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Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

30 listopada 2020 roku w godz. 11:00 

 

 

Przewodniczący Komisji Pan Daniel Koko– Starosta Lwówecki o godz. 11:00 

otworzył zdalne posiedzenie i przywitał członków komisji oraz zaproszonych gości. 

Na początku spotkania Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad 

posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: 

1. Przygotowanie dróg do sezonu zimowego 2020/2021 

2. Ocena  przygotowań  do  zimy  2020/2021  poczynionych  przez powiatowe służby 

inspekcje i straże 

3. Przedstawienie propozycji oraz przyjęcie planu pracy Komisji BiP na 2021 r. 

4. Sprawy różne 

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Porządek 

obrad został jednogłośnie przyjęty.  

Rozpoczęto pierwszy punkt obrad- przygotowanie dróg do sezonu zimowego 

2020/2021. Jako pierwszy zabrał głos Pan Marek Makowski- Kierownik Zarządu Dróg 

Powiatowych w Lwówku Śląskim. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku 

Śląskim powiedział, że niniejszy plan Zimowego Utrzymania Dróg został opracowany  

w oparciu o załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.10.1994 r. Następnie poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim 

posiada łącznie 332,655 km dróg, w tym  316,616 km o nawierzchni bitumicznej. Planem 

zimowego utrzymania dróg objętych jest 312,48 km dróg, w tym: 

- 17,54 km w III standardzie ZUD (droga nr 2491D Pławna – Strzyżowiec) 

- 299,076  km w V standardzie ZUD (pozostałe drogi powiatowe) 

z czego odcinki w miastach o łącznej długości 18,672 km obejmuje obszar gmin: Gryfów 

Śląski, Lubomierz, Mirsk, Lwówek Śląski, Wleń. 

Następnie Pan Marek Makowski omówił zasady zimowego utrzymanie dróg. 

Powiedział, że  zgodnie z zarządzeniem Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 października 1994r. załącznik nr 1: 

• III standard zimowego utrzymania dróg wymaga: 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości 

Jezdnia posypana na: 
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- skrzyżowaniach z drogami 

- skrzyżowaniach z liniami kolejowymi 

- odcinki o pochyleniu > 4% 

- przystankach autobusowych 

- innych miejscach ustalonych przez Zarząd Dróg Powiatowych 

Dopuszczalne odstępstwa od III standardu: 

Dopuszcza się: 

- po ustaniu opadów śniegu – luźny śnieg do 6 godzin 

- zajeżdżony śnieg może występować 

- zaspy, języki śnieżne mogą występować lokalnie do 6 godzin 

- utrudnienia dla samochodów osobowych 

- po stwierdzeniu zjawiska śliskości do 5 godzin 

• V standard zimowego utrzymania dróg wymaga: 

Po ustaniu opadów śniegu: 

- jezdnia odśnieżona na całej szerokości, w miejscach występowania zasp co najmniej jeden 

pas ruchu z wykonaniem mijanek, 

- jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. 

Dopuszcza się odstępstwa od V standardu: 

Dopuszcza się: 

- śnieg luźny do 16 godzin 

- śnieg zajeżdżony może występować 

- nabój śnieżny może występować 

- zaspy mogą występować do 24 godzin 

- przerwy w komunikacji do 24 godzin 

- po stwierdzeniu zjawiska śliskości do 8 godzin 

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych poinformował, że drogi powiatowe podzielono 

na 6 zadań. Na zadanie nr I obejmujące obszar gm. Mirsk (51,517 km dróg)- odśnieżanie  

i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Mirsk i ulic w mieście Mirsk będących 

drogami powiatowymi zgodnie z wykazem ewidencyjnym oraz standardami ZUD. Zadanie 

realizowane będzie przez firmę PW „Paweł” Paweł Musztafa. Zadanie nr II odejmuje 

odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Mirsk i ulic w mieście Mirsk 

oraz części dróg w gminie Gryfów Śląski będących drogami powiatowymi zgodnie  

z wykazem ewidencyjnym oraz standardami ZUD (22,969 km). Odpowiedzialnym  

za wykonanie tego zadanie jest firma PW „Paweł” Paweł Musztafa. Na wykonywanie zadania 
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nr III obejmującego obszar gm. Gryfów Śląski oraz zadania nr V obejmującego obszar gm. 

Lwówek Śląski i część gminy Wleń ZDP Lwówek Śląski podpisano umowę z firmą 

transportowo-usługową Anna Czepiel. Zadanie IV obejmujące gminę Lubomierz oraz część 

gminy Gryfów Śląski i Mirsk oraz zadnie VI– obejmujące część gminy Wleń wykonywać 

będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim.  

