży dot. bezpiecznych zachowań;
4) Prowadzono kontrole obiektów zakwalifikowanych do letniego i zimowego wypoczynku dzieci
i młodzieży;
5) Opiniowano plany zabezpieczenia imprez masowych;
6) Prowadzono czynności kontrolno - rozpoznawcze na obiektach zlokalizowanych na terenie Powiatu;
7) Opracowywano i rozpowszechnianie materiałów dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa (m.in.
wypalanie traw, dogrzewanie pomieszczeń) oraz postępowania podczas powstania niebezpiecznego
zdarzenia;
8) Ustalano przyczyny dużych pożarów oraz miejscowych zagrożeń.
- Informacja Dyrektora SP ZOZ w Brzesku na temat na temat bezpieczeństwa pacjentów
i personelu szpitala. Celem działania SP ZOZ w Brzesku jest udzielanie świadczeń zdrowotnych
służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Do najważniejszych zadań
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych należy w szczególności:
1) udzielanie świadczeń szpitalnych, w tym rehabilitacji w trybie stacjonarnym;
2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym
wykonywanie badań diagnostycznych;
3) udzielanie rehabilitacji leczniczej;
4) udzielanie świadczeń zdrowotnych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez zespoły ratownictwa
medycznego.
Pacjenci przebywający w obiektach SP ZOZ w Brzesku maja prawo czuć się bezpiecznie, gdyż
wszystkie budynki i instalacje są przeglądane w terminach ustawowych uzyskując pozytywne opinie.
Obiekty są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Część szpitalna wyposażona jest w system
sygnalizacji pożarowej. Ustalone są strefy bezpieczeństwa pożarowego i drogi ewakuacji z oświetleniem
awaryjnym.
- Ocena stanu Sanitarno - Epidemiologicznego w Brzesku utrzymuje się na dobrym poziomie co
wskazuje wysokie bezpieczeństwo jego mieszkańców. W analizowanym okresie odnotowano spadek
zachorowań na grypę, ospę wietrzną, różyczkę, biegunki, boreliozę, płonnicę, wirusowe zapalenia
wątroby typu C - 2, natomiast zauważono wzrost zachorowań na rotawirusy, zatrucia pokarmowe,
świnkę, wirusowe zapalenia wątroby typ A.
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W ramach programu „ Bezpieczny Powiat Brzeski ” realizowała następujące zamierzenia:
1) Uzgadniano dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
2) Uczestniczono w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych;
3) Opiniowano warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne w podmiotach leczniczych.
Inspekcja Weterynaryjna w Brzesku realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz
bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
W celu wykrywania, zapobiegania i likwidacji ognisk chorób zakaźnych Inspekcja Weterynaryjna
zleciła w ciągu 10 miesięcy 2014 r. do wykonania prywatnie praktykującym lekarzom weterynarii
badania monitoringowe 1/5 stad (gospodarstw) z terenu Powiatu w kierunku gruźlicy bydła,
enzootycznej białaczki bydła i brucelozy bydła. Przebadano w kierunku gruźlicy odczynem
tuberkulinowym 1548 szt. bydła w 280 gospodarstwach, w kierunku białaczki i brucelozy zbadano
1006 sztuk bydła w 280 gospodarstwach w 16 miejscowościach W analizowanym okresie
nie zanotowano przypadków chorób zwierząt gospodarskich zwalczanych z urzędu które stanowiły by
zagrożenie dla zdrowia i życia publicznego. W analizowanym okresie na terenie Powiatu stwierdzono
3 przypadki ogniska choroby zakaźnej wścieklizny u lisów wolnożyjących. W czasie dochodzeń
epizootycznych oraz procedury nadzoru nad ogniskami choroby zakaźnej wścieklizny, wskutek
podjętych działań uniknięto transmisji wirusa na zwierzęta i ludzi.
Omawiając punkt wnioski i sprawy bieżące Komisja dyskutowała na temat występującego od
dłuższego czasu problemu z drożnością wentylacyjną w jednym z mieszkań w bloku przy ul. Bohaterów
Westerplatte w Brzesku. Komendant Powiatowy Państwowej Straży POżarnej w Brzesku powiedział iż
w tym kierunku jest prowadzona akcja prewencyjna i są podjęte działania w kierunku przywrócenia
drożności wentylacyjnej. Następnie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Brzesku sygnalizował że do Ministra Zdrowia wpływają skargi dotyczące znajdującego się
niebezpiecznego środka zmiękczającego w piwie. W związku z tym nadano dalszy bieg tej sprawie.
Podsumowując, należy stwierdzić że, wszystkie zagadnienia omawiane na posiedzeniu Komisji
dotyczyły poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Brzeskiego.

Starosta

Andrzej Potępa

