
SPRAWOZDANIE NR 1
STAROSTY SANDOMIERSKIEGO

z dnia 24 lutego 2012 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją o realizacji „Powiatowego 
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego” na terenie powiatu sandomierskiego za 2011 rok. 

Na podstawie art. 38b pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 
142 poz. 1592 z późn. zm.) Starosta Sandomierski składa sprawozdanie z działalności komisji za rok 2011. 

DZIAŁ I.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku. 

W celu realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad państwowymi służbami, inspekcjami i strażami 
oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 
zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i Zarządzeniem Nr 
1/2011 Starosty Sandomierskiego z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku, została powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. 

Zgodnie z przyjętą zasadą pracy, posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbywały się 
w zależności od potrzeb. W 2011 roku zwołano 3 posiedzenia, i tak: 

1) Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 19 stycznia 2011 roku, na którym Starosta Sandomierski 
poinformował, że w grudniu ubiegłego roku dobiegła końca trzyletnia kadencja Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku. W związku z powyższym zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym w miesiącu styczniu 
wystąpił do Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu oraz do Prokuratora Okręgowego 
w Kielcach o delegowanie swoich przedstawicieli do składu Komisji. Na Sesji Rady Powiatu w dniu 29 
grudnia 2010 roku do składu Komisji zostało wydelegowanych dwóch radnych. Posiedzenie w dniu 19 
stycznia 2011 r. było pierwszym posiedzeniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w nowym składzie. 

W kolejnej części posiedzenia zgodnie z art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym 

ust. 1 pkt 5 Komisja opiniowała projekt budżetu w zakresie poprawy bezpieczeństwa porządku 
publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz zarządzania kryzysowego. Pani Barbara Statuch, Skarbnik 
Powiatu, poinformowała, że na te zadania została w budżecie zaplanowana kwota w wys. 120 260 zł. 
Projekt budżetu powiatu został zaopiniowany pozytywnie. 

Następnie członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznali się ze wstępnym projektem 
sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją z realizacji 
Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli 
i Porządku Publicznego za 2010 rok, w którym poinformowano o podejmowanych najważniejszych 
działaniach i efektach jakie uzyskano w tym względzie. Przedstawiona propozycja sprawozdania została 
jednogłośnie zaakceptowana przez członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

2) Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się 16 maja 2011 roku. Pierwszym 
z omawianych tematów była „Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony 
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przeciwpożarowej”. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu szczegółowo 
przedstawił aktualny stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu. Omówił 
charakterystyczne akcje, jakie miały miejsce w analizowanym okresie, działania jednostek OSP 
włączonych do KSRG oraz przedstawił aktualny stan wyposażenia (sprzęt ratowniczy, pojazdy ratownicze) 
jakimi dysponuje Komenda Powiatowa PSP. 

Kolejnym tematem był „Stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sandomierskiego za rok 2010”. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił ocenę zagrożenia epidemiologicznego, ocenę 
jakości wody przeznaczonej do spożycia, stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej i kąpielisk, 
stan sanitarny zakładów ochrony zdrowia, warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy, stan 
sanitarny obiektów, żywności i przedmiotów użytku oraz działalność laboratoryjną. Sporo uwagi 
poświęcił również zapobiegawczemu nadzorowi sanitarnemu, nadzorowi nad placówkami nauczania 
i wychowania, placówkami wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz promocji zdrowia i oświaty 
zdrowotnej. 

Oba przedstwione sprawozdania zostały zaopiniowane pozytywnie. 

3) W dniu 18 listopada 2011 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W związku ze zbliżającą się zimą pierwszym 
z omawianych tematów były „Zadania administracji publicznej w sytuacjach wystąpienia ekstremalnych 
warunków pogodowych, szczególnie w okresie zimy”. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Sandomierzu poinformował, że w czasie zimy wiele działań strażaków ma charakter pomocniczy. KP 
PSP wyciąga karetki pogotowia ratunkowego z zasp lub dowozi lekarza do osób chorych. Jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych są wykorzystywane do usuwania z dachów zalegającego śniegu. 
W zimowym okresie często też dochodzi do kolizji drogowych i jeśli nastąpi wyciek oleju silnikowego 
dużo działań związanych jest z jego neutralizacją. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 
w Sandomierzu oznajmił, że Policja prowadzi wiele działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu przed i w czasie zimy, m.in: prowadzi przegląd dróg pod kątem szukania ubytków 
w nawierzchni, uświadamia kierowców o potrzebie zmiany opon na zimowe, informuje zarządców 
budynków o konieczności odśnieżaniu dachu i chodnika jeśli zajdzie taka potrzeba, aktualizuje numery 
telefonów oraz informuje media o powstających utrudnieniach na drogach. Starosta Sandomierski 
podkreślił jak ważnym problemem w czasie zimy jest zalegający śnieg na dachach budynków. Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel lub 
zarządca obiektu zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo użytkowe obiektu. Obiekty o powierzchni 
zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz obiekty o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 (hale 
sportowe, sklepy, szkoły i domy weselne) podlegają kontroli dwa razy w roku, tj. do dnia 31 marca i 30 
listopada. Członek Zarządu Powiatu, pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, 
poinformował że w przypadku szkół to na dyrektorach ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa 
uczniom na terenie szkoły. W każdej szkole funkcjonuje miejsce, gdzie uczniowie mogą nabyć gorący 
posiłek. Dyrektorzy za zgodą organu prowadzącego mają też do dyspozycji 10 dni w roku szkolnym, 
w których mogą zrobić uczniom wolne. 

Kolejnym tematem było „Wsparcie dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością w okresie 
zimy”. Zastępca Burmistrza Sandomierza poinformował, że na terenie miasta Sandomierza pomoc 
osobom bezdomnym realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Na terenie miasta Sandomierza przebywa 
33 osoby bezdomne, w tym 22 z terenu Sandomierza, natomiast reszta znajduje się na terenach innych 
gmin. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami Straży Miejskiej patrolują miejsca 
gdzie mogą przebywać osoby bezdomne i jeżeli natkną się na taką osobę, informują ją o możliwości 
skorzystania z pomocy. Na terenie miasta na tablicach ogłoszeniowych jest zamieszczony apel do 
mieszkańców z prośbaą o powiadamianie odpowiednie służby o miejscach, gdzie znajdują się osoby 
bezdomne. 

Następnym tematem było „Przygotowanie infrastruktury drogowej do zapewnienia bezpieczeństwa 
w ruchu lądowym na terenie powiatu sandomierskiego w okresie zimy”. Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Sandomierzu poinformował, że na terenie powiatu znajdują się drogi w 6-tej, 5 – tej 
i 4 – tej kategorii odśnieżania. W kategorii 6 – tej śnieg występuje cały czas, w 5–tej śnieg luźny może 
występować 16 godzin, zaspy mogą występować do 24 godzin, śnieg zajeżdżony występuje cały czas. 
W 4-tej kategorii śnieg zajeżdżony występuje cały czas, natomiast zaspy mogą występować do ośmiu 
godzin, mogą również występować przerwy w komunikacji do 8 godzin. Drogi w mieście Sandomierz 
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posypywane są ciągle, natomiast poza miastem posypywane są w miejscach niebezpiecznych (strome 
podjazdy, zakręty, skrzyżowania). ZDP jest w posiadaniu 4 samochodów z osprzętem, tj. pługami, 
piaskarkami oraz równiarkę i ładowarkę. Jest już wykonana mieszanka piaskowo – solna 30% w ilości 
ok. 1000 ton. Starosta Sandomierski przedstawił, że Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu 
zaproponował gminom przejęcie zimowego utrzymania dróg powiatowych w zamian za odpłatność, ale 
tylko jedna gmina była zainteresowana. Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza poinformował, że na 
terenie Miasta Sandomierz przetarg na utrzymanie dróg miejskich wygrało Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu. Pod dwoma niezależnymi numerami telefonów jest 
dwóch pracowników w dyspozycji 24 – godzinnej i do nich można zgłaszać sytuacje, kiedy będzie 
potrzebne natychmiastowe udrożnienie drogi na terenie miasta. Na terenie miasta rozstawione jest 45 
skrzyń z mieszanką piaskowo-solną o wadze 200 i 250 kg. Miasto dysponuje 4 piaskarko–spycharkami, 
3 ciągnikami z rozrzutnikami i 3 ładowarko– koparkami. 

Kolejnym z omawianych tematów było „Przygotowanie służb do działań przeciwepidemicznych 
w okresie wzmożonych zachorowań”. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował, że na 
terenie powiatu odnotowano 4 przypadki zachorowań na grypę, co jest wynikiem odpowiedniej 
profilaktyki stosowanej przez mieszkańców, począwszy od odpowiedniego odżywiania się, ubioru, 
poprzez szczepienia przeciwko grypie. Na terenie powiatu znajdują się 24 zakłady opieki zdrowotnej 
i szpital. Przeciwko grypie można zaszczepić się w 21 punktach, a szczepionka jest ogólnodostępna. 
Wójt Gminy Wilczyce zwrócił się do Dyrektora ZDP o przesłanie do gmin informacji odnośnie 
kategorii dróg powiatowych, która trafi następnie do sołtysów, aby ci poinformowali 
mieszkańców.W kolejnej części posiedzenia zgodnie z art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym ust. 
1 pkt 5 Komisja opiniowała projekt budżetu w zakresie poprawy bezpieczeństwa porządku publicznego, 
bezpieczeństwa obywateli oraz zarządzania kryzysowego. Pani Barbara Statuch, Skarbnik Powiatu 
poinformowała, że na te zadania została w budżecie na 2012 rok zaplanowana kwota w wys. 129 544 zł. 
Projekt budżetu powiatu został zaopiniowany pozytywnie. 

DZIAŁ II.
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za 2011 rok. 

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 
Publicznego przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/190/2002 z dnia 26 czerwca 2002 roku, określający 
istotne zagrożenia dotyczące terenu powiatu sandomierskiego oraz przyjęty harmonogram realizacyjny 
wskazujący kierunki działań zapobiegawczych był w pełni realizowany przez zainteresowane instytucje 
w 2011 roku. 

W swojej bieżącej działalności Komisja Bezpieczeństwa i Porządku inspirowała realizatorów Programu 
do podejmowania nowych działań inwestycyjnych, organizacyjnych i profilaktyczno–edukacyjnych oraz do 
ciągłego zwiększania aktywności. Jednostki realizujące program bezpieczeństwa dzięki wprowadzanym 
systematycznie zmianom organizacyjnym oraz podejmowanym działaniom zapobiegawczym 
i pozyskiwanym środkom finansowym, a także dzięki dużej aktywności, uzyskały bardzo dobre efekty 
w swojej pracy, i tak: 

1) Podstawowym założeniem sandomierskiej Policji na rok 2011 było utrzymanie wysokiego poziomu 
społecznego poczucia bezpieczeństwa i podniesienia poziomu zaufania do Policji. 

Od lat sandomierscy policjanci starają się realizować oczekiwania lokalnego społeczeństwa 
wyrażające się zapewnieniem m.in. poczucia bezpieczeństwa, ograniczaniem przestępczości, 
monitorowaniem patologii społecznych. Ważnym elementem jest szukanie nowych rozwiązań. 

W lutym zeszłego roku Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu otrzymała dodatkowy 
radiowóz marki Alfa Romeo z nowoczesnym wyposażeniem, a w kwietniu dwa motocykle marki Honda 
CBF 1000A, które trafiły do Wydziału Ruchu Drogowego. Urząd Miasta w Sandomierzu sfinansował 
zakup dwóch psów, które przeszły specjalistyczne szkolenie i pracują na rzecz społeczeństwa. Na 
bieżąco analizowany był stan bezpieczeństwa, diagnozowane były zagrożenia i w zależności od potrzeb 
dysponowane były adekwatne siły i środki. 

Na rok 2011 Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu przyjęła do realizacji poniższe założenia: 

- co najmniej utrzymanie dotychczasowego poziomu najbardziej dokuczliwej społecznie przestępczości, 
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- poprawę skuteczności w wykrywaniu sprawców z jednoczesnym dążeniem do odzyskiwania 
skradzionego mienia, zabezpieczenia składników majątkowych sprawców na poczet przyszłej kary, 

- ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz popełniających czyny karalne, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagrożeń związanych z przestępczością narkotykową, 

- eliminowanie negatywnych zachowań takich jak wandalizm, wybryki chuligańskie, a także 
występujących w ruchu drogowym zagrożeń (nietrzeźwi kierowcy, piractwo drogowe), 

- zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprez sportowych. 

Nie byłoby to możliwe bez wsparcia samorządów, instytucji samorządowych i państwowych. 

a) Informacja o przestępczości, dynamice i przyczynach zmian w przestępczości 

W 2011 roku na terenie powiatu sandomierskiego odnotowano znaczący spadek przestępstw 
kryminalnych, które w odczuciu społecznym zaliczyć należy do najbardziej uciążliwych. 
W większości tych przestępstw udało się również zwiększyć bądź utrzymać poziom wykrywalności 
wobec roku 2010. 

Ogółem w 2011 roku wszczęto 1257 postępowań, tj. o 16 mniej w porównaniu do roku 
2010. Postępowań dotyczących przestępstw o charakterze kryminalnym w 2011 roku wszczęto 613, 
tj. o 51 mniej niż w roku poprzednim. Postępowań o charakterze gospodarczym wszczęto 99, tj. 
o 25 mniej niż w roku 2010. Na ogólną liczbę wszczęć składają się również wszczęcia dot. 
przestępstw komunikacyjnych, których w 2011 roku odnotowano 480, czyli o 46 więcej niż w roku 
poprzednim. Należy jednak zaznaczyć, że największą część wszczętych postępowań dot. przestępstw 
komunikacyjnych stanowią postępowania w sprawie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, 
których odnotowano 448. 

W zakresie przestępczości stwierdzonej odnotowano w 2011 roku 1985 przestępstw 

(w roku 2010 stwierdzono 1579 przestępstw), w tym 970 kryminalnych oraz 

419 gospodarczych. Na uwagę zasługuje wzrost ujawnionych przestępstw o charakterze 
gospodarczym. Na wspomniany wzrost ogólnej liczby przestępstw wpłynął również znaczący wzrost 
liczby ujawnionych nietrzeźwych kierujących, którym sandomierska Policja wydała zdecydowaną 
walkę, ujawniając 456 nietrzeźwych kierujących czyli o 64 więcej niż w roku 2010. 

Zdecydowaną walkę sandomierska Policja wydała również przestępczości 
narkotykowej, ujawniając 324 przestępstwa zdefiniowane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii 
tj. aż o 119 więcej niż w roku 2010. Fakt ten również w znaczący sposób przyczynił się do wzrostu 
ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych na terenie powiatu. Jednak zjawisko to także należy 
postrzegać pozytywnie, jako rezultat właściwej pracy funkcjonariuszy, którzy posiadają coraz lepsze 
rozpoznanie środowiska w tym zakresie i nie dopuszczają do rozpowszechniania się tego rodzaju 
przestępczości. Większa liczba ujawnienia tego rodzaju przestępstw skutkowała zatrzymaniem 
i zabezpieczeniem znacznych ilości środków odurzających i psychoaktywnych, które nie trafiły na 
rynek jako oferowane do sprzedaży. 

Łącznie Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu zabezpieczyła w 2011 roku 

63 gramy amfetaminy oraz 72 kilogramy 235 gramów suszu marihuany 

o czarnorynkowej wartości ponad 720 000 zł, co jest najlepszym wynikiem w skali kraju. Ponadto 
wykryto 6 plantacji konopii , na których łącznie znajdowało się 2725 krzaków 

o wysokości od 0,5 do 3 metrów. 

W ubiegłym roku nie odnotowano szczególnie niebezpiecznych przestępstw z użyciem broni palnej 
oraz przestępstw związanych z terrorem kryminalnym. 

W 2011 roku Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu osiągnęła wykrywalność ogólną na 
poziomie 88,5%, co stanowi wzrost o 8,3 % w stosunku do roku poprzedniego. Na podkreślenie 
dobrej pracy Policji zasługuje fakt, że w przypadku przestępstw szczególnie uciążliwych dla 
społeczeństwa, przy spadku ich ilości poprawiono wykrywalność. I tak w przypadku kradzieży cudzej 
rzeczy nastąpił wzrost wykrywalności z 32% w roku 2010 do 53,5% w roku 2011, w kategorii 
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kradzież pojazdu z 36,4% do 66,7%, w kategorii kradzież z włamaniem z 38,7% do 41%, w kategorii 
uszczerbek na zdrowiu z 85,7% do 94,6%, w kategorii uszkodzenie mienia z 27,8% do 57,7%. 
Łącznie w kategorii przestępstw kryminalnych nastąpił wzrost wykrywalności z 65% do 77,4%, zaś 
w przypadku przestępstw gospodarczych z poziomu 92,7% do poziomu 98,1%. 

W ubiegłym roku ustalono ogółem 1025 sprawców, z czego 94 to osoby nieletnie. Wśród 
ustalonych sprawców, na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zostało 
zatrzymanych 598 osób, z czego 61 to sprawcy przestępstw kryminalnych. Świadczy to o wysokiej 
efektywności pełnionych służb zewnętrznych i przekazywaniu społeczeństwu jasnego sygnału 
o nieuchronności i natychmiastowości poniesienia kary. 

W 2011 roku zatrzymano również 104 osoby poszukiwane na podstawie listów gończych, 
nakazów doprowadzenia do zakładów karnych i aresztów śledczych oraz w celu ustalenia miejsca 
pobytu, uniemożliwiając tym samym ewentualne dalsze popełnianie przez nie przestępstw i dając 
przeświadczenie o nieuchronności odbycia kary pozbawienia wolności określonej przez Sąd. 

b) Efektywność służby prewencyjnej 

Na przestrzeni 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu wystawiła do służb 
zewnętrznych łącznie 13938 funkcjonariuszy. Średnio codziennie do służby kierowano 36 
funkcjonariuszy, którzy w ramach służb zewnętrznych realizowali swoje zadania na terenie całego 
powiatu. Na terenie miasta Sandomierza służbę łącznie pełniło 5560 funkcjonariuszy, poza miastem 
Sandomierz do służby skierowano 8378 funkcjonariuszy. 

W przeważającej mierze funkcjonariusze prewencji realizowali zadania w ramach patroli 
zmotoryzowanych, część służb pełnili w ramach patroli pieszych. Do takiego rodzaju służb łącznie 
wystawiono 601 funkcjonariuszy. Ponadto Policja realizowała swoje zadania wspólnie z innymi 
służbami: 75 służb wspólnie ze Strażą Miejską, 5 służb ze Strażą Rybacką oraz 3 służby ze Strażą 
Graniczną. Kolejną formą pełnienia służby przez funkcjonariuszy prewencji KPP Sandomierz była 
służba w patrolach rowerowych - wystawiono 22 służby rowerowe. Widok funkcjonariusza 
pełniącego ten rodzaj służby jest bardzo pozytywnie postrzegany ze strony społeczności lokalnej, jest 
również bardzo skutecznym sposobem pełnienia służby. Specyfika tej służby to szybkie i sprawne 
przemieszczanie się w różne miejsca rejonu, również w te, w które z uwagi na ograniczenia 
urbanistyczne dojazd pojazdem jest niemożliwy. 

Jednym z głównych czynników wpływających na sposób pełnienia służby zewnętrznej przez 
policjantów prewencji jest ilość i rodzaj zgłoszeń od obywateli. 

Rok 2011 to kolejny rok, w którym odnotowano zwiększoną liczbę podejmowanych interwencji 
zgłoszonych przez obywateli. Łącznie przyjęto 13196 zgłoszeń. Większa liczba zgłoszeń od 
obywateli (w roku 2010 odnotowano icho 2342 mniej) jest przejawem coraz większego zaufania do 
pracy Policji. Oprócz reakcji na każde zgłoszenie ważnym czynnikiem w tym zakresie był również 
czas jaki potrzebowały służby policji na podjęcie czynności na miejscu zdarzenia od chwili 
zgłoszenia. Średni czas reakcji na zdarzenie w stosunku do roku ubiegłego uległ poprawie i wynosił 
na terenie miasta Sandomierz - 6 min. 40 sek. (poprawa o 3 minuty) i na terenie pozamiejskim -12 
min. 2 sek. (poprawa o 4 minuty). 

c) Zabezpieczenie imprez plenerowych, sportowych 

Policja sandomierska podejmowała także czynności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego podczas imprez sportowych i kulturalnych. Łącznie zabezpieczono 41 imprez, 
w zabezpieczeniu udział wzięło 270 funkcjonariuszy. Na terenie powiatu zabezpieczano miedzy 
innymi: „Dni Sandomierza”, „Święto Kwitnącej Jabłoni”, „Jarmark Jagielloński”, ,,Jarmark na św. 
Jacka”, „Truskawkowa Niedziela” to imprezy, w których uczestniczyło kilka, a nawet kilkanaście 
tysięcy osób. 

Dużą uwagę przykładano do zabezpieczenia imprez sportowych, zwłaszcza meczów piłki nożnej, 
zarówno tych odbywających się na terenie miasta Sandomierz, jak również i na terenie powiatu. 
Ponadto Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu zabezpieczała przejazdy kibiców przez rejon 
naszego powiatu. 
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Na uwagę zasługuje fakt, iż na przestrzeni roku 2011 nie odnotowano żadnego przestępstwa 
podczas trwania imprez sportowych lub kulturalnych. 

d) Represjonowanie wykroczeń 

W 2011 roku na terenie powiatu sandomierskiego ujawniono łącznie 7281 wykroczeń, w stosunku 
do roku ubiegłego było to o 1574 wykroczenia więcej. 

