2017
POSIEDZENIA
Lp.
1.

Data
15.05.2017 r.

Temat, cel
1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku,
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku,
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku oraz
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Prudniku za rok 2016.
2. Podsumowanie działań zrealizowanych przez służby, inspekcje
i straże w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2017”.
3. Informacja na temat zrealizowanego projektu „Razem dla
bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności
lokalnych Powiatu Prudnickiego” w ramach „Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zchowań Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” oraz projektu „Życie pełne
blasku” dofinansowanego ze środków Rządowego programu na lata
2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

2016
POSIEDZENIA
Lp.
1.

Data
06.06.2016 r.

Temat, cel
1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku,
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku,
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku oraz
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Prudniku za rok 2015.
2. Informacja na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim,
w tym aktywne formy pomocy osobom bezrobotnym.
3. Podsumowanie działań zrealizowanych przez służby, inspekcje
i straże w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2016”.

2.

04.11.2016 r.

1. Ochrona zdrowia w powiecie prudnickim – działalność Prudnickiego
Centrum Medycznego S.A. w Prudniku oraz działalność Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Białej.
2. Informacja i wnioski z kontroli obiektów budowlanych
i wielkopowierzchniowych budynków w powiecie prudnickim.
3. Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje
2016”.
4. Informacja w zakresie przeprowadzonej akcji „Bezpłatne badanie stanu
technicznego pojazdu”.

3.

29.12.2016 r.

1. Zaopiniowanie budżetu powiatu prudnickiego w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2017.
2. Przedstawienie projektu „Powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
na lata 2017-2019”.
3. Przyjęcie „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok
2017”.

2015
POSIEDZENIA
Lp.

Data

Temat, cel

1.

17.06.2015 r.

1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku,
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku,
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku oraz
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Prudniku za rok 2014.
2. Współpraca dyrektorów szkół, kuratorów sądowych i rodzinnych,
Policji i Straży Miejskiej w zakresie bezpieczeństwa wśród dzieci
i młodzieży.
3. Ochrona zdrowia mieszkańców powiatu prudnickiego.
4. Informacja w zakresie ustaleń dot. przeprowadzenia akcji „Bezpłatne
badanie stanu technicznego pojazdu”.

2.

18.09.2015 r.

1.
2.
3.
4.

3.

30.12.2015 r.

1. Zaopiniowanie budżetu powiatu prudnickiego w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2016.
2. Przyjęcie „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok
2016”.

Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej powiatu prudnickiego.
Ocena stanu zagrożeń epidemiologicznych.
Ocena stanu zagrożeń ze strony zwierząt (bezpańskich i dzikich) oraz
chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych.
5. Informacja na temat zrealizowanych przedsięwzięć w ramach akcji
„Bezpieczne Wakacje 2015”.
6. Propozycje tematyczne do projektu w ramach Rządowego Programu
Ograniczania Przestępczości i Społecznych Zachowań „Razem
Bezpieczniej".

2014
POSIEDZENIA
Temat, cel

Lp.

Data

1.

30.06.2014 r.

1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku oraz Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Prudniku za rok 2013.
2. Realizacja obszarów działania zawartych w Rządowym Programie
Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem
Bezpieczniej”.

2.

30.12.2014 r.

1. Przedstawienie zadań i składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
2. Wręczenie Zarządzenia w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku osobom powołanym do składu Komisji.
3. Zabezpieczenie ludności powiatu prudnickiego w wodę do spożycia,
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu prudnickiego na 2015 rok
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
5. Przyjcie „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2015 rok”.

2013
POSIEDZENIA
Temat, cel

Lp.

Data

1.

26.07.2013 r.

1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku oraz Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Prudniku za rok 2012.
2. Stan bezpieczeństwa placów zabaw dla dzieci, obiektów sportowych,
kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz basenów kąpielowych.
3. Informacja w zakresie prywatyzacji Prudnickiego Centrum Medycznego S.
A. w Prudniku.

2.

23.09.2013 r.

1. Informacje na temat zrealizowanych przedsięwzięć w ramach akcji
„Bezpieczne Wakacje 2013”.
2. Procedura postępowania w zakresie eliminacji tworzenia nielegalnych
kąpielisk na rzekach w powiecie prudnickim.
3. Procedura postępowania na terenie powiatu prudnickiego, w przypadku
zdarzeń z udziałem zwierząt wolnożyjących.

2012
POSIEDZENIA
Temat, cel

Lp.

Data

1.

12.10.2012 r.

1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku, Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Prudniku za rok 2011.
2. Ocena stanu zabezpieczenia powodziowego w gminach z terenu powiatu
prudnickiego.
3. Przedsięwzięcia realizowane przez odpowiednie podmioty w ramach akcji
„Bezpieczne Wakacje 2012”.

2.

28.12.2012 r.

1. Przemoc w rodzinie, jako negatywne zjawisko społeczne wśród
mieszkańców powiatu prudnickiego skala zjawiska, formy i metody
zmniejszenia tego zjawiska.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu prudnickiego w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2013.
3. Przyjęcie „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2013”.