W dalszej części prezentacji Pan Marek Makowski przedstawił zasoby sprzętu 

przeznaczonego do zadań zimowego utrzymania dróg: 

1. Zadanie I - gmina Mirsk   -  nośnik z piaskarką i pługiem – min. 2 szt., nośnik z pługiem 

– min. 1 szt., Pług wirnikowy – min 1 szt., ładowarka – min. 1 szt. 

2. Zadanie II - gmina Mirsk  -  nośnik z piaskarką i pługiem. min 1 szt., nośnik z pługiem – 

min. 1 szt., ładowarka – min. 1 szt. 

3. Zadanie III – gmina Gryfów Śląski - nośnik z piaskarką i pługiem min. 1 szt., nośnik  

z pługiem – min. 1 szt., ładowarka – min. 1 szt. 

4. Zadanie IV - gmina Lubomierz - nośnik z piaskarką i pługiem - min.1 szt., nośnik  

z pługiem – min. 1 szt., ładowarka – min. 1 szt. 

5. Zadanie V – gmina Lwówek Śl. - nośnik z piaskarką i pługiem - min. 3 szt., nośnik  

z pługiem – min. 1 szt., ładowarka – min. 1 szt. 

6. Zadanie VI – gmina Wleń - nośnik z piaskarką i pługiem - min. 1 szt., nośnik z pługiem – 

min. 1 szt., ładowarka – min. 1 szt. 

Następnie Starosta Lwówecki otworzył drugi punkt posiedzenia- Ocena  przygotowań  

do zimy  2020/2021  poczynionych przez powiatowe służby, inspekcje i straże.  

Jako pierwsza w tej części posiedzenia zabrała głos Pani Dorota Pruszkowska- 

Bartoch Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lwówku Śląskim. 

Poinformowała, że w związku z epidemią i narastającą liczbą zakażeń Sars-cov-2  

i koniecznością podjęcia działań przeciwepidemicznych oraz zwiększoną liczbą obowiązków 

we wszystkich działach plan pracy inspekcji został ograniczony do minimum. Realizowane są 

tylko działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniam się zakażenia Sars-cov-2  

na terenie PSSE i nie tylko oraz nagłe i bardzo pilne interwencje. Następnie Dyrektor 

przestawiła główne kierunki działania PSSE w Lwówku Śląskim m.in.: sprawowanie nadzoru 

sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej, jakością wody przeznaczonej  

do spożycia, bezpieczeństwem żywności i żywienia. Pani Dorota Pruszkowska- Bartoch 

powiedziała, że sytuacja epidemiologiczna w powiecie lwóweckim w 2020 roku skupiła się 

przede wszystkim na przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się Sars-cov-2. W okresie  

od 18 marca 2020 r. do chwili obecnej na terenie powiatu lwóweckiego odnotowano bardzo 



4 
 

dużą liczbę zachorowań. Pani Dorota Pruczkowska- Bartoch dodała, że w 2021 roku ferie  

w całym kraju odbywać się będą w jednym terminie, bez możliwości wyjazdów tak wiec 

nadzór nad zimowiskami nie będzie prowadzony. W okresie letnim przeprowadzane były 

kontrole obiektów użyteczności publicznej, podczas których nie stwierdzono uchybień 

sanitarnych. Następnie poruszono temat jakości wody. Pani Dyrektor Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Lwówku Śląskim stwierdziła, że jakość wody w wodociągach 

w porównaniu do lat ubiegłych uległa znacznej poprawie. Podkreśliła, że większość działań 

PSSE w ostatnim czasie skierowanych jest na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się 

epidemii.  

Następnie Starosta Lwówecki przekazał głos Panu Ireneuszowi Hołodze 

- Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lwówku Śląskim. Na początku swojego 

wystąpienia Pan Ireneusz Hołoga poinformował, że pandemia wymusiła na PIW zmianę 

sposobu działania, pewna część kontroli planowych została zredukowana, natomiast 

wszystkie działania doraźne, interwencyjne były realizowane. W bieżącym roku w związku  

z pandemią PIW zakupił środki dezynfekcyjne, maseczki ochronne, kombinezony. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii powiedział, że ważną kwestią związaną w funkcjonowanie 

PIW są problemy kadrowe, w jednostce jest wakat na dwóch stanowiskach. Następnie 

poruszył temat zagrożeń weterynaryjnych. Powiatowy Lekarz Weterynarii powiedział,  

że afrykański pomór świń nadal stanowi realne zagrożenie dla stad świń w gospodarstwach. 

Podkreślił, że powiat lwówecki jest w obszarze białym- gdzie nie odnotowano przypadków 

choroby. Jednak na terytorium kraju choroba coraz bardziej się rozprzestrzenia. Następnie 

Pan Ireneusz Hołoga powiedział, że PIW wykonuje wszystkie czynności ochronne w zakresie 

bioasekuracji. Powiatowy Lekarz Weterynarii wspomniał o kolejnym zagrożeniu jakim jest 

wysoce zjadliwa grypa ptaków. W obecnym okresie jesienno-zimowym na terenie Dolnego 

Śląska nie odnotowano przypadków występowania grypy. Natomiast duże ognisko pojawiło 

się w Wielkopolsce, w powiecie wolsztyńskim.  