Jednym z podstawowych zadań policjantów prewencji jest eliminowanie niebezpiecznych 
zachowań takich jak wandalizm, wybryki chuligańskie, zagrożenia w ruchu drogowym, popełniane 
w miejscu publicznym niejednokrotnie przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. W takich 
przypadkach funkcjonariusze reagowali bezpośrednio po ujawnieniu wykroczeń, a ich postawa była 
stanowcza. Najczęściej były ujawniane wykroczenia porządkowe polegające na zakłócaniu ładu 
i porządku publicznego, używanie w miejscu publicznym słów wulgarnych, nieobyczajne wybryki 
oraz zaśmiecanie miejsc publicznych - łącznie ujawniono 2698 tego typu naruszeń prawa; 
wykroczenia z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi 
polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym-ujawniono 2059 tego typu wykroczeń. 
Wśród wykroczeń represjonowanych przez służbę prewencyjną są również wykroczenia z zakresu 
ruchu drogowego. Łącznie ujawniono 2524 wykroczenia z zakresu bezpieczeństwa i porządku na 
drogach oraz ujawniono i wyeliminowano z ruchu drogowego 238 nietrzeźwych użytkowników dróg. 

e) Działalność profilaktyczna 

Policjanci pionu prewencyjnego podejmowali działania zapobiegawcze w ramach prewencji 
kryminalnej (działalność edukacyjna i profilaktyczna). 

Program Bezpieczny Powiat Sandomierski realizowany był poprzez programy cząstkowe, do 
których możemy zaliczyć: bezpieczny biznes, szkoła – rodzina – środowisko, program 
przeciwdziałania narkomanii, świętokrzyski program pomocy ofiarom przestępstw, bezpieczny 
wypoczynek, bezpieczny dom, osiedle, parking. 

W ramach programu „Razem Bezpiecznej” duży nacisk kładziono na współpracę ze 
społeczeństwem w zakresie zapobiegania przestępczości i innym patologiom. 

W ramach rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w szkołach i Placówkach 
Oświatowych działały zespoły, których zadaniem jest bieżące diagnozowanie i monitorowanie 
zjawisk patologicznych w poszczególnych szkołach. Grupy te odbywają spotkania prowadząc 
wymianę informacji między poszczególnymi członkami, 

a w przypadku zaistnienia sytuacji, w których występują jakieś zagrożenia, na terenie szkoły 
podejmują działania, które mają przywrócić porządek. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra 
współpraca z samorządami lokalnymi z terenu powiatu sandomierskiego w zakresie bezpieczeństwa, 
realizowana według wspólnie opracowanych lokalnych strategii bezpieczeństwa. Strategie te 
podpisano z burmistrzami i wójtami wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na terenie 
powiatu. 

Sandomierska Policja włączyła się do działań w ramach nowego programu rządowego pod 
nazwą „Bezpieczna i przyjazna szkoła” , który będzie realizowany do roku 2013. 

W 2011 roku w ramach programu Razem Bezpieczniej przeprowadzono szereg akcji 
i przedsięwzięć, do których można zaliczyć: „Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na 
drodze”, policyjne działania pod hasłem ,,Bezpieczna szkoła”, działania prewencyjno - szkoleniowe 
dla osób starszych, przedsięwzięcia organizowane w ramach obchodów Dnia Dziecka, działania 
w ramach świętokrzyskich dni profilaktyki, działania szkoleniowo - pokazowe w czasie festynów 
i pikników, komunikaty informacyjne dotyczące zagrożeń umieszczane na stronie internetowej KPP 
Sandomierz, w prasie, emitowane w lokalnej stacji radia „Leliwa”. Zorganizowano dla piątoklasistów 
Turniej „Bezpieczeństwo na piątkę”, działania profilaktyczne „Bliżej 
Teatru”, przedstawienie „Czerwony Kapturek wita wiosnę”, turniej z zapamiętanej wiedzy dla dzieci 
szkół podstawowych, działania terenowe dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu 
i papierosów. Przeprowadzono kampanię profilaktyczną pod nazwą „Nie daj się okraść”, która miała 
na celu zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach o dużym skupisku ludności, a przede wszystkim 
miała ograniczyć kradzieże typu „kieszonkowego”. 
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Przeprowadzono szereg działań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym wiele uwagi 
przyłożono do edukacji najmłodszych jego uczestników: przeprowadzono egzaminy na karty 
rowerowe i motorowerowe, odbyto spotkania i pogadanki z dziećmi ze szkół i przedszkoli. W I 
Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum przeprowadzono cykl spotkań z młodzieżą pod 
hasłem „Nieznajomość przepisów prawa szkodzi”. Przeprowadzono turniej motoryzacyjny dla 
średnich szkół oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla szkół gimnazjalnych i podstawowych 
oraz akcję edukacyjno – prewencyjną „Odblaski ratują życie”. Jej głównym celem była poprawa 
bezpieczeństwa pieszych. „Zachowaj trzeźwy umysł” - pod takim hasłem, wspólnie z sandomierskimi 
policjantami na drodze krajowej K-77, harcerze ze Szkoły Podstawowej w Kleczanowie oraz 
uczennice Gimnazjum w Obrazowie pod opieką nauczycieli, przeprowadzili akcję wychowania 
w trzeźwości. Policjanci przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie jazdy 
i przestrzeganiu przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym. Uczniowie kierującym wręczali ulotki 
z hasłami „Odpowiedzialny Kierowca”, „Mamo, Tato Zwolnij, Proszę!”, „Bezpieczne Szkoły”. 

Dzielnicowi KPP w Sandomierzu aktywnie uczestniczyli w realizacji wszystkich 
podprogramów prewencyjnych. Szczególną rolę odgrywali w realizacji Świętokrzyskiego Programu 
Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zadania wynikające z założeń prewencji kryminalnej starali się 
upowszechniać w czasie codziennych obchodów, ale również podczas licznych spotkań 
z mieszkańcami oraz w czasie organizowanych imprez i festynów. Dzielnicowi utrzymywali również 
ścisłe kontakty ze szkołami w swoich rejonach działania. Największe zaangażowanie dzielnicowych, 
a także innych policjantów w podejmowaniu działań profilaktycznych na rzecz dzieci, było skupiane 
w okresie ferii zimowych, dnia wagarowicza, wakacji, początku roku szkolnego oraz w czasie 
wszelkich imprez kulturalno – rozrywkowych. Policjanci KPP Sandomierz aktywny udział wzięli 
w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw, udzielono porad zainteresowanym osobom. 

f) Problematyka nieletnich 

W 2011 r. na terenie powiatu sandomierskiego odnotowano wzrost stwierdzonych przestępstw, 
łącznie ujawniono 1985 przestępstw, z czego 253 zostało popełnionych przez nieletnich. W tej 
liczbie przestępstw stwierdzonych, o charakterze kryminalnym zanotowano 970, z czego 251 
popełnili nieletni. 

Procentowy wskaźnik udziału nieletnich do ogółu podejrzanych na koniec 2011 r. wyniósł 9,6% 
i zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego. Na ogólną liczbę 981 osób podejrzanych 94 to 
osoby nieletnie. 

2) Komenda Powiatowa Policji wraz z Komendą Powiatową PSP, OSP, Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną, Parafiami Rzymsko – Katolickimi, Urzędami Gmin, Kierownictwami Szkół, Komendą 
Hufca ZHP, Sandomierską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Wydziałami Starostwa Powiatowego 
kontynuowała realizację programu cząstkowego „Bezpieczny Powiat Sandomierski” stanowiący integralną 
część „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli 
i Porządku Publicznego”. 

Realizacja tego programu w 2011 roku przyniosła dobre efekty. 

a) W I Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu podejmowane były działania profilaktyczne 
w ramach Szkolnego Programu Profilaktycznego na lekcjach wychowawczych i lekcjach wychowania do 
życia w rodzinie. Działania te zmierzały do przeciwdziałania patologiom, usuwaniu zgubnych skutków 
niedojrzałych decyzji i zachowań, wzmacniania czynników pozytywnych, promujących akceptowane 
postawy. Były działaniami ukierunkowanymi na profilaktykę problemów młodzieży. Odbywały się 
prelekcje i spotkania organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Sandomierzu oraz warsztaty 
prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu. 

W ramach pedagogizacji rodziców odbyły się: audycja i rozdanie ulotek na temat „Stres 
przedmaturalny”, okresowe spotkania dyrekcji szkoły z rodzicami i omawianie spraw 
wychowawczych, prelekcje filmów profilaktycznych dla rodziców z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom. Organizowane były zbiórki pieniędzy na rzecz potrzebujących – „Szlachetna 
Paczka”, wolontariat w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu, wolontariat w Ośrodku „Radość 
Życia” w Sandomierzu, wolontariat w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sandomierzu oraz akcja 
charytatywna (koncert charytatywny w wykonaniu uczniów I LO) na rzecz leczenia chorego ucznia, 
bieg charytatywny w dniu 1 czerwca 2011 roku na rzecz chorego chłopca, akcja charytatywna na 
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rzecz dzieci ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach oraz akcja honorowego 
krwiodawstwa zorganizowana przez uczniów klas trzecich z okazji Mikołajek w grudniu 2011 r. 
Odbyła się także prezentacja spektaklu profilaktycznego dla młodzieży I Liceum 
Ogólnokształcącego: „Fotka” – spektakl o zagrożeniach wynikających z korzystania z internetu 
sfinansowany ze środków Rady Rodziców. 

W 2011 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki realizowało założenia 
Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości poprzez wdrażanie w życie szkoły działań 
zawartych w szkolnym programie profilaktycznym oraz szkolnym programie wychowawczym. 
W realizację tych działań zaangażowani byli bezpośrednio: dyrekcja szkoły, pedagog szkolny, 
nauczyciele, wychowawcy, zaproszeni specjaliści, a przede wszystkich osoby, dla których te działania 
są realizowane, a mianowicie uczniowie II LO. Realizacja w/w programu miała na celu: zapobieganie 
demoralizacji uczniów poprzez zapoznanie ich z systemami wartości, włączenie wszystkich uczniów 
do akcji zapobiegania uzależnieniom, uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z zażywania 
środków odurzających, typu: alkohol, narkotyki, dopalacze, kształtowanie u uczniów postaw 
społecznie pożądanych, kształtowanie osobowości młodzieży, kształtowanie u młodzieży 
umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji interpersonalnych oraz kształtowanie u uczniów 
umiejętności dokonywania właściwych wyborów życiowych. 

W ubiegłym roku podejmowano następujące działania: 

- w szkole prowadzony jest monitoring oraz dyżury nauczycieli na korytarzach podczas przerw między 
lekcjami, 

- na bieżąco prowadzona jest diagnoza sytuacji wychowawczej w poszczególnych klasach, 

- szczególny nacisk położony został na analizę frekwencji uczniów (przeprowadzone zostały ankiety 
wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, na bieżąco analizowane są dzienniki lekcyjne, 
przeprowadzono analizę zgromadzonych danych i opracowano w formie sprawozdania), 

- przeprowadzono spotkania z Kuratorami z Zespołu Służby Kuratorskiej w Sandomierzu, Sędzią Sądu 
Rodzinnego – P. Karolem Burym oraz policjantami mające na celu uświadomienie uczniom 
konsekwencji niewłaściwego zachowania, wagarowania oraz ukazanie zasad postępowania 
z młodzieżą nadużywającą środków uzależniających, 

- uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga 
szkolnego, wychowawców, nauczycieli biologii oraz zaproszonych gości (we współpracy z PCK 
w Sandomierzu przeprowadzono wśród uczniów klas III ankietę dotyczącą uzależnień – konkretnie 
picia alkoholu, a następnie uczniowie uczestniczyli w cyklu zajęć profilaktycznych ze specjalistą 
uzależnień P. Lechem Gachem), 

- w szkole zrealizowano akcję „Szlachetna paczka”, która miała na celu pomoc rodzinom 
potrzebującym, 

- jak co roku uczniowie aktywnie włączyli się w zbiórkę zabawek dla dzieci – podopiecznych Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu oraz w akcję mikołajkową na rzecz dzieci z domu dziecka 
w Łoniowie, 

- pedagog szkolny uczestniczył w spotkaniach i szkoleniach w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego 
działającego przy OPS w Sandomierzu, 

- uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez P. Agnieszkę Krasoń – kierownika 
Świetlicy Socjoterapeutycznej PRZYSTAŃ mających na celu uświadomienie uczniom korzyści 
płynących z wolontariatu oraz mających na celu podniesienie samooceny koniecznej w kształtowaniu 
ścieżki życiowej, 

- uczniowie szkoły uczestniczą w projekcie unijnym „Zdobyć zawód, a nie doznać zawodu” mającym 
na celu działania edukacyjno-zawodowe (tworzenie przez uczniów własnej ścieżki kariery, nabywanie 
umiejętności interpersonalnych, kształtowanie postawy przedsiębiorczej, zaznajomienie uczniów 
z ofertą uczelni wyższych oraz z tendencjami panującymi na rynku pracy), 
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- uczniowie uczestniczyli również w Tygodniu Kariery, podczas którego zorganizowano spotkania 
z przedstawicielami tzw. zawodów przyszłości, odbyły się warsztaty z treningu interpersonalnego, 
warsztaty multimedialne dotyczące planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej, 

- pedagog aktywnie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu celem 
pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z problemami społeczno-
emocjonalnymi, 

- jak co roku pedagog szkolny we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedgogiczną w Sandomierzu 
zorganizowała zajęcia integracyjne dla klas pierwszych oraz zajęcia mające na celu przygotowanie 
uczniów do matury oraz wyrobienia umiejętności opanowania stresu przedegzaminacyjnego. 

W Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Sandomierzu realizowane były następujące działania mające na celu zapobieganie 
przestępczości i poprawę bezpieczeństwa: 

- realizacja programów profilaktyki zdrowia we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- 
Epidemiologiczną i Starostwem Powiatowym w Sandomierzu: „Stop Dopalaczom”, „Czerwona 
Wstążeczka – profilaktyka HIV, AIDS”; 

- udział w projekcie „Szkoła bez przemocy”, pozyskanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych 
dotyczących zjawiska przemocy i agresji w środowisku szkolnym do wykorzystania przez nauczycieli 
na lekcjach wychowawczych; 

- udział w konferencji podsumowującej projekt unijny „Eurodzieci – diagnoza i terapia zjawiska 
eurosieroctwa w województwie świętokrzyskim”; 

- udział młodzieży w spotkaniach z dzielnicowym, emisja filmów edukacyjnych oraz pogadanki 
dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zachowania bezpieczeństwa na drodze w ramach 
ogólnopolskiego programu „Życie jest zbyt cenne nie zostawiaj go na drodze” realizowanego 
w ramach współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Kielcach; 

- wytypowano pedagoga szkolnego do uczestnictwa w spotkaniach oraz szkoleniach Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie powołanego przez Burmistrza Sandomierza; 

- udział pedagoga szkolnego w specjalistycznym szkoleniu przygotowującym do realizacji programu 
korekcyjnego dla młodzieży wchodzącej w konflikt z prawem i eksperymentującej ze środkami 
psychoaktywnymi TUKAN; 

- udział młodzieży w spektaklach edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w szkole i poza terenem 
szkoły: „Nie daj się zabić. Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze”, „Fotka”; 

- udział młodzieży w programie profilaktyki zapobiegania uzależnieniom realizowanym przez Zarząd 
Rejonowy PCK w Sandomierzu; 

- udział młodzieży w programie osłonowym „Postaw na rodzinę”, dostarczenie młodzieży ważnych 
informacji o roli rodziny w profilaktyce i promowaniu odpowiedniego rodzicielstwa; 

- działalność uczniów w sekcji ratownictwa, w ramach którego prowadzone były szkolenia i pokazy 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły oraz prowadzone są 
systematyczne pomiary ciśnienia krwi; 

- współpraca szkolnego klubu PCK z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Sandomierzu w zakresie prowadzenia zbiórki żywności i zabawek na terenie szkoły w ramach 
akcji „Nie tylko święty daje prezenty”. Członkowie koła wraz z wolontariuszami brali udział 
w przedświątecznych zbiórkach żywności w sklepach na terenie miasta; 

- pomoc rzeczowa dla rodzin uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; 

- współpraca szkolnego Klubu HDK PCK „Kropelka” z punktem krwiodawstwa w zakresie oddawania 
krwi przez uczniów; 

- cykliczne przypominanie zasad ewakuacji w szkole; 

- kontynuacja działań koordynatora ds. bezpieczeństwa; 

- współpraca z Agencją Ochrony Argus w zakresie utrzymania bezpieczeństwa w szkole; 
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- korzystanie z systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce Librus; 

- bieżące informowanie rodziców o frekwencji młodzieży i postępach w nauce; 

- funkcjonowanie monitoringu; 

- przypominanie regulaminów szkolnych i pisemne potwierdzanie przez uczniów ich znajomości; 

- ogłoszenie konkursu Dyrektora Szkoły na najlepszą frekwencję w szkole; 

- rozmowy indywidualne i apele szkolne dla uczniów, ścisła współpraca z Radą Rodziców w zakresie 
uzgadniania zmian w regulaminach, opiniowanie działań szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa; 

- współpraca szkoły, pedagoga szkolnego z instytucjami oraz organizacjami takimi jak: Straż Miejska, 
Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich, Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu, 
dzielnicowy, OPS w Sandomierzu. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie realizowano tematykę bezpieczeństwa 
na lekcjach wychowawczych w zakresie: 

- informowanie o negatywnych skutkach stosowania używek: alkoholu, nikotyny, narkotyków, 
dopalaczy, 

- propagowanie higienicznego trybu życia, 

- informowanie o zagrożeniach ze strony środowiska: bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne młodych 
ludzi (zagrożenia komunikacyjne, zagrożenia ze strony przyrody, przemocy, deprawacja, sekty, 
dealerzy narkotyków), 

- informowanie o skutkach prawnych przestępstw i wykroczeń młodych ludzi, 

- radzenie sobie ze stresem, 

- radzenie sobie z agresją zewnętrzną. 

Uczniowie przygotowywali gazetki ścienne na temat szkodliwości używek, tj.: „Prawa ucznia 
w szkole”, „Alkoholizm jako problem młodzieży XXI wieku”, „Jak postępować by nie zarazić się 
wirusem AH1N1”, „Tylko słabi gracze biorą dopalacze”. Zorganizowano wyjścia młodzieży na 
spektakl profilaktyczny nt. „Przepraszam Cię mamo”. Celem tego spektaklu było uświadomienie 
młodemu człowiekowi negatywnego wpływu na życie alkoholu i narkotyków oraz ukazanie 
wartości życia bez używek. Spektakl poruszał także problem znieczulicy społecznej. 

W ramach Programu Profilaktycznego i zadań realizowanych przez pedagoga szkolnego 
realizowano następujące zagadnienia: 

- rozpoznanie warunków życia i nauki sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-
wychowawczego, 

- systematyczna obserwacja zachowań uczniów w celu wykrycia symptomów niedostosowania 
społecznego, 

- wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad współżycia społecznego i porządku prawnego, 

- reagowanie na naruszanie przez uczniów norm społecznych, ustalenie przyczyn takiego zachowania 
oraz stosowanie odpowiednich środków wychowawczych, 

- przeprowadzenie diagnozy dotyczącej atmosfery panującej w szkole, 

- udział uczniów w konkursach: „Stop dopalaczom” – I miejsce w powiecie sandomierskim, IV edycja 
Happeningu „Bezpieczna Szkoła”, „Bezpieczny Internet” – I miejsce i wyróżnienie na szczeblu 
gminnym, 

- współpraca z rodzicami oraz różnymi instytucjami w zakresie spójnego oddziaływania na uczniów 
wymagających szczególnej opieki wychowawczej: spotkania indywidualne pedagoga szkolnego 
z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze – 
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56 rozmów, spotkania z przedstawicielami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, psychologami 
dotyczące rozwoju osobowego i zainteresowań uczniów w klasach maturalnych, a także jak radzić 
sobie z emocjami, spotkanie z dzielnicowym Policji na temat: „Odpowiedzialność karna za 
przestępstwa i wykroczenia oraz przeciwdziałanie przemocy” – 4 spotkania, 

- przeprowadzenie przez pedagoga szkolnego cyklu zajęć nt.: „Alkohol i jego zgubne skutki”, 
„Przyczyny i skutki palenia papierosów”, „Stres pod kontrolą”, „Agresja, jak jej przeciwdziałać”, 
„Potrafię mówić „nie” narkotykom” – wpływ dopalaczy na młodzież. 

W ramach działań podejmowanych przez dyrekcję szkoły zwiększających bezpieczeństwo na 
terenie obiektów szkolnych: 

- oznakowano kierunki ruchu pojazdów na terenie placu szkolnego oraz ograniczono prędkość do 15 
km/h, 

- zorganizowano dyżury nauczycieli na poszczególnych kondygnacjach w czasie przerw, 

- kontrolowanie ubikacji szkolnych oraz terenu wokół szkoły przez dyżurnych nauczycieli w celu 
zapobiegania stosowaniu szkodliwych używek przez uczniów oraz przebywaniu osób niepożądanych, 

- wprowadzono zakaz palenia dla uczniów, nauczycieli i pracowników w budynku szkoły, 

- kontrola osób wchodzących przez pracowników obsługi, 

- informowanie Posterunku Policji o organizacji imprez szkolnych i wnioskowanie o zapewnienie 
dodatkowej ochrony, 

- informowanie Posterunku Policji o przypadkach naruszenia porządku publicznego na terenie obiektów 
szkolnych przez osoby z zewnątrz i wnioskowanie o interwencje, 

- całodobowe monitorowanie obiektu szkoły. 