2011
POSIEDZENIA
Temat, cel

Lp.

Data

1.

04.01.2011 r.

2.

29.12.2011 r. 1. Stan bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych: problemy
wychowawcze, ocena warunków bezpieczeństwa na drogach w obrębie
szkół, zajęcia pozalekcyjne w szkołach.
2. Procedura postępowania ze zwierzętami bezpańskimi i dzikimi oraz
poszkodowanymi w wyniku wypadków drogowych.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu prudnickiego w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2012.
4. Ustalenie i przyjęcie „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na
2012 rok”.

1. Zapoznanie z budżetem powiatu prudnickiego na rok 2011 w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
2. Przyjęcie ostatecznej wersji projektu „Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego na lata 2011-2013”.
3. Ustalenie i przyjęcie „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na
2011 rok”.

KONFERENCJE
1.

01.04.2011 r. Temat: „Zasady organizacji imprez masowych”.
1. Organizacja
i
zabezpieczenie
imprez
rekreacyjno-sportowych
przeprowadzonych w 2010 r. na terenie powiatu prudnickiego.
2. Zasady kwalifikowania imprez jako imprezy masowe.
3. Wniosek o wydanie opinii dot. imprezy masowej oraz dokumentacja
składana Komendantowi Powiatowemu PSP w Prudniku.
4. Procedura dotycząca wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy
masowej.

2010
POSIEDZENIA
Temat, cel

Lp.

Data

1.

24.04.2010 r.

1. Przedstawienie informacji dotyczących pracy Komendy Powiatowej
Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Prudniku, Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Prudniku,
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Prudniku.
2. Omówienie sytuacji powodziowej w powiecie prudnickim zaistniałej
w ciągu dni poprzedzających posiedzenie Komisji.
3. Przedstawienie kosztów poniesionych w związku z podjętymi działaniami
przeciwpowodziowymi.
4. Przedstawienie informacji dotyczącej Programu Ministerstwa Pracy na
usuwanie skutków powodzi.

2.

26.10.2010 r.

1. Tworzenie sprawnych systemów wsparcia dla osób potrzebujących –
podejmowane w powiecie prudnickim działania i ich skuteczność.
2. Przeciwdziałanie patologiom wśród nieletnich – analiza działań
podejmowanych w powiecie prudnickim.

Lp.

Data

2009
POSIEDZENIA
Temat, cel

1.

08.05.2009 r. 1. Analiza przyczyn wypadków drogowych w powiecie prudnickim –
możliwości realizacji działań i rozwiązań ukierunkowanych na poprawę
stanu bezpieczeństwa.
2. Zatrudnianie osób przebywających w Areszcie Śledczym w Prudniku przy
pracach na rzecz zwiększenia czystości i eliminowania nieporządku
w miejscach publicznych.
3. Przedstawienie informacji dotyczących grypy A/H1N1.
4. Utworzenie Podkomisji w zakresie działalności na rzecz bezpieczeństwa na
drogach powiatu prudnickiego.

2.

08.09.2009 r. 1. Podjęcie działań i rozwiązań ukierunkowanych na poprawę stanu
bezpieczeństwa na drogach powiatu prudnickiego.
2. Programy profilaktyczne z zakresu uzależnień wśród młodzieży szkolnej
oraz działania prewencyjne realizowane przez Wydział Oświaty i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Prudniku, Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Prudniku oraz Komendę Powiatową Policji w Prudniku.

3.

15.12.2009 r. 1. Omówienie realizacji priorytetów zawartych w „Powiatowym Programie
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego na lata 2008-2010”, tj.:
• zapoznanie z inicjatywami podjętymi przez samorządy gminne
w zakresie priorytetu „Zwiększanie czystości i eliminowanie nieporządku
w miejscach publicznych”,
• informacje dotyczące działań w zakresie zabezpieczenia infrastruktury z
terenu powiatu.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu prudnickiego na rok 2010
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
3. Ustalenie i przyjęcie „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na
2010 rok”.

Lp.

Data

1.

28.05.2008 r.

2.

2008
POSIEDZENIA
Temat, cel
1. Zagrożenie wirusem H5N1 na terenie powiatu prudnickiego.
2. Przedstawienie informacji dot. pracy Policji w 2007 r.
3. Działalność Powiatowego Zespołu Profilaktycznego w
narkomanii.

zakresie

05.12.2008 r. 1. Realizacja projektu „Świadomi i bezpieczni”.
2. Informacja na temat Informatora Powiatowego „Szukaj Pomocy”.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu prudnickiego na rok 2009
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
4. Ustalenie i przyjęcie „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na
2009 rok”.

Lp.

Data

2007
POSIEDZENIA
Temat, cel

1.

29.01.2007 r. 1. Zapoznanie z budżetem powiatu prudnickiego w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
2. Ustalenie tematyki posiedzeń.
3. Ustalenie priorytetów działania Komisji.
4. Ustalenie „Planu pracy Komisji na 2007 rok”.

2.