Jako kolejny zabrał głos Pan Mariusz Mróz – Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim. Poinformował, że przygotowania do sezonu zimowego 

straż rozpoczęła od jesiennego przeglądu posiadanego sprzętu. Następnie stwierdził,  

że wszystkie samochody na wyposażeniu straży przygotowane są do okresu zimowego. Pan 

Mariusz Mróz dodał, że w obecnej chwili w związku z trwającym remontem garażu  

w komendzie pojawił się chwilowy problem z garażowaniem samochodów. Poinformował,  

że okres zimowy to czas częstszych wyjazdów do pożarów przewodów kominowych. 

Następnie wspomniał, że w dniu dzisiejszym do remizy wraca podnośnik z naprawy. 
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Komendant Powiaty Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że straż, szczególnie  

w okresie zimowym, ściśle współpracuje z Policją i Zarządem Dróg Powiatowych w Lwówku 

Śląskim oraz firmami, które zajmują się zimowym utrzymaniem dróg. W przypadku 

wystąpienia utrudnień na drodze, wystąpienia śliskiej nawierzchni utrudniającej dojazd 

jednostki do miejsca zdarzenia zwraca się do Zarządu Dróg z prośbą o podjęcie stosownych 

działań.  

Kolejno głos zabrał Pan Mateusz Królak p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu 

Drogowego Powiatowej Policji w Lwówek Śląski. Jak poinformował, policja jest dobrze 

przygotowana do sezonu zimowego. Pan Mateusz Królak poruszył temat osób bezdomnych. 

W okresie zimowym policja podejmuje działania mające na celu umieszczenie osób 

bezdomnych w noclegowniach. Powiedział, że w tym roku, w związku z istniejącą pandemią, 

pojawiły się problemy z umieszczaniem osób bezdomnych w noclegowniach. Pan Mateusz 

Królak poinformował, że część noclegowni żąda izolacji albo kwarantanny osób bezdomnych 

przed przyjęciem do placówki. Nadmienił także, iż policja prowadzi dodatkowe działania 

profilaktyczne związane z osobami bezdomnymi poprzez krajową mapę zagrożeń 

bezpieczeństwa- każdy osoba posiadająca wiedzę, gdzie przebywają osoby bezdomne może 

zgłosić to w internecie. Poinformował, że policja wraz z pracownikami miejsko-gminnych 

ośrodków pomocy społecznej prowadzi monitoring sytuacji osób znajdujących się trudnej 

sytuacji życiowej. Policja zaapelowała do mieszkańców o informowanie służb o miejscach 

przebywania osób bezdomnych.  

Pan Mateusz Królak powiedział, że druga część akcji zima dotyczy działań na drodze. 

Stwierdził, że z doświadczeń z poprzednich lat wynika, że coraz mniejszym problem jest 

zaśnieżenie dróg natomiast coraz większym problem stają się gołoledzie. Zadaniem policji 

jest monitorowanie stanu dróg. Przedstawiciel policji dodał, że w okresie zimowym dyżurny 

policji odbiera bardzo dużo zgłoszeń o nieprzejezdności i śliskości dróg. Policja stara się 

zawsze przed wezwaniem służb skontrolować drogę i sprawdzić czy rzeczywiście droga 

wymaga interwencji służb. Dyżurny policji posiada wykaz numerów telefonów służb 

odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg. Dodał, że jeśli wystąpią opady śniegu policja 

będzie prowadzić kontrolę obiektów wielkopowierzchniowych pod kątem usuwania śniegu  

z dachu.  

Następnie otworzono trzeci punkt posiedzenia- Przedstawienie propozycji oraz 

przyjęcie planu pracy Komisji BiP na 2021 r. Starosta Lwówecki przedstawił propozycję 

planu pracy na rok 2021 r.   
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1. Przedstawienie Staroście Lwóweckiemu rocznego sprawozdania z 

realizacji zadań zawartych w Powiatowym programie zapobiegania 

Przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego na lata 2020-2022. 

2. Podsumowanie  prac powiatowych służb, inspekcji, straży za 2020 r. 

- Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śl. 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śl. 

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śl. 

- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lwówku Śl. 

3.   Sprawy różne 

1. Przygotowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie 

powiatu lwóweckiego. 