W dniu 9 czerwca 2011 roku przeprowadzono doraźną ewakuację uczniów ze szkoły. Brało 
w niej udział 95 uczniów i 22 pracowników. Alarm ogłoszony został za pomocą dzwonka o godz. 
1000 . Drogami ewakuacyjnymi budynek szkoły został opuszczony przez uczniów i pracowników. 
Wszyscy zostali wyprowadzeni na plac przed budynek szkoły, ewakuacja przebiegła sprawnie 
i spokojnie, trwała 1 minutę 30 sekund. Także w dniu 9 czerwca 2011 roku w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Klimontowie o godz. 1100 został przeprowadzony pokaz przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Klimontowie na temat: „Wypadek drogowy”. Strażacy dokonali ewakuacji osób 
poszkodowanych z samochodu, udzielali I-szej pomocy oraz przeprowadzili pokaz w zakresie 
gaszenia samochodu osobowego. 

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu podejmowane były 
różnorodne działania, mające na celu zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji 
uczniów. Realizację tych działań wyznacza program wychowawczy oraz program profilaktyczny 
szkoły. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu młodzieży odbywa się poprzez: 

- systematyczną obserwację zachowania uczniów, 

- rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu 
dydaktyczno-wychowawczego, 

- wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad współżycia społecznego i porządku prawnego, 

- reagowanie na naruszanie przez uczniów norm społecznych, ustalanie przyczyn nagannego 
zachowania oraz stosowanie odpowiednich środków wychowawczych, 

- promocję zdrowego stylu życia, 

- współpracę z rodzicami oraz różnymi instytucjami (Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem 
dla Nieletnich, Komendą Powiatową Policji) w zakresie spójnego oddziaływania na uczniów 
wymagających szczególnej opieki wychowawczej. 

W roku 2011 zostały przeprowadzone w klasach pierwszych rozmowy na temat wymagań 
szkoły w zakresie zachowania i frekwencji uczniów. Młodzież została zapoznana ze swoimi 
obowiązkami i prawami oraz systemem kar i nagród. W klasach pierwszych został 
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przeprowadzony program adaptacyjny mający na celu nawiązanie dobrych relacji 
interpersonalnych w grupie oraz integrację zespołów klasowych. 

W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Sandomierzu zostały zorganizowane dla 
uczniów klas pierwszych spotkania ze specjalistą do spraw nieletnich na temat odpowiedzialności 
nieletnich za czyny karalne. W ramach lekcji wychowawczych prowadzone były zajęcia 
edukacyjno-profilaktyczne dotyczące umiejętności radzenia sobie ze stresem, agresją oraz 
umiejętności asertywnych. W celu zapewnienia dyscypliny na terenie szkoły prowadzone są 
systematyczne dyżury nauczycieli w czasie przerw między lekcjami oraz zajęciami praktycznymi. 
Wszystkie naganne zachowania uczniów rozpatrywane są przez komisję dyscyplinarną do spraw 
młodzieży. W celu spójnego przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości młodzieży, szkoła 
ściśle współpracuje z kuratorami z Sądu dla Nieletnich, Komendą Powiatową Policji oraz Poradnią 
Psychologiczno- Pedagogiczną w Sandomierzu. 

Dyrekcja Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Sandomierzu w ramach realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego: 

- zagadnienie zapobiegania przestępczości ujęto w szkolnym programie profilaktycznym 
i wychowawczym, 

- dla klas pierwszych zorganizowano spotkanie z przedstawicielami policji nt. „Prawa i obowiązki 
uczniów i obywateli”, 

- zorganizowano dla klas cykl filmów nt. „Zasady dobrego wychowania w różnych sytuacjach”, 

- odbyło się spotkanie pedagoga z klasami nt. „Reagowanie na agresywne zachowanie”, 

- kontynuowano współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i z Sądem Rodzinnym, 

- współpracowano z Zespołem Interdyscyplinarnym, 

- pedagog szkolny udzielał przez internet informacji o przestępczości i jej zapobieganiu. 

b) W ramach zadań profilaktyczno-edukacyjnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Sandomierzu prowadzone były w 2011 roku zajęcia warsztatowe oraz spotkania tematyczne 
z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami i rodzicami. 

Zajęcia warsztatowe z młodzieżą miały na celu zapobieganie różnym formom uzależnień jak 
alkohol, nikotyna, narkotyki, gry telewizyjne, komputerowe, internet oraz radzenie sobie z agresją, ze 
złością, przemocą w sieci oraz w sytuacjach traumatycznych takich jak: wypadki samochodowe, 
tragiczna śmierć bliskiej osoby. Zajęcia warsztatowe, prelekcje dla rodziców miały na celu 
dostarczenie wiedzy, kształtowanie umiejętności wychowawczych oraz zapobieganie 
niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. Zajęcia warsztatowe i pogadanki dla rodziców 
przeprowadzone zostały w następujących placówkach w powiecie sandomierskim: Gimnazjum 
w Chobrzanach, Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy, Szkoła Podstawowa w Dwikozach, Szkoła 
Podstawowa w Kleczanowie, Szkoła Podstawowa w Gałkowicach, Gimnazjum w Obrazowie, Zespół 
Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Zajęcia warsztatowe i szkolenia Rad 
Pedagogicznych przeprowadzone zostały w następujących placówkach oświatowych: Szkoła 
Podstawowa w Koprzywnicy, Przedszkole Nr 7 w Sandomierzu, Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu, 
Szkoła Podstawa w Gałkowicach, Szkoła Podstawowa w Kleczanowie, Gimnazjum w Obrazowie, 
Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach. Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży przeprowadzone 
zostały w następujących szkołach: Gimnazjum w Samborcu, Szkoła Podstawowa w Zawierzbiu, 
Szkoła Podstawowa w Złotej, Szkoła Podstawowa w Gałkowicach, Szkoła Podstawowa w Samborcu, 
Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy, Szkoła Podstawowa w Kleczanowie, Liceum Ogólnokształcące 
Nr 1 i 2 

w Sandomierzu, Gimnazjum w Łoniowie, Gimnazjum w Sulisławicach, Gimnazjum w Obrazowie, 
Gimnazjum w Chobrzanach, Gimnazjum w Klimontowie oraz Gimnazjum i Liceum Katolickie 
w Sandomierzu. 

Poradnia posiada i na bieżąco udostępnia materiały informacyjne, edukacyjne dla rodziców, 
nauczycieli, młodzieży dotyczące różnych form uzależnień oraz agresji i przemocy w domu i w 
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szkole. Na bieżąco i w miarę potrzeb prowadzone były rozmowy, konsultacje z pedagogami 
szkolnymi, nauczycielami, dyrektorami szkół i z rodzicami. Poradnia udziela porad dla rodziców 
i nauczycieli. Prowadzi także terapię psychologiczną indywidualną i rodzinną, krótko 
i długoterminową. Przeprowadzono kilkaset spotkań terapeutycznych. Zakres tematyki terapii 
psychologicznej jest bardzo szeroki i dotyczy: problemów wychowawczych, zaburzeń 
emocjonalnych, fobii szkolnych, alkoholizmu, przemocy w rodzinie, braku samoakceptacji, agresji 
wśród dzieci i młodzieży, przemocy szkolnej. 

Celem skutecznej i pełnej pomocy zainteresowanym osobom prowadzone były liczne konsultacje 
z dyrektorami szkół, pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, społecznymi i zawodowymi, 
Poradnią Odwykową, RODOK, Policją, Sądem Rodzinnym i Nieletnich. 

Pracownicy Poradni społecznie od 2000 roku dyżurują w Centrum Pomocy Ofiarom Przemocy, 
w każdy wtorek w godzinach 14–16. Działaniami profilaktycznymi obejmowano różnorodną 
problematykę. Poruszano tematy skupiające się wokół systemu wartości, środków uzależniających, 
zapobiegania zachowaniom ryzykownym, umiejętności życiowych oraz wspierania rozwoju dzieci 
i wspomagania rodziny w jej funkcjach opiekuńczo-wychowawczych. 

c) Przedmiotem działalności Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest m.in. działalność związana 
z kulturą, rekreacją i sportem. Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez 
prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rzecz członków i ich rodzin lub 
odpłatnie na rzecz innych osób. 

W celu zapewnienia podstawowych warunków bezpieczeństwa, utrzymania ładu i porządku 
publicznego, przeciwdziałania wszelkim przejawom patologii i przestępczości, Spółdzielnia starając 
się zareagować i przystosować do współczesnych realiów przestępczości starała się pomóc młodym 
ludziom i pokierować nimi w procesie integracji, co można osiągnąć w różnorodny sposób /integracja 
społeczna, kulturalna, językowa/. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu podpisał umowę z Sandomierską Spółdzielnią 
Mieszkaniową na prowadzenie działalności kulturalnej i przyjął prowadzenie tej działalności jako 
realizację działań statutowych Spółdzielni w zakresie działalności społeczno-wychowawczej. Przez 
cały rok 2011 młodzież mieszkająca na osiedlach i nie tylko, znalazła zainteresowanie w prowadzonej 
placówce. Ośrodek prowadzi pełną gamę zajęć zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. 
Wśród nich znajdują się zajęcia taneczne, muzyczne, teatralne, plastyczne, hobbystyczne, 
rekreacyjne, a także inne formy wynikające z potrzeb mieszkańców. Działalność ta jest 
dofinansowywana przez Spółdzielnię. 

Przez cały rok na zew interwencji mieszkańców dotyczących dewastacji mienia, wybijania szyb 
w drzwiach wejściowych do klatek schodowych Administracja Spółdzielni zwracała się do Policji 
w celu objęcia nadzorem miejsc szczególnie zagrożonych. Również Spółdzielnia ostrzegała 
mieszkańców o baczne zwracanie uwagi na zachowania tzw. „domokrążców”, którzy próbowali 
wyłudzać pieniądze oferując usługi typu: wymiana drzwi, okien, itp. podszywając się pod 
Spółdzielnię, Urząd Miasta, PGKiM, itp. 

d) Wiele czasu i uwagi na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży 
poświęcił Sandomierski Hufiec ZHP, który swym zasięgiem działania obejmuje gminy – Sandomierz, 
Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost, Tarłów, 
Annopol i Ożarów. 

13 lutego w Centrum Kultury i Rekreacji MOSiR przy ul. Portowej odbyły się warsztaty rękodzieła 
z koralików. Udział w warsztatach wzięło 18 harcerek i instruktorów hufca. Osoby te reprezentowały 
20 DH „Nadwiślańskie Trampy” z Annopola, 24 DH im. Stefana Żeromskiego z Chobrzan oraz 7 GZ 
„Bractwo Leśnej Przygody”ze SP nr 1 w Sandomierzu. Zajęcia poprowadzili Karolina Kopacz oraz 
jej nauczyciel - Dariusz Gołębiewski, niepełnosprawny artysta, który od ponad 30-stu lat zajmuje się 
koralikowym rękodziełem. Sam wymyśla wzory, z których kilka ma opatentowanych. Uczy także 
swego fachu w przedszkolach, szkołach i placówkach kulturalnych. 

Kolejną inicjatywą było przygotowanie Dnia Myśli Braterskiej W nawiązaniu do przesłania 
Roberta Baden-Powell „Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym 
świecie”, harcerze i zuchy sandomierskiego hufca, 25 lutego wyszli na ulice miasta by podzielić się 
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z mieszkańcami iskierką przyjaźni i braterstwa. Tak rozpoczęło się podsumowanie działań ze zbiórek 
specjalnych, które odbyły się w każdym środowisku w Dniu Myśli Braterskiej. Znakiem 
charakterystycznym tego spotkania był wykonany przez każdego indywidualnie węzeł przyjaźni, 
który symbolizuje jedność i braterstwo. Na spotkanie przybyli zuchy i harcerze z Sandomierza, 
Annopola i Pisar. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej stadionu miejskiego w Sandomierzu. 

Od kilkunastu lat sandomierski Hufiec ZHP organizuje harcerski konkurs recytatorski „Strofy 
o ojczyźnie”. W tym roku odbył się on pod hasłem: „Kocham ludzi, którzy żyją wokół mnie, Kocham 
radość i radość przychodzi do mnie, Kocham przyjaźń i sięgam do gwiazd, A mój dzień jest pełen 
zadowolenia”. 12 marca 2011 roku do konkursu przystąpiło 66 uczestników z gromad zuchowych, 
drużyn harcerskich oraz dzieci i młodzież szkolna. Każdy z nich recytował wiersz i fragment prozy 
wybranego przez siebie poety. Członkowie jury zwracali uwagę na zgodność utworów z tematem, 
kulturę słowa i interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. Zainteresowanie było duże, dlatego 
recytacje odbywały się w dwóch miejscach: w pomieszczeniach trasy podziemnej i w sali kinowej 
Sandomierskiego Centrum Kultury. 

Podtrzymując piękną tradycję organizacji konkursów recytatorskich 9 kwietnia 2011 roku 
z inicjatywy Namiestnictwa Zuchowego odbył się kolejny konkurs recytatorski Poezja Dziecięca, tym 
razem pod hasłem „W skrzacim świecie”. W konkursie tym uczestniczyło 41 osób. Jury wysoko 
oceniło przygotowanie i recytacje uczestników konkursu. Uwagę zwróciły zaprezentowane piękne 
kreacje do utworów literackich. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przyniesione prace plastyczne, 
które również zostały wysoko ocenione i nagrodzone. 

7 maja 2011 ZHP w Sandomierzu było gospodarzem i współorganizatorem Diecezjalnych 
obchodów Dnia Św. Jerzego. W spotkaniu tym udział wzięło blisko 215 osób. Na sandomierską 
pielgrzymkę przybyli instruktorzy, harcerze i zuchy z Ostrowca Świętokrzyskiego, Tarnobrzega, 
Stalowej Woli, Woli Rzeczyckiej, Cholewianej Góry, Rudnika nad Sanem. Po wspólnej Eucharystii 
harcerze zwiedzali odnowione wnętrza i freski katedralne. Następnym elementem harcerskiego 
spotkania była modlitwa przy figurze Jana Pawła II na sandomierskich Błoniach i przemarsz przez 
miasto. Sandomierską pielgrzymkę zakończyło spotkanie w parku Piszczele, przy harcerskim ognisku 
z tradycyjną kiełbaską, śpiewem i pląsami. 

Jak co roku sandomierski hufiec ZHP przygotował szeroką ofertę wakacyjnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży oraz dorosłych. W ofercie znalazły się stałe sprawdzone propozycje, jak również 
nowe: 

- Kolonia Zuchowa w terminie 24.06-04.07.2011 r. ph. „W bajkowej Krainie” dla 

55 uczestników w nowym ośrodku „Tatry” w Małym Cichym koło Zakopanego. Nową propozycją 
było dołączenie do kolonii grupy 21 członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Sandomierza jako 
uczestników „Warsztatów muzycznych”. 

- Harcerska Akcja Letnia nie mogła odbyć się bez obozu w Przebrnie. I tu nastąpiły pewne zmiany. 
W ramach współpracy hufca z dyrekcją Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich 
w Sandomierzu powstała inicjatywa zorganizowania dodatkowego turnusu dla uczniów klasy o profilu 
wojskowym. Turnus ten rozpoczął sezon w Przebrnie, a jego zadaniem było wybudowanie obozu 
z całą infrastrukturą. W terminie 06.07-17.07.2011 r. odbył się turnus nazwany Wakacyjnym 
Poligonem Młodzieżowym. Kolejne turnusy odbyły się w dniach: 11.07-21.07.2011 r., 19.07-
02.08.2011 r. i 29.07-10.08.2011 r. W tym roku udało się zorganizować 8-dniowy biwak dla grupy 
dzieci z gminy Klimontów. Nie zabrakło również tradycyjnych wycieczek dla instruktorów 
i sympatyków Przebrna. Zorganizowano dwie wycieczki w terminach 25.07-01.08.2011 r. i 06.08-
13.08.2011 r. 
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- Kolejną propozycją skierowaną do dzieci z terenu Sandomierza była organizacja Nieobozowej Akcji 
Letniej pod hasłem: WAKACJE „TROPEM CZARNYCH STÓP”. Sandomierski Park Piszczele na 
przełomie lipca i sierpnia zamienił się w mały harcerski obóz. Ustawiono namioty, zbudowano bramę 
obozową,  tablicę ogłoszeń oraz ogrodzono teren obozu płotem z gałęzi. Komenda Hufca ZHP 
wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sandomierzu zorganizowała Nieobozową Akcję 
Letnią dla dzieci, które nie miały możliwości wyjazdu na wakacje i pozostawały w swoich domach. 
Program  NAL-u  to wakacje   dla dzielnych, odważnych, samodzielnych   dziewcząt i chłopców 
w wieku od 7 do 11 lat. Na początku wszyscy wspólne oglądali w kinie „Starówka” film o bohaterach 
powieści „Czarne Stopy”, a później realizowali zadania „Tropem Czarnych Stóp”. Dzieci przez trzy 
dni życia obozowego w sandomierskich Piszczelach poznawały harcerskie zwyczaje i obrzędy. Uczyły 
się budować totemy, ścielić łóżka, rolować koce, rozbijać namioty. Poznawały znaki patrolowe 
i alfabet morsa, śpiewały piosenki oraz bawiły się  przy harcerskim ognisku. Był  też bieg patrolowy, 
zajęcia z musztry i udzielania pierwszej pomocy oraz zawody sportowe na wesoło. Dzień rozpoczynał 
się sygnałem pobudki, potem była krótka gimnastyka i toaleta poranna. Po śniadaniu, które dzieci 
same przygotowywały i obiedzie odbywały się zajęcia programowe przygotowane przez kadrę obozu. 
Na zakończenie dnia obowiązkowo ognisko, a na nim piosenki, pląsy i zabawy. Ciszę jak na 
prawdziwym  obozie ogłaszał  sygnał trąbki. Ciekawe zajęcia odbywały się dzięki młodej  kadrze, 
w skład której wchodzili  instruktorzy i harcerze sandomierskiego hufca. Nieobozową Akcję Letnią  
zorganizowano  dzięki wsparciu i pomocy finansowej Burmistrza Sandomierza, organizacyjnej 
MOSiR i SCK, Bursie Szkolnej oraz PHU JAP. Podsumowując tegoroczną akcję letnią udział w niej 
wzięło blisko 700 osób. 

Rajd po Ziemi Sandomierskiej „Nasz Region”, który odbył się 16 września 2011 r. był 
pierwszym elementem inauguracji roku harcerskiego 2011/2012 drużyn harcerskich. Obok 
harcerzy w rajdzie wzięły udział dwie klasy pierwsze z Zespołu Szkół Gastronomicznych 
i Hotelarskich w Sandomierzu: klasa o profilu wojskowym i turystycznym. Wszyscy uczestnicy 
wyruszyli z Garbowa, gdzie najpierw zwiedzili Izbę Pamięci poświęconą postaci historycznej - 
Zawiszy Czarnemu. Mając do pokonania ponad 14 kilometrów trasy Garbów Stary – Gałkowice – 
Rzeczyca Sucha – Sandomierz Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego, każdy patrol wykonał kilka 
zadań. Wiele ekscytacji wzbudziło zadanie pod hasłem „Piękny Jaś”. Korzystając jedynie 
z chińskich pałeczek należało przenieść jak najwięcej ziarenek fasoli z jednej miseczki do drugiej 
w czasie dwóch minut. Nie obyło się bez bardziej surwiwalowych punktów programu – na trasie 
czekało strzelanie z wiatrówek oraz rzut granatem. W czasie marszu po mieście uczestnicy mieli za 
zadanie, przy pomocy zaszyfrowanych zagadek, odnaleźć kolejne punkty kontrolne, gdzie 
znajdowały się elementy herbu Sulima. W tym dniu udział wzięło 84 uczestników. 

W drugim dniu Harcerskiego Startu 17 września 2011 r. gromady zuchowe i drużyny harcerskie 
spotkały się na Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego. Pierwszym punktem programu był wyjazd 
do Izby Pamięci w Garbowie poświęconej Zawiszy Czarnemu, gdzie pani przewodnik opowiadała 
o dawnym tradycjach rycerskich i korzeniach Zawiszy na sandomierszczyźnie. Dalsza część 
programu miała już miejsce na sandomierskim Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego. Była to gra 
rekreacyjna „Nasz Region”. Wszyscy uczestnicy zostali podzieli na pięć grup, w których 
wykonywali kolejne zadania. Aby zyskać możliwość rozwiązywania kolejnych zadań, należało 
najpierw pokonać tor przeszkód. Wykonując zadania uczestnicy mogli wykazać się wiedzą 
z zakresu historii miasta Sandomierza oraz życiorysu Zawiszy Czarnego, a także umiejętnością 
posługiwania się poprawną polszczyzną, talentami plastycznymi, zaradnością i umiejętnością 
planowania. Po wykonaniu wszystkich zadań każda grupa zaprezentowała się na scenie, co 
wpłynęło na ogólną punktację patrolu. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał słodki upominek 
oraz jabłko, jako symbol zdrowej żywności, a wszyscy spotkali się przy grillu, gdzie przy 
harcerskich piosenkach i herbacie spożyli posiłek. W tym dniu z takiej formy aktywnego spędzenia 
wolnego czasu skorzystało 96 osób. 