17.04.2007 r. 1. Promowanie idei „Praca zamiast zasiłku”.
2. Konieczność wzmacniania procesów integracji społecznej.
3. Przedstawienie informacji o działalności Centrum Integracji Społecznej
„CISPOL” przy Urzędzie Miejskim w Byczynie z siedzibą
w Polanowicach.
4. Wspieranie działań Centrum Integracji Społecznej w Prudniku środkami
Funduszu Pracy.

3.

31.10.2007 r. 1. Promowanie idei udzielania rzetelnej i wszechstronnej pomocy w trudnych
sytuacjach życiowych w oparciu o poszanowanie godności i wzajemnych
praw.
2. „Budowa systemu pomocy ofiarom przestępstw” – temat przedstawiony
przez prof. Tadeusza Cieleckiego – wykładowcę Uniwersytetu Opolskiego.
3. Zapoznanie z zasadami działalności oraz możliwością korzystania z usług
Lokalnego Ośrodka Wsparcia w Kędzierzynie-Koźlu.
4. Zapoznanie z ofertą pomocy świadczoną przez Ośrodek Interwencji
Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie oraz porównanie oferty
z realnym zapotrzebowaniem w powiecie prudnickim.
5. Omówienie sytuacji bezpieczeństwa na drodze krajowej przed
miejscowością Mochów w gminie Głogówek oraz wypracowanie wniosku
w sprawie podjęcia działań zmierzających do oznakowania ww. odcinka
drogi znakiem„czarny punkt”.

4.

28.12.2007 r. 1. Zaopiniowanie budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli.
2. Przygotowanie projektu „Powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego na lata 2008-2010”.
3. Opracowanie „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok
2008”.

1.

05.12.2007 r.

KONFERENCJE
Temat: „Pomaganie rodzinie w kryzysie. Pomaganie rodzinie z dysfunkcją”.
1. Rodzina dysfunkcyjna.
2. Pomaganie ofierze przestępstw.
3. Możliwości realizacji kampanii profilaktycznej „Ciąża bez alkoholu” oraz
oddziaływań edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych
dotyczących uszkodzeń płodu spowodowanych alkoholem.
4. Lokalne szanse na kompleksowe oddziaływania pomocowe wobec rodzin
dysfunkcyjnych.

Lp.

Data

2006
POSIEDZENIA
Temat, cel

1.

23.03.2006 r. 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
2. Zintegrowanie działań podejmowanych na szczeblach administracji
rządowej i samorządowej w zakresie zagadnień dotyczących
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2.

05.07.2006 r. 1. Dyskusja na temat problemów istniejących w ruchu drogowym.
Wyciągnięcie wniosków:
• zintensyfikowanie rozpropagowywania wiedzy w zakresie wychowania
komunikacyjnego wśród dzieci i młodzieży,
• propagowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród
nauczycieli, kierowców, instruktorów nauki jazdy i młodzieży
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
• utworzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
• opracowanie powiatowego „Gambitu”, szczególnie mając na uwadze
likwidację niebezpiecznych miejsc na drogach,
• prowadzenie przeglądu dróg z katalogowaniem uwag i rozliczaniem
z wykonania zadań,
• nasilenie
nadzoru
nad
ruchem
pojazdów,
wprowadzenie
zautomatyzowanego nadzoru.

3.

24.07.2006 r.

1. Przeprowadzenie szkolenia „Razem przeciw przemocy” przez
pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku. Omówienie
tematów:
• „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,
• „Dlaczego kobiety trwają w krzywdzącym związku” – „Zespół stresu
pourazowego”,
• „Przemoc sama się nie kończy”.

4.

16.11.2006 r.

1. Przedstawienie aktualnej sytuacji dotyczącej występowania chorób zwierząt
i zagrożeń oraz prowadzonej profilaktyki przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii.
2. Przedstawienie tematu „Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych na
terenie powiatu prudnickiego” przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Prudniku. Dyskusja dotycząca ww. tematu.

1.

19.10.2006 r.

1. Przygotowanie informacji stanowiących treść informatora powiatowego
„Szukaj pomocy”, dotyczącego lokalnej oferty pomocy w zakresie
problemów alkoholowych, narkotykowych, tytoniowych oraz przemocy
w rodzinie i wykluczenia społecznego.

SPOTKANIA

DEBATY
1.

01.12.2006 r.

1. Debata profilaktyczna – „Czy mamy pomysł na własny rozwój – młodzi
i dorośli – podobieństwa czy różnice” – zorganizowana przy udziale Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskieiego.

2005
POSIEDZENIA
Temat, cel

Lp.

Data

1.

14.10.2005 r.

1. Przyjęcie projektu „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata
2005-2007”.
2. Przedstawienie tematu „Zagrożenia zwierząt na terytorium RP wysoce
zajadliwą grypą ptaków” przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Prudniku.

2.

27.12.2005 r.

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu prudnickiego na 2006 rok
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
2. Ustalenie priorytetów działania Komisji na 2006 r.:
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
• tworzenie sprawnych systemów wsparcia dla osób potrzebujących,
• zapewnienie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz
zagospodarowanie czasu wolnego,
• poprawa bezpieczeństwa weterynaryjnego.