2. Sprawy różne 

1. Przygotowanie dróg do sezonu zimowego 2021/2022 

2. Ocena  przygotowań  do  zimy  2021/2022  poczynionych   

przez powiatowe służby inspekcje i straże 

3. Przedstawienie propozycji oraz podjęcie planu pracy Komisji BiP na 

2022 rok 

4. Sprawy różne 

 

Plan pracy na 2021 roku został przyjęty jednogłośnie.  

Ostatnim punktem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku były sprawy 

różne. Starosta Lwówecki powiedział, że chciałby poruszyć temat podjęty podczas konwentu 

starostów. Na konwencie omawiano kwestię utraty prawa jazdy za przekroczenie prędkości 

powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym i możliwości jego zwrócenia przez starostę. Pan 

Daniel Koko powiedział, że kierowcy którym zabrano prawo jazdy, informowani są,  

że starosta ma uprawnienia do zwrócenia prawa jazdy. I taką prośbę kierowcy często kierują 

do starostów. Starosta Lwówecki poinformował, że poza nadzwyczajnymi okolicznościami, 

starostowie nie posiadają uprawnień by móc zwracać prawo jazdy. W związku z powyższym 

starostowie podczas konwentu wystosowali apel do Komendanta Wojewódzkiego Policji  

z prośbą by funkcjonariusze policji nie przekazywali takich informacji kierowcom.  

Następnie Starosta Lwówecki poprosił Pana Marka Makowskiego by odniósł się  

w jakim terminie zakończone zostanie znakowanie remontowanej drogi wojewódzkiej 364  

na odcinku między Lwówkiem Śląskim a Gryfowem Śląskim. Pan Marek Makowski 

poinformował, że malowanie linii segregacyjnych w okresie zimowym jest bardzo 

krótkotrwałe. Kierownik uznał, że malowanie w tym okresie linii segregacyjnych byłoby 

niegospodarne. Stwierdził, że malowanie linii będzie miało miejsce w okresie wiosennym, 

kiedy będzie możliwe uzyskanie gwarancji za wykonaną pracę.  

Następnie głos zabrał Radny Powiatowy Pan Tadeusz Jagiełło. Zadał trzy pytania:  

jak wygląda kwestia szczepień na grypę i czy są kontynuowane oraz jak wygląda sytuacja 
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kadrowa w PSSE w dobie pandemii oraz zapytał o przyszłość funkcjonowania komisariatu  

w Gryfowie Śląskim.  

Pani Dorota Pruczkowska- Bartoch wyjaśniła, że szczepienia na grypę obowiązują  

w dalszym ciągu, nie ma informacji o ich odwołaniu. Pani Dyrektor podziękowała  

za zainteresowanie dot. organizacji pracy w instytucji. Powiedział, że jest bardzo ciężko,  

są problemy kadrowe.  Pracownicy są bardzo obciążeni ilością obowiązków.  

Do trzeciego pytania odniósł się Pan Mateusz Królak- powiedział, że komenda 

powiatowa policji przygotowuje się do przeniesienia do nowej siedziby. Tam też będzie jedno  

z nowocześniejszych stanowiska dowodzenia. Powiedział, że sytuacja pandemiczna (doszło 

do zachorowania wielu policjantów, wielu objętych zostało kwarantanną) oraz przenoszenie 

struktur do nowej komendy spowodowało, że decyzją komendanta przez pewien okres czasu 

dyżurka w Gryfowie Śl. została zlikwidowana, a policjanci pełnili służbę na stanowisku 

dowodzenia w Lwówku Śląskim. Pan Mateusz Królak stwierdził, że takie działanie pozwoliło 

przetestować nowy system- takie rozwiązanie będzie już na stałe wprowadzone. 

Przedstawiciel policji zauważył, że przepisy regulują, że służba na powiatowym stanowisku 

dowodzenia powinna być pełniona dwuosobowo. Stanowisko dowodzenia będzie 

umiejscowione w Komendzie Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, będzie dowodzone 

dwuosobowo dlatego też nie będzie stanowiska dowodzenia w Komisariacie Policji  

w Gryfowie Śląskim. Poinformował jednocześnie, że status komisariatu nie zmieni się 

ponieważ ilość osób pracujących i pełniących służbę na komisariacie i sama struktura nie 

ulegnie zmianie. Tylko stanowisko dowodzenia zostanie przeniesione. W dalszym ciągu 

pozostaje służba patrolowa 3-zmianowa w Gryfowie Śląskim. Jako kolejny zabrał głos Pan 

Paweł Jaworski Zastępca Komendanta Komisariatu w Gryfowie Śląskim. Powiedział,  

że służba w Komisariacie w Gryfowie Śląskim jest pełniona w niezmienionym składzie, 

policjanci nadal służą społeczeństwu, są do dyspozycji.   

Na tym zakończono posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.     

                                                                                   

    

Przewodniczący  

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

 

   Daniel Koko 

 

Protokołowała:  

Aleksandra Fryza 