7-9 października Komenda Hufca w Małym Cichym zorganizowała wyjazdowe podsumowanie 
Harcerskiej Akcji Letniej 2011. Było to podziękowanie tym, którzy przyczynili się do 
atrakcyjnego, bezpiecznego przeprowadzenia wakacyjnej akcji. Realizacja wielu przedsięwzięć 
programowych hufca była możliwa dzięki zrozumieniu istoty harcerskiego systemu wychowania 
i harcerskich potrzeb przez władze samorządowe i liczną rzeszę sympatyków i sponsorów. To 
dzięki przychylności i dobrej woli wielu osób można realizować harcerskie ideały. Pomoc 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 15 – Poz. 1179



finansowa uzyskiwana na akcje celowe pozwala na organizowanie życia hufca, na obniżenie 
kosztów wypoczynku dzieci i młodzieży, zakup i remont sprzętu obozowego i biurowego. 
Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. W okresie sprawozdawczym 
ZHP otrzymał pomoc finansową: 

- Urząd Miejski w Sandomierzu – 35 000,00 zł, 

- Urząd Gminy w Samborcu – 20 000,00 zł, 

- Starostwo Powiatowe w Sandomierzu – 4 000,00 zł. 

e) Na terenie Gminy Dwikozy realizacja zadań należących do kompetencji Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona była w postaci gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Prowadzony jest punkt konsultacyjny dla osób 
uzależnionych i członków ich rodzin. W 2011 r. udzielono 74 porady dla osób uzależnionych od 
alkoholu, 42 porady dla sprawców przemocy domowej uzależnionych od alkoholu, 29 porad dla ofiar 
przemocy domowej i 7 porad dla sprawców przemocy domowej. Komisja współorganizowała 
dożywianie dla rodzin z uzależnieniem alkoholowym. Prowadzono kontrolę sklepów zgodnie z ustawą 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Wykonano remonty dróg gminnych na ogólnej długości 10 663,5 mb na całkowitą kwotę 1 479 
999,69 zł, w tym wykonano remonty nawierzchni bitumicznej, nawierzchni tłuczniowych, układanie 
płyt JOMB oraz remonty poboczy. 

Każda szkoła z terenu Gminy Dwikozy realizuje programy profilaktyczne i wychowawcze dla 
dzieci i ich rodziców. Przy udziale Policji dzieci zostają przygotowywane do uzyskania kart 
rowerowych i kart motorowerowych. W ramach działań wychowawczych mających na celu 
zmniejszenie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań w Publicznym Gimnazjum 
w Dwikozach: 

- odbywają się spotkania z uczniami i rodzicami z udziałem pedagoga, nauczycieli, wychowawców 
przy wsparciu policji, 

- oceny z zachowania wystawiane są konsekwentnie co miesiąc, a na ich podstawie śródroczne 
i końcowe, 

- realizowane są programy prozdrowotne i prospołeczne: „Trzymaj formę”, „Życie bez alkoholu jest 
możliwe”, „Czy marihuana jest OK?”, „Jak stać się kapitanem samego siebie?”, 

- na bieżąco monitorowane są zachowania uczniów, 

- uczniowie sprawiający problemy wychowawcze otoczeni są szczególnym nadzorem – przykładem 
podawanym przez rodziców i dyrektora jest założenie takiemu uczniowi „karty zachowań”, w której 
dokonuje się oceny postępowania dziecka podczas pobytu w szkole, 

- wszyscy pracownicy szkoły konsekwentne postępują wobec uczniów naruszających zasady 
regulaminu, 

- nauczyciele chwalą uczniów za właściwe postępowanie oraz za osiągnięcia, nawet drobne, 

- uczniowie angażowani są w akcje społeczne lub prace na rzecz szkoły. Przykładami są pomoc 
w odśnieżaniu terenu szkoły czy zbiórka zakrętek dla chorego dziecka, 

- kształtowanie odpowiedzialności i samodzielności uczniów poprzez powierzanie im 
organizacji ważnych uroczystości i imprez szkolnych, 

- podejmowana jest praca indywidualna pedagoga z uczniem i rodzicami, kierowanie do 
specjalistów stosownie do zaistniałych potrzeb, 

- wypracowane zostały zasady społeczno-wychowawcze obowiązujące uczniów oraz system kar 
i nagród, 

- odbywają się cotygodniowe konsultacje z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Kilka razy w roku 
(w zależności od potrzeb) odbywają się też spotkania w zespołach wychowawców, 

- w sytuacjach wystąpienia problemów wychowawczych odbywają się indywidualne konsultacje 
pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z uczniami i ich rodzicami, 
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- w celu wspierania nauczycieli i rodziców w działalności wychowawczej organizowane są 
też prelekcje, pogadanki, szkolenia Rady Pedagogicznej, 

- we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzona 
została wśród gimnazjalistów ankieta na temat postaw młodzieży wobec alkoholu i narkotyków oraz 
wobec przemocy. 

Na terenie Gminy Klimontów przeanalizowano i ponownie wyznaczono miejsca zagrożenia 
przestępczością i wykroczeniami, dostosowując zadania i dyslokację służb policyjnych. 

Na terenach wiejskich tworzono grupy sąsiedzkiej czujności, patroli obywatelskich i koalicji na 
rzecz bezpieczeństwa. W czasie spotkań wiejskich dzielnicowy prowadził pogadanki na temat 
właściwego zabezpieczenia przed kradzieżami mienia, wskazywał sposoby zachowań mające na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa lokalnego, wykorzystywał w czasie patroli i obchodów uwagi 
dotyczące działań Policji. W minionym roku ujawniono przypadki przemocy w 12 rodzinach, 
zostały one objęte Programem Niebieskiej Karty i pomocą w zakresie prawnym. 

We wszystkich szkołach dzielnicowy prowadził spotkania i pogawędki związane 
z bezpieczeństwem w czasie drogi do i ze szkoły, zabaw na świeżym powietrzu i w domu. 
Przeegzaminowano 120 osób na kartę rowerową i motorowerową, zorganizowano rajdy rowerowe 
i imprezy, Piknik Rodzinny „Ofiaruj dzieciom wakacje”, w czasie których dzielnicowy prowadził 
pogadanki. W szkołach i przedszkolach strażacy przeprowadzili pogadanki na temat udzielania 
pierwszej pomocy. W miesiącach lipiec-sierpień 2011 r. prowadzony był program „Bezpieczne 
Wakacje”. Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Rządowym Programem na lata 2008-2013 
Bezpieczna i Przyjazna Szkoła nawiązano współpracę z dyrektorami szkół. Usunięte zostały 
wszystkie uchybienia dotyczące bezpieczeństwa na stadionie sportowym „LKS Klimontowianka” 
przy ul. Zysmana. Przeprowadzono remont przystanków autobusowych. Uprzątnięto teren 
przyległy do przystanków. Poprawiono infrastrukturę drogową poprzez remont dróg i ulic. 
W ramach rewitalizacji Klimontowa wyremontowano Rynek, ul. Gęsią, Strażacką, Żeromskiego, 
co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa pieszych. 

Na terenie Gminy Łoniów w zakresie przeciwdziałania przestępczości, demoralizacji nieletnich 
i przemocy w rodzinie w dniach wolnych od nauki /w okresie świątecznym, ferii zimowych oraz 
w okresie wakacji/ wzmożone są kontrole drogowe oraz kontrole imprez przez Wydział Ruchu 
Drogowego KPP w Sandomierzu oraz przez Komisariat Policji w Koprzywnicy. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z policją dokonała kontroli 
wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie gminy. 

W zakresie przeciwdziałania wszelkim przejawom patologii wśród młodzieży Urząd Gminy 
współpracował w organizowaniu różnych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży, w tym 
również dla dzieci z rodzin patologicznych oraz dofinansowywał dla szkół różnego rodzaju 
wycieczki krajoznawcze. Ponadto zorganizowano Halowy Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży 
ponadgimnazjalnej z Gminy Łoniów, Mini Turniej Piłki Nożnej szkół podstawowych, Turniej Piłki 
Siatkowej dziewcząt szkół podstawowych oraz Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Łoniów. 

W szkołach odbyły się teatrzyki, konkursy, pogadanki, warsztaty, programy profilaktyczne 
nt. „Z pasją przez życie”, „Gminny Konkurs o zdrowiu”. Gmina po raz czwarty przystąpiła do 
ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej nt. „Zachowaj trzeźwy umysł”. Pan Marek Bisztyga - 
przewodniczący GKRPA – został członkiem kapituły „Trzeźwego Umysłu” 2011-2012, skupiającej 
najaktywniejszych pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z całej Polski. 
W miejscach dużych skupisk młodzieży rozpropagowywano plakaty, ulotki nt. „Stop napojom 
energetycznym w szkole”, „Moc wyciskaj z owoców”, „Tylko zdrowa energia doda skrzydeł 
Twojemu Dziecku”, „Napoje energetyczne są szkodliwe dla dziecka - informator dla rodziców”, 
„Niech moc będzie Z TOBĄ - Pij dobrą energię”, „Alkohol? - Nawet nie próbuj”, „Milczenie rodzi 
dystans - Dopalacze?”, „Nie chowaj głowy w piasek - ROZMAWIAJ”. 

W zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu zorganizowano 
spotkania w szkołach dzieci i młodzieży z przedstawicielami policji. Do GKRPA wpłynęły wnioski 
o wszczęcie postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego, wobec powyższego 
przeprowadzono rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz skierowano na badanie 
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przez biegłego w celu ustalenia stopnia uzależnienia. Na bieżąco, szczególnie z naciskiem na 
godziny wieczorowo-nocne, odbywało się legitymowanie osób w rejonach zagrożonych 
przestępczością w czasie służb patrolowych i obchodowych. Ponadto prowadzona była kontrola 
zabezpieczenia obiektów handlowych i użyteczności publicznej, eliminowanie nieprawidłowości 
zabezpieczeń tych obiektów. Nawiązano współpracę z właścicielami przydrożnych barów, ze 
szczególnym uwzględnieniem organizowanych dyskotek w Klubie „Oxiden” w Sulisławicach 
celem wyeliminowania bójek, pobić i zakłóceń porządku. 

Patrole Policji z Komisariatu Policji w Koprzywnicy, Wydziału Ruchu Drogowego KPP 
w Sandomierzu prowadzili akcję i częste kontrole w miejscach występowania zagrożeń w ruchu 
drogowym. Podczas kontroli drogowych badany był stan trzeźwości użytkowników dróg oraz 
sprawdzany był stan techniczny pojazdów oraz prowadzono kontrole prędkości z użyciem 
fotograficznego rejestratora prędkości ze szczególnym uwzględnieniem dróg krajowych Nr 9 i Nr 
79. W miesiącu kwietniu został zorganizowany konkurs wiedzy o ruchu drogowym. GKRPA 
zakupiła kamizelki odblaskowe dla dzieci z klas pierwszych z terenu Gminy Łoniów. Komisja 
Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Rolnictwa Rady Gminy w Łoniowie 
dokonała przeglądu oznakowań dróg gminnych oraz oznakowań pod kątem bezpieczeństwa dojścia 
do szkół na terenie gminy. Gmina przystąpiła do akcji „Odpowiedzialny kierowca – kulturalny 
kierowca”, „Jedziesz na święta, czy na stałe?”, „Mamo,Tato- zwolnij proszę”. 

Na terenie Gminy Obrazów w zakresie przeciwdziałania wszelkim przejawom patologii wśród 
młodzieży: 

- w okresie ferii zimowych szkoły na terenie Gminy prowadziły zajęcia dla dzieci i młodzieży: 
sportowe, komputerowe i teatralne, natomiast w okresie wakacyjnym Publiczna Szkoła 
w Kleczanowie przystąpiła do konkursu organizowanego przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego w Kielcach „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwe wakacje”; ponadto 
dofinansowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży, tj: kolonie, obozy, wycieczki i wyjazdy na basen 
do Sandomierza; 

- zorganizowano Turniej Halowej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej ZSZ 
w Obrazowie w grupach juniorów i seniorów. Młodzież brała udział w Ogólnopolskim Turnieju 
Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu drogowego organizowanego przez Powiatową Komendę Policji 
Wydział Ruchu Drogowego w Sandomierzu; 

- zorganizowano we wszystkich szkołach na terenie Gminy pogadanki, spektakle teatralne, 
profilaktyczne, imprezy artystyczne, tj. Dzień Dziecka w miejscowościach Zdanów, Kleczanów oraz 
Gminny Dzień Dziecka w Obrazowie, piknik edukacyjno-rekreacyjny dla dzieci z rodzin 
patologicznych w miejscowościach Komorna i Bilcza; 

- Gmina wzięła udział w ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem 
Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sportu; 

- zorganizowano także „Mikołaja” dla dzieci z terenu Gminy w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Obrazowie; 

- zorganizowano konkursy i zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży za udział 
w konkursach: „Zdrowym być”, „Niebezpieczne Nałogi”, „Dzień Walki z Depresją”, „Udzielanie 
Pierwszej Pomocy”, „Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach”; w Zespole Szkół w Obrazowie pod 
hasłem „Świat bez uzależnień byłby lepszy” odbył się Dzień Profilaktyki w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom; 

- zakupiono i przekazano dla Dyrektorów Szkół na terenie Gminy Poradnik dla Rodzica: „Jak uchronić 
dziecko od uzależnień”, „Bezpiecznie na rowerze” dla Zespołu Szkół w Obrazowie. 

W zakresie przeciwdziałania przestępczości, demoralizacji nieletnich i przemocy w rodzinie: 

- Komenda Powiatowa Policji dokonała i przedstawiła GKRPA analizę stanu problemów alkoholowych 
na terenie Gminy dotyczących naruszania prawa i porządku publicznego pod wpływem alkoholu, 

- w 2011 r. skierowano 2 wnioski do Sądu w stosunku do osób nadużywających alkoholu, 
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- finansowano prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin 
w Obrazowie. W/w punkt jest czynny w każdy czwartek od godz. 1100do 1500. W Punkcie prowadzona 
jest terapia psychofarmakologiczna oraz psychoterapia dla osób uzależnionych oraz 
współuzależnionych, 

- prowadzono kontrole przestrzegania warunków sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych - 
kontrole przeprowadzono we wszystkich placówkach handlowych na terenie Gminy. 

Urząd Gminy w Samborcu w ramach podjętych działań prowadził akcje kontrolno 
informacyjne w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Samborzec. Funkcjonariusze Policji brali 
czynny udział w propagowaniu zasad bezpieczeństwa wśród młodzieży ze szkół podstawowych 
i gimnazjów z terenu gminy. Funkcjonariusze Policji obecni byli również podczas imprez 
rekreacyjno-sportowych organizowanych na terenie gminy. 

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy i OSP 
zorganizowali turniej wiedzy pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Corocznie, 
przy współpracy Komendy Powiatowej Policji oraz KP PSP w Sandomierzu, organizowany jest 
Gminny Dzień Dziecka, podczas którego prowadzone są konkursy dla młodzieży związane 
z propagowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Zarząd Gminny ZOSP RP w Samborcu we współpracy z KP PSP w Sandomierzu i Urzędem 
Gminy zorganizował turniej wiedzy pożarniczej, w którym uczestniczyła młodzież z terenu gminy. 

Przez cały rok udostępnione są świetlice w remizach strażackich, w których młodzież spędza 
wolny czas na grach i zabawach. Podczas organizowanych imprez masowych obecni byli 
funkcjonariusze Policji i druhowie z jednostek OSP. 

Na terenie Gminy Wilczyce funkcjonują: Zespół Szkół w Wilczycach (Szkoła Podstawowa oraz 
Gimnazjum), którego organem prowadzącym jest Gmina oraz Szkoły Podstawowe w Darominie, 
Radoszkach oraz Łukawie, których organem założycielskim i prowadzącym są stowarzyszenia. 
Samorząd Gminy wspólnie z placówkami oświaty działa aktywnie w kwestii podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa w samych szkołach, a także w ich otoczeniu. Remonty wymagające szybkiego 
działania w związku z zagrożeniem zdrowia i życia uczniów są zawsze zgłaszane przez dyrekcje 
szkół do Urzędu Gminy i nadawany jest bieg sprawie polegający na natychmiastowym usunięciu 
zagrożenia. Ważną sprawę stanowi obecność w Zespole Szkół w Wilczycach Pedagoga Szkolnego, 
który pozytywnie wpływa na dorastającą młodzież poprzez rozmowy. Działalność jaką prowadzi 
Pedagog nie stanowi tylko rozmowy z uczniem - czasem prowadzone są rozmowy z rodzicami, 
których ukierunkowuje na sposób wychowywania dziecka. Dla zapewnienia odpowiedniego 
bezpieczeństwa w czasie drogi do szkoły większość dzieci i młodzieży jest dowożona do szkół, co 
minimalizuje wypadki z udziałem pieszych bądź rowerzystów. 

Samorząd wspólnie ze szkołami organizuje turnieje sportowe, które są organizowane najczęściej 
w dni, kiedy przypadają tzw. „święta” uczniowskie jak: Dzień Dziecka, Dzień Wiosny, itp. Główną 
przyczyną organizowania zawodów sportowych w takie właśnie dni jest prognozowanie 
mentalności uczniów wskazującej na spotkanie się na wagarach poza szkołą. Spotkania młodzieży 
zazwyczaj niosą ze sobą spożywanie alkoholu. Gmina Wilczyce mając na uwadze bezpieczeństwo 
stara się organizować w takie dni zawody, aby przyciągnąć uwagę uczniów i pokazać im inny 
sposób spędzenia wolnego czasu. 

Na terenie Gminy Wilczyce w 2011 roku w celu poprawy komunikacji lokalnej pokryto 
nawierzchnią asfaltową ok. 4 km dróg. Każde uszkodzenia jezdni są na bieżąco usuwane. W celu 
poprawy bezpieczeństwa pieszych wykonano oświetlenie drogi w miejscowości Łukawa. 

W ramach organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy dokonywane jest 
cykliczne doposażanie świetlic w nowoczesny sprzęt sportowy. Stół bilardowy zakupiono dla 
świetlicy w Wilczycach, gry zręcznościowe „piłkarzyki” zakupiono dla świetlicy w Pęczynach 
i Bożęcinie. Dla zadbania o zdrowie osób odwiedzających świetlice w okresie jesiennym 
i zimowym zakupiono do świetlic w Darominie, Pęczynach i Radoszkach piecyki na drewno 
i węgiel. Ponadto w miarę możliwości są wykonywane remonty świetlic, i tak w 2011 roku 
wyremontowano świetlice w Radoszkach i Przezwodach oraz wyposażono w sprzęt sportowy do 
ćwiczeń fizycznych i telewizory. Głównym celem doposażenia świetlic, a także ich modernizacji 
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jest to, że młodzież ma miejsce gdzie może się spotykać i bezpiecznie korzystać ze sprzętów 
będących na wyposażeniu świetlicy. 

W trosce o najmłodszych wspólnie ze Stowarzyszeniem Ludowy Klub Sportowy „Huragan” 
utworzono młodzieżową drużynę sportową specjalizującą się piłce nożnej. Gmina Wilczyce 
ufundowała dla młodych sportowców piłki do gry. Większość młodych zawodników pochodzi 
z rodzin patologicznych, dla których gra zespołowa jest jedynym sposobem oderwania się od szarej 
rzeczywistości i kształtowania osobowości z wykluczeniem uzależnień od środków szkodliwych 
dla życia i zdrowia. 

W celu zaspokojenia podstawowych potrzeb jednostki, która jest samotną, schorowaną i starszą 
osobą lub nieporadną życiowo Gmina poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się takimi 
osobami. Pomoc jaką świadczy OPS opiera się w szczególności na wielorakich działaniach 
mających na celu zadbanie o zdrowie i życie osób będących w trudnej sytuacji. Pomoc taka 
obejmuje rodziny patologiczne, gdzie głównym czynnikiem szkodliwym jest alkohol. W sytuacjach 
gdy ktoś w znaczącym stopniu nadużywa alkoholu sprawa jest kierowana do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na terenie Gminy Wilczyce działa Punkt 
Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin. W 2011 r. do punktu zostało wezwanych 12 
osób. Na terapię z Pedagogiem ds. Profilaktyki Uzależnień, którą prowadzi Punkt uczęszczają nie 
tylko osoby wezwane, ale także potrzebujące motywacji w walce z uzależnieniem alkoholowym 
własnym lub współmałżonka. Głównym celem i zadaniem jest motywowanie takich osób, aby 
ograniczyły spożywanie, a przede wszystkim dotarcie do nich, aby pod wpływem alkoholu nie 
poruszali się pojazdem mechanicznym lub w inny sposób zagrażali zdrowiu i bezpieczeństwu 
swoich najbliższych. 

Na terenie Gminy Wilczyce funkcjonuje także Zespół Interdyscyplinarny, którego głównym 
zadaniem jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie oraz podejmowanie kroków 
mających wyeliminować zjawisko przemocy ze środowiska lokalnego. 

Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy w 2011 realizował następujące zadania: 

- zorganizowano kolonie letnie dla dzieci z rodzin patologicznych i alkoholowych, 

- funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej w Koprzywnicy, 

- w dalszym ciągu działa punkt konsultacyjny z psychologiem prowadzącym rozmowy przygotowujące 
do podjęcia leczenia odwykowego, 

- dofinansowano zakup książek edukacyjnych do Biblioteki Miejsko – Gminnej o tematyce: 
alkoholizm, narkomania, 

- nasilono kontrolę podmiotów prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, 

- w godzinach popołudniowych i wieczornych otwarta jest hala sportowa dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy, 

- funkcjonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, który skupia dzieci 
i młodzież z terenu naszej gminy w różnych sekcjach np. muzycznej, plastycznej czy tanecznej, 

- przeprowadzono szkolenia o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi dla młodzieży ze wszystkich 
szkół z terenu gminy i sporządzono analizę ankiet, 

- zorganizowano pogadanki nt. szkodliwości nadużywania alkoholu dla różnych grup wiekowych 
w kilku miejscowościach Gminy (sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich), 

- zorganizowano konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży nt. szkodliwości używek alkoholowych 
w kilku sołectwach Gminy Koprzywnica. 

Na terenie Miasta i Gminy Zawichost w zakresie przeciwdziałania przestępczości, 
demoralizacji nieletnich i przemocy w rodzinie: 

- dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjum i liceum z terenu gminy Zawichost 
sfinansowano 2 programy profilaktyczne dotyczące spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz 
przemocy wśród młodzieży i w rodzinie; 
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- zakupiono nagrody dla młodzieży szkolnej biorącej udział w konkursach o tematyce przeciwdziałania 
patologii społecznej organizowanych przez Szkoły Podstawowe w Zawichoście i Czyżowie; 

- dofinansowano organizację dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście oraz członków Gminnej Komisji Profilaktyki 
i Zapobiegania Skutkom Alkoholizmu; 

- dofinansowano dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach organizowanych przez 
świetlice środowiskowe w Zawichoście i Czyżowie. 

W zakresie przeciwdziałania wszelkim objawom patologii wśród młodzieży w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Zawichoście zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży 
z terenu Gminy Zawichost. 

f) W 2011 r. Starostwo Powiatowe w Sandomierzu zrealizowało następujące programy profilaktyczne: 

- Mam haka na raka - zawierał on informacje na temat profilaktyki nowotworów płuc. Programem 
zostali objęci młodzież i mieszkańcy powiatu, realizowany był on na terenie Miasta Sandomierza. 

- Mam haka na raka - zawierał on informacje na temat profilaktyki nowotworów płuc i zwalczaniu 
narkomanii. Programem zostali objęci mieszkańcy powiatu, realizowany był on przez Technikum 
Informatyczne w Sandomierzu. 

- Zdrowe Serce - zawierał on informacje na temat profilaktyki nowotworów płuc, zwalczaniu 
narkomanii oraz promocji zdrowego stylu życia. Programem zostali objęci mieszkańcy powiatu, 
realizowany był on przez Fundacje Śląskiego Centrum Chorób Serca. W trakcie jego trwania 
rozdawane były ulotki, dokonywany był pomiar ciśnienia tętniczego i cukru we krwi, ponadto 
odbywały się konsultacje kardiologiczne. 

- badania mammograficzne - program skierowany był do kobiet powyżej 50 roku życia, jego celem była 
profilaktyka raka piersi. W trakcie jego trwania w cytomammobusach prowadzone były badania 
mammograficzne. Prowadzony był przez FADO Centrum Usług Medycznych. 

3) W ramach kontynuacji programu cząstkowego „Bezpieczne drogi powiatu sandomierskiego” mającego na 
celu poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych, w roku 2011 zostało już zrealizowanych wiele 
zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie naszego powiatu. 

a) Gmina Sandomierz 

- Wykonano nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej na ulicy Mickiewicza na długości 600mb. 
Koszt zadania wyniósł 275 722,34 zł. Udział Powiatu 100%. 

- Wykonano remont chodnika przy ulicy Mickiewicza na powierzchni 383 m2 za kwotę 24 161,14 zł. 
Udział Powiatu 100%. 

- Na ulicach Rokitek, Salve Regina, Ożarowskiej, Mickiewicza, Koseły dokonano napraw po ulewach 
na łączną kwotę 84 107,72 zł. Udział Powiatu 100%. 

- Odbudowano 144 mb ulicy Staromiejskiej. Wartość zadania wyniosła 124 414,50 zł. Promesa 
MSWiA 80% zadania tj. 99 531 zł, udział Powiatu 20 % tj. 24 883,50 zł. 

b) Gmina Samborzec 

- Łączne nakłady na remonty dróg 4 083 242,07 zł 

- Długość odcinków dróg 12,730 km 

- Odbudowano 3 mosty w m. Andruszkowice, Złota, Szewce 

- Udział Gminy 146 049,72 zł 

- Udział Powiatu 283 739,35 zł 

- Promesa MSWiA 1 777 148,00 zł 

- Dotacja z Funduszu Solidarności 1 876 305,00 zł 

c) Gmina Dwikozy 
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- Łączne nakłady na remonty dróg 1 121 385,00 zł 

- Długość odcinków dróg 4,595 km 

- Odbudowano 1 most w m. Szczytniki 

- Udział Gminy 87 500,00 zł 

- Udział Powiatu 197 006,07 zł 

- Dotacja z subwencji ogólnej 

- Ministerstwa Infrastruktury 50 % 174 998,93 zł 

- Promesa MSWiA 661 880,00 zł 

d) Gmina Klimontów 

- Łączne nakłady na remonty dróg 1 376 040,99 zł 

- Długość odcinków dróg 7,263 km 

- Udział Gminy 98 963,04 zł 

- Udział Powiatu 334 855,59 zł 

- Promesa MSWiA 942 222,36 zł 

e) Gmina Koprzywnica 

- Łączne nakłady na remonty dróg 362 288,38 zł 

- Długość odcinków dróg 1,834 km 

- Promesa MSWiA 362 288,00 zł 

f) Gmina Obrazów 

- Łączne nakłady na remonty dróg 578 219,44 zł 

- Długość odcinków dróg 3,096 km 

- Udział Gminy 242 445,89 zł 

- Udział ZDP 200 000,55 zł 

- Promesa MSWiA 100 % 135 773,00 zł 

g) Gmina Łoniów 

- Łączne nakłady na remonty dróg 1 073 415,89 zł 

- Długość odcinków dróg 4,579 km 

- Udział Gminy 149 717,54 zł 

- Udział ZDP 216 190,35 zł 

- Promesa MSWiA 707 508,00 zł 

h) Gmina Zawichost 

- Łączne nakłady na remonty dróg 2 791 960,35 zł 

- Długość odcinków dróg 4,992 km 

- Udział Gminy 595 870,45 zł 

- Udział ZDP 595 870,90 zł 

- Dotacja 50 % NPPDL 1 190 940,00 zł 

- Promesa MSWiA 100 % 409 279,00 zł 

W ramach w/w remontów dróg zamontowano 57 szt. znaków drogowych: ostrzegawczych – 
5 szt., informacyjnych – 24 szt., tabliczki do znaków – 4 szt., znaki miejscowości – 24 szt. 
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Po sezonie zimowym w miesiącach maj – czerwiec 2011 r. przeprowadzono remonty cząstkowe 
dróg powiatowych. Koszt remontów cząstkowych wyniósł 235 468,74 zł. Zużyto 517,4 ton grysu 
z emulsją asfaltową. W miarę występujących potrzeb ZDP uzupełniał ubytki w nawierzchniach 
dróg powiatowych masą asfaltową na zimno w ilości ok. 24 tony. 

W okresie letnim przeprowadzono oznakowanie poziome na terenie miasta Sandomierza. 
Wartość robót wyniosła 18 018,27 zł. Łączna powierzchnia malowania 1 542 m². 

Zarząd Dróg Powiatowych wspólnie z Policją oraz przedstawicielami Gmin dokonał dwa razy 
w roku objazdu dróg powiatowych pod kątem oznakowania dróg, ograniczenia prędkości, 
określenia miejsc niebezpiecznych. Na tej podstawie uzupełniano oznakowanie dróg oraz 
wykonywano naprawy dróg. 

W ramach prac eksploatacyjnych ZDP dokonuje okresowych przeglądów mostów, a także 
wykonuje: przebudowy przepustów i udrażnia istniejące, odtwarza rowy odwadniające, ścinki 
poboczy dróg z odwozem ziemi, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie 
pionowe, poziome bariery ochronne, montaż luster drogowych), wycinki drzew i krzewów w pasie 
drogowym w miejscach stwarzających zagrożenie dla ruchu drogowego. 

Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ZDP zamontował łącznie 64 sztuki znaków 
drogowych na drogach powiatowych, w tym : 

- znaki ostrzegawcze - 10 szt, 

- znaki zakazu - 15 szt, 

- znaki informacyjne - 18 szt, 

- znaki nakazu - 1 szt, 

- miejscowości i kierunku - 1 szt, 

- tabliczki pod znaki - 2 szt, 

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - 6 szt, 

- dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi - 4 szt. 

Zarząd Dróg Powiatowych w celu właściwego zabezpieczenia stanu nawierzchni dróg 
(zwalczanie gołoledzi oraz utrzymanie przejezdności) zlecił utrzymanie dróg wykonawcy 
zewnętrznemu, wyłonionemu w wyniku przetargu. Na terenie powiatu sandomierskiego zimowe 
utrzymanie dróg realizuje Przedsiębiorstwo Usług Drogowych w Opatowie. Do zwalczania 
śliskości zgromadzono 1014 ton piasku i 500 ton soli drogowej oraz 670,4 ton mieszanki 
piaskowo-solnej z ubiegłego roku. Mieszankę piaskowo-solną zgromadzono na placu zimowego 
utrzymania dróg przy ulicy Działkowców w Sandomierzu. Określone zostały kategorie i kolejność 
odśnieżania i posypywania mieszanką piaskowo-solną ciągów drogowych w sezonie zimowym. 

Realizowane wszelkie przedsięwzięcia modernizacyjne na drogach, połączone z nasiloną 
policyjną kontrolą trzeźwości i przestrzegania zasad ruchu drogowego kierujących pojazdami, 
w szczególności w punktach i odcinkach podwyższonego zagrożenia, a także szeroko prowadzoną 
działalnością edukacyjną, spowodowało zahamowanie tempa szybkiego wzrostu ilości wypadków 
drogowych. 

Niemniej jednak w roku 2011 na terenie działania KPP Sandomierz odnotowano łącznie 985 
zdarzeń drogowych, z czego 895 to kolizje drogowe. W porównaniu do analogicznego okresu roku 
ubiegłego, kiedy to zaistniało 1188 zdarzeń drogowych odnotowano spadek ogólnej ich liczby 
o 203. 

Biorąc pod uwagę liczbę kolizji na przestrzeni ostatnich 5 lat, gdzie wartość oscyluje w granicy 
około 1000 w roku 2011 zanotowano spadek ich liczby do ilości 895. Należy podkreślić, że na 
przestrzeni 5 minionych lat jest to najniższa wartość liczbowa. 

W 2011 r. odnotowano łącznie 90 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 14 osób, 
a 95 osób doznało obrażeń ciała. W porównaniu do roku 2010 nastąpił wzrost liczby wypadków. 
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Przy wzroście wypadków drogowych jednocześnie doszło do wzrostu osób, które w ich wyniku 
poniosły śmierć. Rok 2011 był w tym względzie jednym z najtragiczniejszych lat od 2005 r. 

Z danych statystycznych wynika, że w dalszym ciągu najbardziej zagrożonymi terenami są: 
miasto Sandomierz, gdzie odnotowano 22 wypadki drogowe (spadek o 5, tj. o 18% w stosunku do 
2010 r.), Gmina Samborzec – liczba wypadków 13 (wzrost o 8, tj. o 160% w stosunku do 2010 r.), 
Gmina Klimontów – liczba wypadków 12 (tyle samo co w 2010 r.), Gmina Obrazów – 11 
wypadków drogowych (tyle samo co w 2010 r.), Gmina Łoniów – 10 wypadków drogowych 
(spadek o 1, tj. o 9% w stosunku do 2010 r.). Natomiast najniższą wypadkowość odnotowano na 
terenie gmin: Koprzywnica, Dwikozy, Wilczyce i Zawichost. 

4) Celem zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa pożarowego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w okresie ostatnich kilku lat kładła duży nacisk na doposażanie służb ratowniczych w celu 
usprawnienia ich funkcjonowania. 

Obecny stan wyposażenia użytkowanego przez jednostki organizacyjne PSP i OSP został osiągnięty 
przez wieloletnią działalność planistyczną i zaopatrzeniową. 

a) Bazę lokalową Komendy Powiatowej stanowią obiekty wybudowane w latach sześćdziesiątych - 
budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i budynek gospodarczy (garaże, magazyny) oraz wybudowany 
w latach siedemdziesiątych i zaadaptowany po dawnym Wojewódzkim Zapleczu Techniczno-
Usługowym budynek Komendy Powiatowej. Baza lokalowa była gruntownie modernizowana w latach 
2001–2004. W latach następnych prowadzone były dalsze prace remontowe i modernizacyjne. W 2011 r. 
zrealizowano m.in.: remont elewacji budynków PSP w Sandomierzu, wymianę stolarki okiennej 
w pomieszczeniach garażowych, remont pokrycia dachowego budynku Komendy, remont wentylacji 
w kotłowni gazowej, malowanie części pomieszczeń w budynkach Komendy i JRG. 

Do wykonania pozostają m.in. dalszy remont budynku gospodarczego oraz malowanie pozostałych 
pomieszczeń w budynkach PSP. 

b) Skuteczność działań w dużej mierze zależy od sprawności i niezawodności technicznej pojazdów 
i sprzętu. Uzyskuje się to dzięki stałym zabiegom obsługowo-naprawczym. W chwili obecnej 
wyposażenie warsztatowe, niskie obsady etatowe zmian służbowych oraz duża ilość zdarzeń i zajęć 
doskonalących powodują, że zaplecza techniczne nie działają w odpowiedni sposób. W obecnym stanie 
przy wykorzystaniu własnego zaplecza wykonywane są tylko podstawowe czynności obsługowe 
pojazdów i sprzętu silnikowego na własne potrzeby. Wykonywanie napraw nowoczesnych pojazdów we 
własnym zakresie, bez specjalistycznych narzędzi oraz fachowej kadry jest praktycznie niemożliwe. 
Naprawy i obsługa okresowa sprzętu specjalistycznego, takiego jak: narzędzia hydrauliczne, narzędzia 
pneumatyczne, radiostacje, urządzenia kontrolno-pomiarowe, aparaty powietrzne i ubrania gazoszczelne 
wg zaleceń producentów, zlecane są firmom zewnętrznym dysponującym odpowiednią kadrą, sprzętem 
i uprawnieniami. Powoduje to niestety zwiększenie kosztów eksploatacyjnych oraz przedłużanie czasu 
wycofania z działań operacyjnych. Brak zaplecza technicznego w Komendzie Powiatowej negatywnie 
odbił się również na stanie technicznym części pojazdów i sprzętu jednostek OSP, które wcześniej 
niejednokrotnie korzystały z pomocy zaplecza PSP. 

c) Obowiązujące normatywy oraz osiągnięty poziom ilościowy i jakościowy wyposażenia pozwalają na 
określenie stopnia przygotowania jednostek organizacyjnych PSP i OSP do wykonywania zadań 
ustawowych i ustalenie najważniejszych potrzeb. Specyfika wykorzystania tego sprzętu, tj. intensywne 
użytkowanie i pozostawanie w stałej gotowości, powoduje jego szybkie zużycie, a to pociąga za sobą 
konieczność jego stałej wymiany. Sprzęt, który osiągnął normy eksploatacyjne i jest sprawny 
technicznie, może być przekazany jednostkom OSP do dalszego użytkowania. 

Zakres zadań ustawowych bezpośrednio określa rodzaj i ilość wyposażenia w jednostkach 
organizacyjnych PSP, na które składają się: 

- pojazdy pożarnicze: gaśnicze i specjalne, 

- sprzęt specjalistyczny, 

- sprzęt łączności przewodowej i bezprzewodowej, 

- sprzęt informatyczny, 
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- obiekty techniczne i wyposażenie warsztatowe. 

Pojazdy pożarnicze stanowią zasadnicze i niezbędne wyposażenie jednostek organizacyjnych 
PSP. Ilość oraz stan techniczny środków transportu ma wpływ na mobilność i szybkość działań 
jednostek ratowniczo-gaśniczych. Obecnie Komenda Powiatowa PSP w Sandomierzu posiada 13 
pojazdów przeznaczonych do działań ratowniczych. Jednostka użytkuje ponadto m.in.: 8 przyczep 
specjalnych (3 podłodziowe – w tym 1 zakupioną w 2011 r. przez KW PSP w Kielcach i użyczoną 
do naszej jednostki, 1 łodzią desantowo–ratowniczą „Mazuria–Marimus 660S”, 2 z pompami 
wysokiej wydajności, 2 z zaporami przeciwolejowymi i zakupiona w 2011 r. przyczepka lekka do 
przewozu różnego rodzaju sprzętu) oraz 36 szt. różnorodnego sprzętu silnikowego (zestawy 
narzędzi hydraulicznych, pompy, piły i pilarki, agregaty prądotwórcze, silniki zaburtowe). 

Grupy sprzętowe wyposażenia specjalistycznego stanowią asortyment o bardzo zróżnicowanym 
przeznaczeniu, konstrukcji i sposobie użycia. Ilość, rodzaj grup oraz sprzętu w nich występującego 
obrazuje zakres i złożoność zadań realizowanych przez jednostki PSP. Ratownicy obsługujący te 
urządzenia winni wykazywać się szczególnymi umiejętnościami i kulturą techniczną. Minimalne 
stany obsad JRG uniemożliwiają tworzenie specjalizacji wśród załogi. Dlatego koniecznym jest, 
aby każdy ratownik potrafił prawidłowo obsługiwać sprzęt będący na wyposażeniu jednostki, co 
wymaga długich, wieloetapowych procesów szkolenia. Doposażenie w nowoczesny sprzęt jest 
niezbędne ze względu na ciągłe pojawianie się nowych zagrożeń oraz rozwój techniczny 
w transporcie i infrastrukturze przemysłowej. Dlatego też nie tylko pojazdy, ale i sprzęt 
przewożony w nich stanowi bardzo kosztowny element wydatków jednostek PSP. W wielu 
przypadkach wartość wyposażenia przewyższa cenę pojazdu. Nasycanie sprzętem 
specjalistycznym jednostek ratowniczo-gaśniczych winno stanowić priorytet w planowaniu 
zakupów. Dodatkowym ważnym elementem wpływającym na wydatki ponoszone przy zakupie 
wyposażenia są koszty jego eksploatacji, obsługi technicznej, przeglądów, napraw. Każda grupa 
sprzętowa wymaga innych zabiegów i różnych czasookresów ich wykonywania. Analiza stanów 
wskazuje, iż istnieją rozbieżności między stanem faktycznym a normatywnym. Spowodowane jest 
to niedostatkiem środków finansowych, które umożliwiałyby zaplanowanie wymiany sprzętu. 
Kolejność zakupów powinna obejmować przede wszystkim uzupełnienie braków ilościowych, 
a następnie wymianę sprzętu wyeksploatowanego, zachowując przy tym zasadę unifikacji sprzętu. 
Jest to konieczne ze względu na przygotowanie szkoleniowe załóg, wymienność podzespołów, 
części i materiałów eksploatacyjnych, a w konsekwencji zmniejszenie kosztów eksploatacji 
i szybsze wdrożenie sprzętu do działań. 

d) W powiecie sandomierskim łącznie funkcjonuje 84 jednostki OSP. W 50 jednostkach OSP typu „S” 
eksploatowanych jest 59 samochodów pożarniczych i 12 przyczep (w tym 30 samochodów i 11 przyczep 
w 21 jednostkach włączonych do KSRG). 

Optymistycznym akcentem od kilku lat jest tendencja odmładzania taboru samochodowego. 
W bieżącym roku zakupiono nowe samochody do OSP Szczytniki i OSP Winiary, finalizowany jest 
zakup samochodu do OSP Sulisławice. Wymieniono samochód w OSP Zawichost, a dotychczas 
użytkowany przekazano do OSP Dziurów. Jednostki OSP eksploatują łącznie ponad 250 szt. (w tym 
196 szt. w jednostkach włączonych do KSRG) różnego sprzętu specjalistycznego (motopompy 
i pompy, zestawy hydrauliczne ratownictwa technicznego, agregaty prądotwórcze ze sprzętem 
oświetleniowym, pilarki i przecinarki spalinowe, łodzie ratownicze z silnikami zaburtowymi, aparaty 
powietrzne). W 2011 r. ze środków dotacji przyznanych przez Komendanta Głównego PSP dla 
jednostek OSP z KSRG zakupiono m.in. 26 kompletnych aparatów powietrznych z sygnalizatorami 
bezruchu oraz 6 zestawów ratownictwa medycznego PSP-R1. 

Ze względu na położenie powiatu sandomierskiego nad rzeką Wisłą i zmianami klimatycznymi 
powodującymi anomalie pogodowe należy dbać, aby jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu 
były wyposażone w odpowiednią ilość sprawnego sprzętu pływającego oraz pomp szlamowych do 
usuwania skutków powodzi i podtopień. Pokazały to powódź w 2010 roku oraz ulewne opady w 2011 
roku, podczas których działalność ratownicza jednostek OSP odegrała bardzo znaczącą rolę. 
Nasilenie ruchu komunikacyjnego i stan polskich dróg powoduje znaczny wzrost liczby miejscowych 
zagrożeń na drogach i udziału jednostek PSP i OSP w ich usuwaniu. Ze względu na niski stan 
osobowy zmian służbowych JRG wskazane jest dalsze doposażenie jednostek OSP leżących przy 
głównych trasach komunikacyjnych w specjalistyczny sprzęt ratownictwa drogowego i medycznego. 
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Należy też położyć większy nacisk na szkolenie jednostek OSP wyposażonych w specjalistyczny 
sprzęt ratowniczy. 

e) W 2011 r. na terenie powiatu sandomierskiego jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych 
Straży Pożarnych wyjeżdżały1365 razy, w tym495razy do pożarów,828do miejscowych zagrożeń, 
a42razy były to alarmy fałszywe. 

Analizując sytuację w 2011 r. należy stwierdzić, że w porównaniu z 2010 r. zwiększyła się ilość 
powstałych pożarów o 212, jednakże zmniejszyła się liczba miejscowych zagrożeń o 220 zdarzeń. 
W ciągu ostatnich kilku lat ilość zdarzeń na terenie powiatu sandomierskiego utrzymuje się na 
wysokim poziomie ponad 1000 zdarzeń. Najwięcej pożarów powstało w marcu w związku 
z corocznym wypalaniem traw i pożarami lasów, natomiast najwięcej miejscowych zagrożeń 
wystąpiło od lipca do sierpnia - związane to było z gwałtownymi opadami deszczu, które przyczyniły 
się do wystąpienia podtopień na terenie powiatu sandomierskiego. 

W 2011 r. zanotowano 495 pożarów, to jest prawie 37% wszystkich wyjazdów, z czego 481 to 
pożary małe co stanowi ok. 96,9% pożarów, 12 to pożary średnie co stanowi ok. 2,4% pożarów, a 2 to 
pożary duże co stanowi ok. 0,7% pożarów. W 2011 r. największą liczbę pożarów - 143 - odnotowano 
na terenie Miasta Sandomierza, co stanowi 29% wszystkich pożarów, drugą gminą o największej 
ilości pożarów jest gmina Dwikozy. Najmniej zdarzeń zanotowano na terenie gmin Wilczyce 
i Zawichost. W 2011 r. największą liczbę pożarów odnotowano w dziale uprawy, rolnictwo – 270 
zdarzeń co stanowi 55% wszystkich pożarów, na drugim miejscu znalazły się pożary innych obiektów 
- łącznie 22% wszystkich pożarów. Podpalenie było najczęstszą przyczyna powstania pożarów - 272. 

Na ogólną liczbę 1365 zdarzeń w 2011 r. odnotowano 828 miejscowych zagrożeń i tak: 

- małe – 47, co stanowi ok. 5,7 % ogółu miejscowych zagrożeń, 

- lokalne – 777, co stanowi ok. 93,8 % ogółu miejscowych zagrożeń, 

- średnie – 4, co stanowi ok. 0,5% ogółu miejscowych zagrożeń, 

- gigantyczne – 0. 

Największą ilość miejscowych zagrożeń w 2011 r. odnotowano na terenie miasta Sandomierza 
(310), gminy Samborzec (141), co stanowi 55% wszystkich miejscowych zagrożeń na terenie 
powiatu sandomierskiego. 

Najwięcej osób poszkodowanych podczas zdarzeń było na terenie gminy Klimontów (36) oraz 
miasta Sandomierz (34). Podczas prowadzonych działań ratowniczych poszkodowanych zostało 
4 ratowników. 

Przy zdarzeniach na terenie powiatu sandomierskiego w 2011 r. najwięcej strażaków brało 
udział na terenie miasta Sandomierza i gminy Dwikozy, co wiąże się również z największą ilością 
samochodów, które brały udział w zdarzeniach. 

Najwięcej razy strażacy udzielali pomocy medycznej podczas zdarzeń na terenie gminy 
Klimontów (37) i miasta Sandomierz (33). 

Najwięcej jednostek OSP spoza gminy dysponowanych było do zdarzeń na terenie miasta 
Sandomierz (260) oraz gminy Łoniów (22) - dane dotyczą jednostek OSP z terenu powiatu oraz 
województwa świętokrzyskiego. W związku z likwidacją licznych podtopień w okresie letnim na 
teren powiatu dysponowano zastępy PSP z całego kraju, najwięcej na teren miasta Sandomierza 
(30). 

Największe straty pożarowe wystąpiły na terenie miasta Sandomierz (576,4 tys. zł.). 
W Sandomierzu odnotowano też największe straty powstałe w wyniku miejscowych zagrożeń 
(350,5 tys. zł.). Dzięki działaniom jednostek ochrony ppoż. uratowano najwięcej mienia o łącznej 
wartości 104 002 tys. złotych. 

f) Powiatowe Stanowisko Kierowania powiatu sandomierskiego realizuje zadania zintegrowanego systemu 
kierowania działalnością operacyjną jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Systemu 
Ratowniczego w zakresie: 
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- przyjmowania, ewidencjonowania i analizowania oraz przekazywania do WSKR bieżących 
i okresowych meldunków o zagrożeniach i innych zdarzeniach wymagających podjęcia działań przez 
jednostki systemu ratowniczego, 

- dysponowania sił i środków straży pożarnych, pogotowia ratunkowego oraz powiadamianie służb 
specjalistycznych przewidzianych do współdziałania przy likwidacji pożarów oraz skutków 
miejscowych zagrożeń oraz innych zdarzeń wymagających interwencji służb ratowniczych 
z zachowaniem przyjętych procedur działania, 

- utrzymywanie stałej łączności z jednostkami biorącymi udział w akcjach ratowniczych i z jednostkami 
nadrzędnymi, 

- koordynacji i współdziałania z dowódcą akcji lub koordynatorem medycznych działań ratowniczych 
w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych do podjęcia zamiaru taktycznego, 

- śledzenia przebiegu akcji ratowniczej w aspekcie jej rozwoju oraz zapewnienie niezbędnych sił 
i środków do jej przeprowadzenia, z równoczesnym współdziałaniem ze Szpitalnym Oddziałem 
Ratunkowym, innymi grupami i formacjami ratowniczymi realizującymi także zadania w zakresie 
ochrony ludności, 

- uruchamiania i realizacji postanowień planów ratowniczych, 

- powiadamiania przełożonych oraz władz samorządowych o zdarzeniach powstałych na terenie 
powiatu, 

- dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzeń powstałych na terenie 
powiatu i wg potrzeb w najbliższym sąsiedztwie powiatu, 

- współdziałanie i informowanie służby dyspozytorskiej pogotowia ratunkowego, policji podczas 
zaistniałych zdarzeń, 

- oceniania gotowości systemu ratowniczego do podjęcia działań ratowniczych, ustalanie konieczności 
wspomagania powiatowego systemu ratowniczego poprzez wprowadzanie stanów podwyższonej 
gotowości, alarmowanie odwodów operacyjnych i personelu wspomagającego (specjalistów 
branżowych) oraz zgłaszania do jednostek nadrzędnych potrzeb użycia sił i środków ratowniczych 
spoza terenu powiatu, 

- prowadzenia i aktualizowania Danych Operacyjnych, w tym dokumentacji operacyjnej. 

g) Siłę Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w powiecie sandomierskim stanowią: Jednostka 
Ratowniczo-Gaśnicza w Sandomierzu, 21 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do 
KSRG oraz 63 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych nie włączonych do KSRG. 

Terenem chronionym przez te jednostki jest obszar 9 jednostek administracyjnych stopnia 
podstawowego (w tym miasto Sandomierz). Struktura KSRG jest podstawowym narzędziem starosty 
służącym do realizacji zadań ratowniczych na obszarze powiatu w czasie pożaru, klęski żywiołowej 
lub likwidacji innych miejscowych zagrożeń. 

Komenda Powiatowa PSP w Sandomierzu podpisała 21 porozumień z Wójtami, Burmistrzami oraz 
przedstawicielami jednostek OSP o włączeniu do KSRG. Konsekwencją podpisania tych porozumień 
było włączenie tych jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Innym elementem 
poprawiającym prowadzenia działań na terenie powiatu są podpisane umowy ze specjalistami, 
których umiejętności są przydatne podczas prowadzonych działań o znacznych rozmiarach (zakres 
hydrologii wodnej oraz ochrony obiektów zabytkowych). 

Rozległy teren powiatu sandomierskiego chroniony jest 46 jednostkami OSP typu S. W większości 
są to jednostki posiadające samochody średnie i ciężkie. Z analiz i statystyk wynika, że około 50% 
zdarzeń jest likwidowana przez jednostki OSP, w szczególności jednostki włączone do KSRG. Na 
terenie powiatu sandomierskiego występują gminy, które wprowadziły do systemu po jednej 
jednostce OSP (Gmina Obrazów oraz Miasto i Gmina Zawichost). Na terenie powiatu 
sandomierskiego działa łącznie 84 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W związku z brakiem 
posiadania wyposażenia osobistego, badań lekarskich oraz wymaganego przeszkolenia 25 jednostek 
z nich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może być dysponowane do działań 
ratowniczych. 
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h) Na podstawie opracowanych założeń i po ustaleniu planu sieci Jednostek Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego oraz rozmieszczeniu sprzętu specjalistycznego wynikają następujące wnioski: 

- Na terenie powiatu sandomierskiego działa 21 jednostek OSP włączonych do KSRG. Wszystkie 
jednostki posiadają system DSP 50. Czas alarmu i zadysponowania OSP włączonych do KSRG 
zgodnie z przepisami nie powinien przekroczyć 5 min. Analizując czas dysponowania i przybycia 
w ciągu 8 minut przy założonej prędkości 60 km/h, z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, 
pory roku, pory dnia oraz czasu zbiórki, każda jednostka OSP z KSRG jest w stanie w tym czasie 
pokonać ok. 3 km od miejsca siedziby. W tym czasie żadna z jednostek nie jest w stanie zabezpieczyć 
chronionego obszaru własnej gminy, a jedynie zabezpieczy teren własnej miejscowości i jej obrzeża. 
Najmniej chronionymi terenami są obszary Gminy Obrazów i Miasta i Gminy Zawichost, ze względu 
na funkcjonowanie tylko po jednej jednostce OSP włączonej do KSRG, co nasuwa wniosek włączenia 
do KSRG przynajmniej po jeszcze jednej jednostce OSP z terenu tych gmin. W przedziale czasowym 
15 minut jednostki OSP mogą zabezpieczyć teren własnej miejscowości i większość (80-90%) terenu 
gminy. Ze względu na zabezpieczanie terenu Miasta i Gminy Zawichost i Gminy Obrazów przez jedną 
jednostkę OSP z KSRG nie jest w pełni zabezpieczany teren tych jednostek. Uwzględniając czasy 
dojazdu jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do KSRG nie są w stanie w ciągu 15 minut 
zabezpieczyć 50% terenu tych gmin. Ze względu, że na terenie Miasta i Gminy Zawichost do działań 
operacyjnych przygotowana jest tylko jedna jednostka OSP, żadna jednostka ochrony 
przeciwpożarowej nie jest w stanie w ciągu 15 minut zabezpieczyć 50% terenu tej gminy. 

- W oparciu o analizę wyposażenia jednostek OSP z KSRG oraz typu „S” oraz ich lokalizację, należy 
stwierdzić, że na terenie powiatu sandomierskiego istnieją obszary, w których czas dotarcia ze 
sprzętem specjalistycznym przekracza 15 minut. W okresie przejściowym na terenie każdej gminy 
powinna być minimum jedna jednostka OSP, która takowy sprzęt posiada. Na terenie 6 gmin są 
zlokalizowane jednostki OSP z KSRG wyposażone w sprzęt ochrony dróg oddechowych. Na terenie 
Miasta i Gminy Zawichost, Gminy Obrazów, ze względu na brak w/w sprzętu, w sytuacji 
konieczności jego wykorzystania czas dotarcia jednostek ochrony przeciwpożarowej posiadających 
sprzęt ochrony dróg oddechowych przekracza 15 minut. Na terenie 6 gmin są zlokalizowane jednostki 
OSP z KSRG wyposażone w sprzęt hydrauliczny. Na terenie Miasta i Gminy Zawichost oraz Miasta 
i Gminy Koprzywnica, ze względu na brak w/w sprzętu, w sytuacji konieczności jego wykorzystania 
czas dotarcia jednostek ochrony przeciwpożarowej posiadających sprzęt hydrauliczny przekracza 15 
minut. Na terenie 5 gmin są zlokalizowane jednostki OSP z KSRG wyposażone w sprzęt pływający. 
Na terenie Gminy Łoniów, Gminy Obrazów i Gminy Wilczyce, ze względu na brak w/w sprzętu, 
w sytuacji konieczności jego wykorzystania czas dotarcia jednostek ochrony przeciwpożarowej 
posiadających sprzęt pływający przekracza 15 minut. Na terenie 6 gmin są zlokalizowane jednostki 
OSP z KSRG wyposażone w sprzęt medyczny umożliwiający udzielenie pomocy medycznej. Na 
terenie Miasta i Gminy Zawichost oraz Gminy Obrazów, ze względu na brak w/w sprzętu, w sytuacji 
konieczności jego wykorzystania czas dotarcia jednostek ochrony przeciwpożarowej posiadających 
sprzęt medyczny przekracza 15 minut. Należy podkreślić, że wśród jednostek OSP nadal są braki 
w ilości wyszkolonych ratowników oraz część jednostek nie posiada zestawów do tlenoterapii. 

- Na terenie powiatu sandomierskiego wszystkie jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do 
KSRG są wyposażone w pompy szlamowe. Ze względu na wydajność jest: 13 pomp szlamowych 
o wydajności do 500 l/min, 21 pomp szlamowych o wydajności od 501 l/min do 1000 l/min, 21 pomp 
szlamowych o wydajności od 1001 l/min do 2000 l/min, 6 pomp szlamowych o wydajności od 2001 
l/min do 4000 l/min, 1 pompa szlamowa o wydajności powyżej 4001 l/min do 10000 l/min. 

- Analizując ilość wyjazdów do zdarzeń zastępów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sandomierzu 
poza teren Miasta Sandomierza oraz ilość dysponowania jednostek OSP z KSRG na teren miasta 
należy stwierdzić, że wobec braku zlokalizowanych w Sandomierzu innych jednostek ochrony 
przeciwpożarowej czas dotarcia do 15 minut jest czysto teoretyczny. 

- Na terenie Gminy Łoniów działa 8 jednostek OSP przygotowanych do prowadzenia działań 
ratowniczych, w tym 4 z nich są włączone do KSRG. Żadna z jednostek OSP nie dysponuje sprzętem 
pływającym. 

- Na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica działa 6 jednostek OSP przygotowanych do prowadzenia 
działań ratowniczych, w tym 3 z nich są włączone do KSRG. Żadna z jednostek OSP nie dysponuje 
sprzętem hydraulicznym. 
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- Na terenie Gminy Klimontów działa 7 jednostek OSP przygotowanych do prowadzenia działań 
ratowniczych, w tym 3 z nich są włączone do KSRG. 

- Na terenie Gminy Samborzec działa 8 jednostek OSP przygotowanych do prowadzenia działań 
ratowniczych, w tym 2 z nich są włączone do KSRG. 

- Na terenie Gminy Obrazów działa 5 jednostek OSP przygotowanych do prowadzenia działań 
ratowniczych, w tym 1 z nich jest włączona do KSRG. Żadna z jednostek OSP nie dysponuje sprzętem 
pływającym, sprzętem ochrony dróg oddechowych, sprzętem medycznym. 

- Na terenie Miasta Sandomierza nie działa żadna jednostka OSP przygotowana do prowadzenia działań 
ratowniczych. W związku z rozpoczęciem działalności przez OSP Sandomierz należy podjąć 
działania, aby mogła ona uczestniczyć w działaniach ratowniczych. 

- Na terenie Gminy Dwikozy działa 8 jednostek OSP przygotowanych do prowadzenia działań 
ratowniczych, w tym 5 z nich są włączone do KSRG. 

- Na terenie Gminy Wilczyce działa 7 jednostek OSP przygotowanych do prowadzenia działań 
ratowniczych, w tym 2 z nich są włączone do KSRG. Żadna z jednostek OSP nie dysponuje sprzętem 
pływającym. 

- Na terenie Miasta i Gminy Zawichost działa 1 jednostka OSP przygotowana do prowadzenia działań 
ratowniczych, która jest jednocześnie włączona do KSRG. Nie dysponuje ona sprzętem ochrony dróg 
oddechowych, sprzętem hydraulicznym i medycznym. 

- Specjalistyczna grupa Ratownictwa Wodnego funkcjonująca przy JRG Sandomierz liczy 
8 ratowników, w tym 3 kierowników robót podwodnych. Grupa wyposażona jest w dostateczną ilość 
sprzętu niemniej jest to sprzęt wyeksploatowany wymagający wymiany. Czas wejścia całej lub części 
grupy do działania nie przekracza 120 minut. 

i) Dla poprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu sandomierskiego prowadzono czynności 
kontrolno–rozpoznawcze, podczas których stwierdzono nieprawidłowości w zabezpieczeniu 
przeciwpożarowym kontrolowanych obiektów. Ogółem przeprowadzono 104 kontrole: 

- kontrole podstawowe - 56, 

- kontrole sprawdzające - 34, 

- odbiory obiektów - 14. 

Ogółem stwierdzonych nieprawidłowości – 137. 

Ilość wydanych decyzji administracyjnych: 

- w sprawie usunięcia uchybień - 34, 

- w sprawie wstrzymania robót i zakazu eksploatacji - 2. 

Nałożono 11 mandatów karnych, zastosowano 18 wystąpień do innych organów, wydano 29 
opinii z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. 

Największą grupą obiektów, w których przeprowadzone zostały czynności kontrolno–
rozpoznawcze w minionym roku, były obiekty użyteczności publicznej. Głównie były to lokale 
gastronomiczne, gdzie przeprowadzono łącznie 30 kontroli, szkoły – 16 kontroli i pawilony 
handlowe – 9 kontroli. 

W dalszym ciągu utrzymuje się wysoki wskaźnik ilości nieprawidłowości w obiektach 
użyteczności publicznej, gdzie w 51 obiektach stwierdzono 89 nieprawidłowości. Najwięcej 
nieprawidłowości – 43 – stwierdzono w lokalach gastronomicznych. Następne grupy to szkoły oraz 
pawilony handlowe, gdzie stwierdzono po 15 nieprawidłowości. Na podkreślenia zasługuje fakt 
stwierdzenia 7 nieprawidłowości powodujących zagrożenie życia i zdrowia ludzi. 

W roku 2011 zgłoszono łącznie do odbioru 36 obiektów, w tym Komenda Powiatowa PSP 
zajmowała stanowisko dotyczące zgodności wykonania obiektu z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej w przypadku 14 obiektów. Wydano 4 postanowienia-sprzeciwy, 
3 postanowienia z uwagami na użytkowanie obiektu, 7 postanowień bez uwag. 
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Oddawanie przez inwestorów nowych obiektów znacznie zmienia mapę zagrożeń powiatu 
sandomierskiego. W 2011 oddano do użytku m.in. 1 pawilon handlowy, 10 obiektów - ZL III, 
3 obiekty produkcyjne i 1 stacja paliw. 

5) Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowy Odział w Sandomierzu /ŚZMiUW RO/ 
w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu sandomierskiego 
wykonał w 2011 roku: 

- remont lewego wału rzeki Wisły w km 31+000–32+300 Ciszyca–Kamieniec gm. Koprzywnica za kwotę 
2 958 201,81 zł, 

- remont lewego wału rzeki Wisły w km 23+000–25+500 Chodków, gm. Łoniów za kwotę 2 253 984,00 
zł, 

- remont lewego wału rzeki Wisły w km 16+840–18+173, 22+200–23+000 Łążek–Otoka gm. Łoniów za 
kwotę 4 835 107,98 zł, 

- podwyższenie wyboju do rzędnej terenu sprzed powodzi w rejonie wyrwy w prawym wale rzeki Wisły 
w m. Koćmierzów za kwotę 1 855 129,22 zł, 

- zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły w m. Kępa Nagnajewska gm. Łoniów za kwotę 1 201 599,99 
zł. 

Razem poniesione koszty w robotach inwestycyjnych – 13 105 000 zł. 

- naprawę uszkodzeń w wałach przeciwpowodziowych na terenie powiatu sandomierskiego po nawalnych 
opadach deszczu w lipcu 2011 r. za kwotę 5 281 128,00 zł, 

- naprawy uszkodzeń w korytach rzek i w wałach w ramach konserwacji związanych z usuwaniem 
powstałych szkód popowodziowych z 2010 r. za kwotę około 1 900 000 zł. 

Razem poniesione koszty w robotach konserwacyjnych – 7 181 128 zł. 

Ogółem poniesione koszty w robotach inwestycyjnych i konserwacyjnych wyniosły 20 286 128 
zł. 

Opracowana została „Koncepcja ochrony przed powodzią rzeki Wisły i jej dopływów w rejonie 
Sandomierza i Tarnobrzega” przez Politechnikę Krakowską w konsorcjum z Instytutem Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo 
Inżynierskie CERMET – BUD w Krakowie. 

Uzupełniono wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy w Kępie Chwałowskiej w n/w sprzęt 
i materiały i na dzień dzisiejszy na stanach magazynowych w Sandomierzu i Kępie Chwałowskiej 
zgromadzono n/w ilości sprzętu i materiałów: 

- worki do piasku - 277 000 szt, 

- pochodnie parafinowe - 2 622 szt, 

- folia - 1 040 m2, 

- geowłóknina - 4 000 m2, 

- agregaty prądotwórcze - 2 szt, 

- ciągniki z osprzętem do koszenia traw - 2 szt, 

- koła ratunkowe - 20 szt, 

- szpadla - 35 szt, 

- łopaty - 15 szt, 

- zestaw pływający - 1 szt, 

- przyczepa podłodziowa - 1 szt, 

- pilarki spalinowe do cięcia drzewa - 4 szt, 

- kosiarki do trawy (wykaszarki) - 4 szt. 
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6) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu w 2011 roku zrealizował 
następujące zadania mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz jakości świadczenia usług: 

- Podzielono budynek Pawilonu Specjalistycznego na dwie niezależne strefy pożarowe z wydzieleniem 
klatek schodowych w tym budynku. 

- Zawarto umowę na całodobowe monitorowanie terenu Szpitala w Sandomierzu z firmą „ARGUS”. 

- W trwały i widoczny sposób oznakowano miejsca niebezpieczne na ciągach komunikacyjnych 
(korytarze i klatki schodowe). 

- Wyremontowano i zamknięto kraty w oknach podpiwniczeń budynków szpitala. Uniemożliwiają one 
niekontrolowany dostęp do wnętrza budynków osobom postronnym. 

- Wymieniono część szyb w drzwiach na ciągach komunikacyjnych w budynkach szpitala z tłukących się 
na bezpieczne i antywłamaniowe. 

- Doposażono i wykonano przeglądy szafek hydrantowych ppoż. oraz przeprowadzono próby ciśnieniowe 
węży hydrantów wewnętrznych. 

Realizując zadania przyjęte w harmonogramie wykonawczym w zakresie przeciwdziałania 
zagrożeniom epidemiologicznym społeczeństwa powiatu sandomierskiego, Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w 2011 roku szczególną uwagę zwracał na: 

a) Nadzorowanie przestrzegania standardów higienicznych w zakładach pracy i obiektach użyteczności 
publicznej 

Jednym z głównych zadań Inspekcji Sanitarnej w roku 2011, było zmniejszenie powstawania 
chorób zawodowych związanych z wykonywaną pracą. Do zakresu działań w minionym roku między 
innymi należało: 

- nadzór nad pracodawcami pod kątem przestrzegania przepisów i zasad bhp podczas usuwania bądź 
zabezpieczania wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji rządowego „Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”, 

- prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy pracowników narażonych na kwas siarkowy, nadzór nad 
prekursorami narkotyków kat. 2 i 3 w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii, 

- prowadzenie nadzoru nad podmiotami wprowadzającymi do obrotu produkty biobójcze, w tym 
zawierające substancje czynne, których pozwolenia na ich obrót uległy wygaśnięciu lub straciły 
ważność, 

- nadzór nad warunkami pracy pracowników zatrudnionych na uczelniach wyższych 

i w zakładach opieki zdrowotnej w zakresie zagrożeń chemicznych i biologicznych. 

Bieżącym nadzorem zostały objęte zakłady, w których występują czynniki o działaniu 
rakotwórczym i mutagennym, podmioty gospodarcze zajmujące się magazynowaniem 
i dystrybucją środków ochrony roślin. Przeprowadzone kontrole wykazały, że pracownicy 
posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie, wyposażeni są w odzież roboczą i ochronną, zapoznani 
są z wynikami badań czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, 
z kartami charakterystyk substancji i mieszanin chemicznych oraz z oceną ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy. 

Wzorem lat ubiegłych prowadzono nadzór w podległych obiektach użyteczności publicznej 
w związku z zagrożeniami zdrowia czynnikami biologicznymi występującymi w powietrzu 
pomieszczeń wewnętrznych. W czasie przeprowadzonych kontroli zwracano szczególną uwagę na 
sprawność i czystość systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz częstotliwość wymiany 
filtrów m.in. w takich obiektach jak: Hala sportowa, Pływalnia kryta, hotele, motele, itp. 

b) Kontrola urządzeń do zaopatrywania w wodę i ocena jakości wody do spożycia przez ludzi 

Zadaniem priorytetowym organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2011 r. była kontrola 
urządzeń do zaopatrywania w wodę i ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Zadanie to było prowadzone w ramach kontynuowanego monitoringu kontrolnego i przeglądowego, 
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a uzyskane dane służyły jako źródło informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. 

W ramach monitoringu jakości wody organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobierają próbki 
wody do badań, wykonują badania wody, prowadzą wykazy: przedsiębiorstw wodociągowo-
kanalizacyjnych, urządzeń wodociągowych, miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem 
jakości wody, pozyskują od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wyniki badań jakości 
wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznych, gromadzą, weryfikują, analizują 
i oceniają dane uzyskane w wyniku prowadzonego monitoringu jakości wody, przekazują dane 
monitoringowe do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 
informują wójtów gmin i burmistrzów miast o jakości wody na nadzorowanym terenie 
(natychmiastowo w sytuacjach, gdy na podstawie sprawozdania z badań stwierdza się, że woda nie 
odpowiada wymaganym normom i może stanowić zagrożenie zdrowotne dla ludności). 

Dla zachowania bezpieczeństwa ludności powiatu utrzymano na poziomie ubiegłego roku ilość 
wykonanych badań wody (zaplanowanych zgodnie z załącznikiem 6 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 
U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w nadzorowanych wodociągach, które wykonywane były przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach prowadzonej kontroli urzędowej oraz przez 
przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej. 

W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia w roku 2011 badaniami jakości 
wody objęto 15 wodociągów sieciowych, z których pobrano łącznie 112 próbek wody do badań 
laboratoryjnych, w tym 94 próbki w ramach monitoringu kontrolnego (analizy laboratoryjne 
wykonane przez Oddział Laboratoryjny Pracownię Badania Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Sandomierzu), 18 próbek w ramach monitoringu przeglądowego (analizy 
laboratoryjne wykonane przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Higieny Środowiska 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach). 

Celem monitoringu kontrolnego jest sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością 
wody przez regularne jej badanie oraz przekazywanie informacji o jej jakości organom 
samorządowym, producentom wody i konsumentom. 

Natomiast celem monitoringu przeglądowego, który stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego 
jest zbieranie informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). 

Wzorem lat ubiegłych podczas przeprowadzanych kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych 
zwracano uwagę na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich elementów systemu zaopatrzenia 
w wodę, począwszy od ujęcia poprzez urządzenia do uzdatniania, magazynowania i dystrybucji 
wody. Kontrole oceny stanu sanitarnego urządzeń wodociągowych obejmowały m.in. zagadnienia 
w kontekście zagrożeń mogących mieć wpływ na jakość wody, tj.: 

- nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa w strefach ochrony sanitarnej ujęć wody, 

- usytuowanie wodociągu na terenach rolniczych i ewentualny wpływ nawożenia na jakość wody, 

- prawidłowość zabezpieczenia ujęć wody przed dostępem osób postronnych w warunkach pokojowych 
oraz w przypadku zagrożenia bioterroryzmem bądź powodzią, 

- prawidłowość eksploatacji urządzeń wodnych. 

W 2011 r. badania wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzane były w wyznaczonych 90 
punktach, rozmieszczonych równomiernie na całym obszarze zaopatrzenia ludności w wodę do 
spożycia. W niektórych wodociągach stwierdzono występowanie w wodzie podwyższonej 
mętności oraz zanieczyszczeń głównie azotanami oraz żelazem. Wody zanieczyszczone związkami 
azotu definiowane są jako wody, w szczególności przeznaczone do spożycia przez ludzi, w których 
zawartość azotanów wynosi powyżej 50 mg NO3/dm3. Obecność związków azotu w wodach 
głębokiego krążenia jest zwykle uwarunkowana wpływem czynników geogenicznych. 
Zanieczyszczenie wód związane jest głównie z niewłaściwym stosowaniem nawozów i środków 
ochrony roślin, złą gospodarką odpadami z hodowli zwierząt i produkcji pasz (gnojowica, soki 
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kiszonkowe), złym stanem sanitarnym miejscowości (brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków lub 
zbyt późne ich wybudowanie), nieodpowiednim zabezpieczeniem składowisk odpadów, itp. 

Przekroczenia azotanów występowały w jednym urządzeniu wodociągowym - Wodociągu 
Klimontów. Stanowi to poważny problem w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego 
konsumentów wody, gdyż azotany należą do związków chemicznych znajdujących się na liście 
związków rakotwórczych, które uznaje się za niebezpieczne dla zdrowia ludzi (szczególnie dla 
niemowląt i osób starszych). W związku z tym w 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Sandomierzu wydał na administratora w/w wodociągu decyzję o przydatności wody 
do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa na okres trzech lat – do 2012 r., pod 
warunkiem nie przekraczania maksymalnej wartości czasowego odstępstwa azotanów 70 mg 
NO3/dm3oraz podjęcia działań naprawczych doprowadzających jakość wody pod względem 
chemicznym do norm zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem (dopuszczalna wartość wg 
rozporządzenia 50 mg NO3/dm3). Ze względu na realne zagrożenie zdrowotne tym rodzajem wody 
niezbędne jest wnikliwe monitorowanie zmian zawartości azotanów w wodzie w/w wodociągu 
i wychwytywanie trendów wzrostu tej substancji w celu podejmowania odpowiednio wcześnie 
działań naprawczych. Dlatego też z polecenia Inspektora zwiększona została częstotliwość analiz 
laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej w 2011 r. z uwzględnieniem stężenia azotanów. 

Przekroczenia żelaza i mętności występowały najczęściej w wodzie z Wodociągu Wygoda, 
gmina Zawichost. W związku z powyższym wydano decyzję administracyjną o warunkowej 
przydatności wody do spożycia. Administrator wodociągu przeprowadził działania naprawcze: 
renowację studni głębinowej, płukanie zbiornika wyrównawczego oraz sieci wodociągowej. Pod 
koniec roku sprawozdawczego zaobserwowano poprawę jakości wody. Odnotowano problemy 
związane z chwilowym pogorszeniem się jakości wody pod wzg. mikrobiologicznym. 
Z przeprowadzonych kontroli terenowo-laboratoryjnych ustalono, iż skażenia mikrobiologiczne 
były spowodowane niewłaściwą eksploatacją urządzeń wodociągowych. Zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne stwierdzono w 4 wodociągach, w punktach wytypowanych do monitoringu 
jakości wody, tj.: 

- Wodociąg Sandomierz, u odbiorców usług – NZOZ „Zdrowie” w Sandomierzu, ul. Opatowska, 
Szkoła Podstawowa w Starym Garbowie (sieć wodociągowa administrowana przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Dwikozach), 

- Wodociąg Zawichost, Hydrofornia oraz odbiorca usług – Piekarnia mechaniczna w Zawichoście, ul. 
Ostrowiecka, 

- Wodociąg Łoniów - Zawidza, odbiorca usług - Zajazd „Pod Dębami” w msc. Zawidza, 

- Wodociąg Spółdzielni Mieszkaniowej w Dwikozach, odbiorca usług - biuro Spółdzielni. 

Stwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne w w/w wodociągach były krótkotrwałe, podjęte 
działania przez administratorów (włączenie chlorowania wody bądź przeprowadzenie miejscowej 
dezynfekcji sieci wodociągowej) były w pełni skuteczne, a wykonane badania kontrolne nie 
wykazały nieprawidłowości. 

Tylko w jednym przypadku, ze względu na stwierdzone znaczne skażenie bakteriami 
grupy coli i Escherichia coli wody do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Sandomierzu wydał decyzję administracyjną dot. unieruchomienia Wodociągu 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dwikozach zaopatrującego w wodę ok. 500 osób – mieszkańców 
osiedla mieszkaniowego oraz polecił podjęcie niezwłocznych działań naprawczych polegających 
na doprowadzeniu wody w w/w wodociągu pod względem mikrobiologicznym do warunków 
określonych w załączniku Nr 1A i 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn. 
zm.). 

W wyniku podjętych bezzwłocznych czynności przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
tj.: poinformowania ludności o złej jakości wody, wyegzekwowania skutecznych działań 
naprawczych od administratora wodociągu (dowożeniu wody o odpowiednich parametrach dla 
ludności, ustaleniu przyczyny skażenia wody oraz prowadzeniu dezynfekcji wody do czasu 
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uzyskania pozytywnych wyników badania jej jakości) - ograniczono w znacznym stopniu 
możliwość wystąpienia chorób wodopochodnych wśród ludności. 

Problemy związane z ryzykiem zdrowotnym na skutek nieodpowiedniej jakości wody pod 
względem mikrobiologicznym, które mogą być przyczyną epidemii wodnej, chorób przewodu 
pokarmowego i innych chorób zakaźnych organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej traktują 
priorytetowo i natychmiast je rozwiązują w celu wyeliminowania zagrożeń zdrowotnych z tym 
związanych. 

W przypadku stwierdzenia skażenia wody w wyniku prowadzonych badań laboratoryjnych 
(natychmiastowo po otrzymaniu sprawozdania z badań) są opracowywane stosowne komunikaty 
skierowane do konsumentów wody, które zawierają: dane o przekroczeniach dopuszczalnych 
wartości parametrów jakości wody oraz związane z nimi zagrożenia zdrowotne, informację 
o możliwości poprawy jakości wody przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów, 
informację o planowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe przedsięwzięć naprawczych, 
zalecenia mające na celu minimalizowanie zagrożenia zdrowotnego. 

Powyższe komunikaty dostarczane są natychmiastowo producentom wody, burmistrzom bądź 
wójtom do rozpowszechnienia wśród ludności. Jednocześnie komunikaty te umieszczane są na 
stronie internetowej BIP WSSE Kielce Tablica ogłoszeń PSSE Sandomierz. 

Dla zwiększenia ochrony zdrowia konsumentów Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmowała 
również działania, podczas których nakładała obowiązek na producentów wody, systematycznego 
informowania wszystkich zainteresowanych o planowanych i nieplanowanych przerwach 
w dostawie wody spowodowanych awariami lub pogorszeniem się jej jakości (stwierdzonymi 
w wyniku prowadzonych kontroli wewnętrznych). Podczas przeprowadzanych kontroli sanitarnych 
zwracano uwagę na prawidłowość prowadzenia kontroli wewnętrznych, biorąc pod uwagę 
wywiązywanie się z terminów badań wody oraz posiadanie procedur określających sposób 
postępowania przedsiębiorstwa w sytuacji stwierdzenia złej jakości wody. 

W celu ochrony zdrowia ludzkiego Państwowa Inspekcja Sanitarna w dalszym ciągu będzie 
egzekwowała dobrą praktykę w dostarczaniu wody do spożycia konsumentom od przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za jakość wody. 
Podczas kontroli będzie zwracała uwagę przede wszystkim na minimalizację zanieczyszczeń źródeł 
wody, zredukowanie lub wyeliminowanie zanieczyszczeń poprzez odpowiednie procesy 
uzdatniania oraz zapobieganie zanieczyszczeniom sieci dystrybucyjnej wody. 

W 2011 r. kontynuowano badania wody ciepłej użytkowej w kierunku wykrywania obecności 
bakterii z rodzaju Legionella, w związku z wprowadzeniem przepisów związanych 
z ograniczeniem potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych wywoływanych przez te 
bakterie. Legionella wywołująca u człowieka tzw. legionellozę, obejmuje 50 gatunków, 70 
serotypów bakterii. Dominującymi gatunkami odpowiedzialnymi za wywołanie legionellozy 
są: Legionella pneumophila, a w mniejszym stopniu Legionella micdadei i Legionella 
longbeache. Ze względu na zagrożenie, jakie niesie dla zdrowia skażenie wody bakteriami 
Legionella zwraca się obecnie dużą uwagę na występowanie tych bakterii w instalacjach ciepłej 
wody i możliwość infekcji spowodowanej korzystaniem z natrysków wodnych, pryszniców, 
perlatorów, itp. Do zakażenia bakteriami Legionella dochodzi na skutek wdychania skażonego 
aerozolu powietrzno-wodnego lub powietrzno-pyłowego. Do groźnych w skutkach zakażeń 
dochodzi tam, gdzie występują podstawowe czynniki zwiększające ryzyko infekcji: znacznie 
podwyższona koncentracja bakterii Legionella, np. w instalacjach ciepłej wody i klimatyzacji, 
w stosunku do koncentracji występującej w środowisku naturalnym, możliwość przeniesienia 
poprzez inhalację, obniżona odporność osób narażonych na infekcję. 

W okresie sprawozdawczym nadzorem sanitarnym objęto 19 obiektów użyteczności publicznej, 
w których dokonano badań laboratoryjnych na obecność bakterii Legionella sp., (4 hotele, 
3 motele, 9 obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, 1 internat, 1 dom studenta, 
1 zakład opiekuńczo-leczniczy). 

Wyniki przeprowadzonych badań w w/w obiektach były zadowalające. Tylko w dwóch 
przypadkach stwierdzono ponadnormatywną ilość pałeczek Legionella sp.: w Hotelu „Sarmata” 
w Sandomierzu, ul. Zawichojska 2 oraz w Domu Wycieczkowym kat. III w Sandomierzu, Rynek 
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Mały 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wyegzekwował poprawę 
jakości wody ciepłej pod względem mikrobiologicznym w w/w obiektach. Podjęte przez 
administrację hotelu i domu wycieczkowego natychmiastowe działania naprawcze były w pełni 
skuteczne, co potwierdzono wynikami badania jakości wody ciepłej, przeprowadzonymi w ramach 
kontroli wewnętrznej (woda nie uległa zakwestionowaniu – w badanej próbce nie stwierdzono 
obecności pałeczek Legionella sp.). 

c) Ocena jakości zdrowotnej środków spożywczych, warunków produkcji i obrotu oraz sposobu żywienia 

Do badań laboratoryjnych, w celu oceny jakości zdrowotnej produkowanych i znajdujących się 
w obrocie środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością pobrano w 2011 roku 156 prób, w tym 99 do badań mikrobiologicznych. Materiały 
i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością badane były w zakresie migracji globalnej i migracji 
specyficznej. Zakwestionowaniu uległa 1 próba lodów z automatu z uwagi na nieprawidłowe 
parametry mikrobiologiczne i 1 próba (wyrób do kontaktu z żywnością-czajnik z Chin) ze względu na 
nieprawidłowe cechy organoleptyczne. 

Liczba kwestionowanych prób żywności i materiałów do kontaktu z żywnością kształtuje się na 
bardzo niskim poziomie co jest efektem wdrażania w zakładach zasad dobrej praktyki higienicznej 
GHP, dobrej praktyki produkcyjnej GMP oraz systemu HACCP. 

W zakładach żywności i żywienia przeprowadzono ogółem 606 kontroli sanitarnych 
i sprawdzających. 

W sezonie turystycznym nasilono działania kontrolne w odniesieniu do obiektów zlokalizowanych 
w miejscowościach turystycznych, przy głównych drogach komunikacyjnych, na stacjach paliw i na 
dworcach. Kontrolami objęte były również miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto 
w związku z otrzymywanymi powiadomieniami w ramach systemu wczesnego ostrzegania 
o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz środkach żywienia zwierząt RASFF 
podejmowano działania mające na celu kontrolę prawidłowości wycofywania z obrotu środków 
spożywczych i materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością o nieprawidłowej 
jakości zdrowotnej. 

W okresie wystąpienia na terenie Niemiec wzrostu wykrywalności zespołu hemolityczno-
mocznicowego (HUS) i krwawej biegunki wywołanych przez bakterię Escherichia coli z grupy 
enterokrwotocznych (STEC) monitorowano jakość warzyw, owoców i kiełków produkcji krajowej 
i pochodzących z Hiszpanii i Niemiec. W pobranych do badań laboratoryjnych próbach nie 
stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli. Nasilono również działania edukacyjne 
i informacyjne dotyczące zasad postępowania z żywnością w celu zapobiegania zatruciom 
pokarmowym. 

W hurtowniach mięsnych i sklepach wielkopowierzchniowych sprawdzano, czy nie ma w obrocie 
mięsa z Niemiec pochodzącego ze zwierząt karmionych paszą zanieczyszczoną dioksynami. Mięso to 
nie trafiło do obrotu na terenie powiatu sandomierskiego. 

W sklepikach szkolnych zwracano uwagę na prawidłowość znakowania wyrobów cukierniczych 
zawierających w składzie barwniki należące do tak zwanej grupy Southampton, które mogą mieć 
szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. Rozpatrzono 11 interwencji klientów 
dotyczących: wprowadzania do obrotu środków spożywczych przeterminowanych i o zmienionych 
cechach organoleptycznych, nieprawidłowych warunków przechowywania artykułów spożywczych, 
złego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń, nieprawidłowego odprowadzenia ścieków. Pięć 
interwencji zostało uznanych za zasadne. Przeprowadzone kontrole w zakładach żywności i żywienia 
wykazały poprawę w zakresie stanu technicznego obiektów i wyposażenia oraz postęp we wdrażaniu 
systemów bezpieczeństwa żywności. 

d) Nadzór nad uodpornieniem ludności przeciwko chorobom zakaźnym, realizacją programu szczepień 
ochronnych oraz propagowanie uodpornienia drogą szczepień 

Szczepienia ochronne to najbardziej bezpieczny i skuteczny sposób zabezpieczenia przed wieloma 
ciężkimi chorobami. W roku 2011 Inspekcja Sanitarna kontynuowała na terenie powiatu nadzór nad 
realizacją obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych. W ramach bieżącego nadzoru nad 
realizacją obowiązkowych szczepień we wszystkich publicznych i niepublicznych zakładach opieki 
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zdrowotnej, gabinetach lekarskich oraz placówkach wykonujących szczepienia kontrolowano 
wykonawstwo szczepień ochronnych. W czasie przeprowadzanych kontroli szczególną uwagę 
zwracano na: 

- wykonawstwo szczepień ochronnych, właściwe ich dokumentowanie (terminowość zgodną z PSO, 
kwalifikację lekarską przed szczepieniem), 

- sposób organizacji przeprowadzania szczepień ochronnych, 

- stan sanitarny punktów szczepień oraz przestrzeganie procedur higieniczno-sanitarnych, 

- propagowanie przez lekarzy szczepień zalecanych, 

oraz dokonywano analizy dokumentacji szczepień tj. kart szczepień, rejestrów osób 
szczepionych, sprawozdań, rozliczeń z gospodarki preparatami szczepionkowymi. 

e) Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w celu ukierunkowania działań 
przeciwepidemicznych 

Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych objętych obowiązkiem zgłaszania monitorowano na 
podstawie zawiadomień o rozpoznaniu (podejrzeniu) zachorowań na choroby zakaźne 
otrzymywanych od lekarzy oraz zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku 
biologicznych czynników chorobotwórczych z ośrodków diagnostycznych. 

W 2011 r. wpłynęło do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu z terenu 
powiatu sandomierskiego 530 zgłoszeń chorób zakaźnych i 133 podejrzeń chorób zakaźnych. 
Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych przedstawiała się podobnie jak w roku 2010 r. i latach 
poprzednich. Nie wystąpiły w 2011 r. na terenie powiatu sandomierskiego: duże zbiorowe zatrucia 
pokarmowe, szczególnie niebezpieczne odmiany grypy, legioneloza, krztusiec, wirusowe zapalenie 
wątroby typu A, ostre wirusowe zapalenia wątroby typu B i C. Zmniejszyła się ilość przypadków: 
salmonelozy, boreliozy, bakteryjnych zakażeń jelitowych, zakażeń jelitowych norowirusami, 
wirusowego zapalenia mózgu, przewlekłego WZW typu C. Pogorszeniu, w stosunku do roku 
ubiegłego, uległa sytuacja w zakresie: ospy wietrznej, choroby meningokokowej, zakażeń jelitowych 
rotawirusami oraz neuroinfekcji - zapaleń opon mózgowych, gruźlicy i HIV. Wzrosła też ilość osób 
szczepionych przeciwko wściekliźnie (pokąsanych przez zwierzęta). W ramach nadzoru nad 
wybranymi chorobami zakaźnymi i zakażeniami: 

- prowadzono stałą ocenę i analizę zachorowań oraz zakażeń mającą na celu: 

– wczesne wykrywanie epidemii, 

– wykrywanie i zwalczanie szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych i zakażeń, 

– wykrywanie chorób nie występujących naturalnie w Polsce, 

– wykrywanie chorób które mogą potencjalnie zostać zawleczone na teren powiatu sandomierskiego przez 
osoby powracające z zagranicznych podróży, 

- uaktualniono plany gotowości zwalczania ww. zdarzeń, 

- przeprowadzano na bieżąco dochodzenia epidemiologiczne mające na celu określenie, wykrycie 
i unieszkodliwienie: przyczyn, rezerwuarów, źródeł oraz dróg szerzenia się chorób zakaźnych i zakażeń 
(opracowano 227 ognisk chorób zakaźnych), 

- w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych, wykonywano badania sanitarno-
epidemiologiczne osób, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi lub 
chorymi. W związku z tym zgodnie z obowiązującymi procedurami, od określonych osób z kontaktu 
pobierano próby materiałów do badań laboratoryjnych. Nosicieli i ozdrowieńców po salmonelozie badano 
w ramach nadzoru epidemiologicznego. Od ww. osób (4 nosicieli i 9 ozdrowieńców) pobrano łącznie 60 
prób do badań kontrolnych (uzyskano 45 wyników ujemnych i 15 wyników dodatnich), 

- udzielano instruktażu dotyczącego postępowania przeciwepidemicznego w środowiskach osób chorych na 
określone choroby zakaźne w celu zainicjowania zachowań prozdrowotnych u mieszkańców naszego 
powiatu (w około 100 przypadkach), 
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- w związku z wystąpieniem przypadku gruźlicy u ucznia gimnazjum podjęto działania profilaktyczne wśród 
osób z kontaktu domowego i ze środowiska szkolnego, 

- kontynuowano współpracę z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie zapobiegania chorobom odzwierzęcym, 

- przeprowadzano kontrole sanitarne podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wykrywano uchybienia 
i monitorowano usuwanie zaniedbań sanitarnych w czasie wykonywania świadczeń zdrowotnych. 

W ramach monitoringu sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych (w tym wirusowego zapalenia 
wątroby) w 2011 r. kontynuowano nadzór nad jakością procesów dezynfekcji i sterylizacji 
wielorazowego sprzętu medycznego. W omawianym okresie przeprowadzano 125 kontroli sanitarnych 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przeprowadzono kontrole postępowania z odpadami 
medycznymi. Sprawdzono ponadto 7 cykli sterylizacji w urządzeniach do wyjaławiania narzędzi oraz 
sprzętu medycznego wielorazowego użytku należących do podmiotów, które nie wykonują 
systematycznie biologicznej kontroli wewnętrznej sterylizacji we własnym zakresie. Szczególną uwagę 
zwracano na profilaktykę zakażeń zakładowych poprzez nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty 
wykonujące działalność leczniczą procedur higieniczno-sanitarnych. W 2011 r. zarejestrowano 
6 przypadków przewlekłego WZW (2 przypadki typu B, 4 przypadki typu C). 

f) Organizowanie badań profilaktycznych w zakresie mikrobiologii i parazytologii 

Oddział Laboratoryjny PSSE w Sandomierzu posiada Certyfikat Akredytacji przyznany przez Polskie 
Centrum Akredytacji w Warszawie. Jest on potwierdzeniem wdrożonego systemu zarządzania zgodnie 
z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 – „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji 
laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Dodatkowym potwierdzeniem kompetencji Oddziału 
Laboratoryjnego jest udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych, organizowanych przez 
referencyjne laboratoria w Polsce. Badania laboratoryjne wykonywane są zgodnie z polskimi normami, 
normami europejskimi i własnymi procedurami badawczymi. 

W 2011 r. przeprowadzono audyt zewnętrzny przez Polskie Centrum Akredytacji, mający na celu 
potwierdzenie kompetencji technicznych Oddziału Laboratoryjnego. Uzyskano ocenę pozytywną. 

W Oddziale Laboratoryjnym wykonuje się: 

- badania jakości zdrowotnej środków spożywczych 

W 2011 r. wykonano badania 146 próbek żywności, 4 wymazy sanitarne w ramach kontroli 
urzędowej i monitoringu. Próbki badano w dwóch kierunkach: mikrobiologia i znakowanie. W zakresie 
mikrobiologii próbki badano na wykrywanie bakterii chorobotwórczych takich jak: Salmonella, 
Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli. Niektóre próbki 
badano również w kierunku wykrywania bakterii wskaźnikowych takich jak: bakterie z grupy coli, 
pleśnie, drożdże, ogólna liczba drobnoustrojów, obecność i liczba Enterobacteriaceae. Do badań 
pobierano próbki krajowe oraz próbki pochodzące z importu. 

Ponadto w związku z podejrzeniem o zatrucie przebadano 4 próbki wymazów z naczyń kuchennych 
i 1 próbkę jajek – badania wykonano w kierunku Salmonella. W badanym zakresie uzyskano 
zadowalające wyniki. 

- badania bakteriologiczne wykrywające czynniki etiologiczne chorób zakaźnych oraz monitorujące 
skuteczność procesów sterylizacji 

W ramach badań profilaktycznych do książeczki zdrowia w kierunku 
nosicielstwa Salmonella i Shigella wykonano 2344 badania. Ponadto od osób chorych wykonano 174 
badania w kierunku Salmonella i Shigella, w tym 88 badań u dzieci do lat 2 w kierunku Proteus, 
Klebsiella, Pseudomonas, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Citrobacter, Enterobacter i inne. 
Wykonano również 75 badań od osób ze styczności ze źródłem zakażenia, ozdrowieńców i nosicieli 
w kierunku Salmonella i Shigella. W Pracowni Bakteriologii wykonano ponadto 240 badań 
skuteczności sterylizacji urządzeń sterylizujących stosowanych w obiektach służby zdrowia. 

- badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody 

Wykonano badania 213 próbek wody do spożycia, wody w basenach kąpielowych, naturalnych wód 
butelkowanych, wody powierzchniowej wykorzystywanej jako kąpielisko, ciepłej wody ze szpitali 
i domów opieki społecznej. Badania prowadzono w zakresie analiz chemicznych (amoniak, żelazo) 
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oraz fizycznych (mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność). Pod względem mikrobiologicznym 
sprawdzano parametry takie jak: ogólna liczba bakterii w 22°C i 36°C, bakterie z grupy coli, E. coli, 
gronkowce koagulazododatnie, Legionella. 

g) Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych w celu przerwania łańcucha zakażeń 

Opracowanie ogniska choroby zakaźnej ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie tej 
choroby w otoczeniu osoby chorej lub zakażonej. W ognisku choroby zakaźnej przeprowadzane jest 
epidemiologiczne dochodzenie tj. ustalenie przyczyny, źródła oraz mechanizmu wystąpienia 
zachorowania w celu zapewnienia skutecznej likwidacji tego ogniska. Opracowywanie ognisk chorób 
zakaźnych polega na: 

- ustaleniu rezerwuaru zarazka, okresu wylęgania choroby, źródła zakażenia, drogi i mechanizmu szerzenia 
się, wrót zakażenia, okresu zaraźliwości (badania kontrolne po przeprowadzonym leczeniu), 

- określeniu populacji osób zakażonych i podatnych na zakażenie z uwzględnieniem wieku oraz płci, 
występowania geograficznego i czasowego (poprzez wykonanie badań u osób narażonych na zakażenie, 
ocenę stanu uodpornienia osób z kontaktu), 

- unieszkodliwieniu źródła zakażenia i przecięciu dróg szerzenia (np. nadzór lekarsko-pielęgniarski, nadzór 
epidemiologiczny, izolacja osoby zakażonej/podejrzanej o zakażenie, chemioprofilaktyka), 

- zwiększeniu odporności u osób podatnych na zakażenie (skierowanie na szczepienia przeciwko określonej 
chorobie zakaźnej), 

- udzieleniu instruktażu w zakresie profilaktyki zakażeń i postępowania przeciwepidemicznego w ognisku, 

- nawiązaniu współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Inspekcją Ochrony Środowiska 
w przypadku wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, które mogą być przenoszone ze zwierząt na 
ludzi lub z ludzi na zwierzęta w celu dokonania oceny rodzaju i stopnia zagrożenia oraz podjęcia 
skutecznych wspólnych działań (eliminacja nośnika zakażenia). 

W celu przerwania łańcucha zakażeń opracowano 227 ognisk chorób zakaźnych i podejrzeń chorób 
zakaźnych. W związku z tym: 

- skierowano pod nadzór lekarsko-pielęgniarski: 

– 2 oporne środowiska osób chorych na gruźlicę, 

– 6 środowisk domowych osób zakażonych wirusami WZW, 

– 2 środowiska domowe osób chorych na chorobę meningokokową. 

- wykonano w ramach nadzoru 60 badań kontrolnych u osób po przebytej salmonellozie lub wykrytym 
nosicielstwie pałeczek Salmonella oraz u osób podejrzanych o zakażenie z kontaktu, 

- nadzorowano szczepienia przeciwko wściekliźnie 40 osób pokąsanych przez zwierzęta nieznane. 
Wystosowano 117 wystąpień do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu w sprawie objęcia 
obserwacją weterynaryjną w kierunku wścieklizny zwierząt, które spowodowały zranienia u ludzi. 

Działania podejmowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sandomierzu polegały na 
ochronie zdrowia publicznego i wynikały głównie z zagrożenia wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt 
przenoszących się na ludzi oraz chorób zwierząt o dużym znaczeniu ekonomicznym. W związku z tym 
Inspektorat w roku 2011 poddał badaniom monitoringowym 1/5 pogłowia bydła z terenu powiatu 
w kierunku: 

- gruźlicy: 542 sztuk bydła w 161 stadach, 

- białaczka: 286 sztuk bydła w 139 stadach, 

- bruceloza: 286 sztuk bydła w 139 stadach. 

Nie stwierdzono wyników dodatnich. 

W roku 2011 przeprowadzono dwukrotne szczepienie lisów wolnożyjących w akcji wiosennej 
i jesiennej. W 2011 zaszczepiono 6030 psów i 56 kotów. Ponadto poddano badaniom monitoringowym 
37 sztuk lisów po odstrzeleniu celem określenia stopnia przyjęcia szczepionki oraz skuteczności 
szczepienia. Przeprowadzono dochodzenie epizootyczne i pobrano materiał do badań w 3-ch przypadkach 
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podejrzenia zwierząt o wściekliznę – u wszystkich badaniami laboratoryjnymi wykluczono obecność 
wirusa wścieklizny. Poddano obserwacji po pogryzieniu człowieka 118 zwierząt (psy, koty) w celu 
wykluczenia wścieklizny u zwierząt i wstrzymania szczepień zapobiegawczych pokąsanych osób. 

Podejmowane coroczne działania doprowadziły, że w 2011 roku nie stwierdzono żadnego przypadku 
tej choroby u zwierząt na terenie powiatu. 

W celu ograniczenia zagrożenia wystąpienia BSE - gąbczasta encefalopatia bydła podejmowane były 
następujące działania: 

- zakazane jest stosowanie mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich, 

- badanie w kierunku BSE wszystkich sztuk ubijanego bydła powyżej 72 m-ca życia, 

- badanie padłego bydła powyżej 24 m-ca życia. Ogółem w roku 2011 w powiecie sandomierskim zgłoszono 
do utylizacji 32 sztuk bydła, w tym 25 podlegały badaniom na BSE. U wszystkich badanych sztuk 
stwierdzono wynik negatywny. 

- materiał szczególnego ryzyka pochodzący z ubojni jest w 100% utylizowany. 

W 2011 r. nie stwierdzono przypadków grypy ptaków w Polsce. 

W 2011 roku kontynuowano realizację programu (Choroba Aujeszkyego) zaplanowanego na 5 lat 
i opisanego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. Programem objęto wszystkie 
stada trzody chlewnej świń zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Do chwili obecnej 
na terenie powiatu sandomierskiego przeprowadzono trzy próbkobrania, oraz rozpoczęto monitoring: 

- I akcja - 1250 sztuk prób w 294 gospodarstwach, 

- II akcja - 1223 sztuk prób w 296 gospodarstwach, 

- III akcja - 933 sztuk prób w 173 gospodarstwach. 

W tym w 2011 roku: 

- I akcja - 167 sztuk prób w 48 gospodarstwach, 

- II akcja - 386 sztuk prób w 91 gospodarstwach, 

- III akcja - 293 sztuk prób w 69 gospodarstwach. 

Ogółem uwolniono od tej jednostki 208 gospodarstwa prowadzące tucz trzody chlewnej, gospodarstwa 
zarodowe bądź gospodarstwa o pełnym cyklu produkcyjnym. W 2012 roku kontynuowany będzie 
monitoring choroby Aujeszkyego zgodnie z programem. 

h) Prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w kierunku zapobiegania występowaniu chorób 
zakaźnych 

W związku z zaistniałą sytuacją w miesiącu maju dotyczącą wystąpienia w Niemczech i kilku innych 
krajach europejskich zachorowań w postaci zespołu hemolityczno-mocznicowego (HUS) i krwawej 
biegunki wywołanej przez chorobotwórcze bakterie Escherichia coli Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Sandomierzu przekazał podstawowe informacje dotyczące w/w patogenu i profilaktyki 
zakażeń do władz samorządowych z terenu powiatu sandomierskiego oraz do lokalnych mediów – do 
Redakcji „Echo Dnia”, Redakcji „Radia Leliwa”, Redakcji Terenowej „Radia Kielce”, Redakcji 
„Tygodnika Nadwiślańskiego” i Redakcji „Gościa Niedzielnego”. 

Ponadto informacje dot. profilaktyki zakażeń enterokrwotoczną Escherichia coli oraz zasady 
bezpiecznego spożycia surowych warzyw i owoców w dniu 31.05.2011 r. zamieszczono na tablicy 
ogłoszeniowej BIP PSSE Sandomierz oraz na tablicy informacyjnej w budynku Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej. 

i) Działania w celu ochrony zdrowia ludności przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości 
środowiskowych w tym chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy 

- Sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny pracy w zakładach, higieny procesów nauczania 
i wychowania, higieny środowiska, higieny wypoczynku i rekreacji 
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Podczas kontroli oceniano stan sanitarno-techniczny pomieszczeń produkcyjnych, technologicznych, 
sanitarno-socjalnych, sprawdzano dokumentację dotyczącą profilaktycznych badań lekarskich 
pracowników, ewidencji wydania odzieży ochronnej i roboczej, środków czystości i sprzętu ochrony 
osobistej, stosowanych prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 3, kart charakterystyki substancji 
i mieszanin chemicznych, ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy z uwzględnieniem wszystkich 
szkodliwych czynników, rejestrów prac i pracowników - w zakładach, gdzie występują czynniki 
biologiczne i czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. 

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości wydano decyzje nakazujące w celu poprawy 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W roku 2011 do Inspektora Sanitarnego wpłynęło 12 zgłoszeń podejrzeń chorób zawodowych, 
wszystkie zostały rozpatrzone. Biorąc pod uwagę zgłoszenia, które wpłynęły w 2011 roku i wcześniej, 
wydano 14 decyzji dotyczących chorób zawodowych, w tym 11 decyzji o stwierdzeniu choroby 
zawodowej i 3 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. 

Nadzór nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji sprawowano m.in. poprzez kontrole 
i wykonywanie badań laboratoryjnych z Pływalni krytej w Sandomierzu przy ul. Zielnej (czynnej przez 
cały rok). Z pływalni pobrano 96 próbek. W 2-ch próbkach stwierdzono zanieczyszczenie 
bakteriologiczne wody gronkowcami koagulazododatnimi. Zanieczyszczenie wody w urządzeniach 
(hydromasażu i basenie sportowym) było chwilowe, administrator przeprowadził działania naprawcze, 
które skutkowały pozytywnymi wynikami badań wody. Zmienił się sposób nadzoru sanitarnego nad 
kąpieliskami. Zgodnie z Prawem wodnym zdefiniowano kąpielisko oraz miejsce wykorzystywane do 
kąpieli. Na terenie działalności Inspektora były zorganizowane miejsca wykorzystywane do kąpieli 
w Koprzywnicy i Szymanowicach Dolnych. W obu przypadkach za sprawy związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa kąpieli odpowiedzialni byli organizatorzy czyli Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 
oraz Urząd Gminy w Klimontowie (dotychczas odpowiedzialność ta ciążyła na organach Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej). Organizatorzy w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzili 3 badania jakości 
wody (jedno przed sezonem oraz 2 w trakcie sezonu). Na podstawie przekazanych sprawozdań z badań 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydawał oceny bieżące o jakości wody. 
Pod względem bakteriologicznym woda w obu akwenach spełniała stawiane wymagania. W przypadku 
miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Koprzywnicy wpływały do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu interwencje odnośnie występowania odczynów alergicznych 
u osób korzystających z kąpieli. Przypuszcza się, że mogło być to spowodowane roślinnością wodną 
tam występującą (rdestnicą kędzierzawą), która została zawleczona przez osoby korzystające z kąpieli 
w miejscu niedozwolonym do miejsca wyznaczonego do kąpieli. O problemie poinformowano 
Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica, który zobowiązał się wykonać badania tej roślinności pod 
względem alergicznym i w przyszłości tak oczyścić zbiornik, aby wykluczyć występowanie tej 
roślinności w akwenie udostępnianym do kąpieli. 

W celu zachowania higieny wypoczynku i rekreacji ruchowej najmłodszej społeczności w 2011 r. 
kontynuowano nadzór nad terenami rekreacyjnymi (m.in. placami zabaw na terenach odkrytych). 
W minionym roku przeprowadzono 30 kontroli sanitarnych. Podczas kontroli zwracano szczególną 
uwagę na to czy administratorzy tych obiektów systematycznie wymieniają piasek w piaskownicach, 
czy te obiekty odpowiednio zabezpieczone są przed dostępem zwierząt, czy wyposażone są w tablice 
zakazujące wstępu na ten teren zwierząt, czy sprzęt i wyposażenie pod względem technicznym 
i sanitarnym nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników. Najczęściej stwierdzane uchybienia to brak 
wymiany piasku, brak zabezpieczenia piaskownic przed dostępem zwierząt, brak tablic zakazujących 
wstępu zwierząt na teren placów zabaw. Ponadto stwierdzono zły stan techniczny infrastruktury 
placów zabaw. W większości przypadków Państwowa Inspekcja Sanitarna wyegzekwowała usunięcie 
powyższych uchybień. 

Na uwagę zasługuje fakt, że zwiększa się ilość terenów w Sandomierzu do uprawiania rekreacji 
pieszej i wodnej. Oddane do użytku nowe odcinki ścieżek spacerowych w Parku „Piszczele” oraz 
zrewitalizowany Bulwar Piłsudskiego mogą posłużyć do higienicznego i czynnego wypoczynku 
mieszkańców Sandomierza oraz turystów. Dla zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego ludności 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2011 r. przeprowadzały czynności kontrolne związane 
z wyegzekwowaniem poprawy stanu sanitarnego oraz dostępności ustępów, zlokalizowanych 
w obiektach użyteczności publicznej, mieszczących się głównie na stacjach paliw, w miejscach 
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wypoczynku, w obiektach wczasowo-turystycznych oraz w siedzibach administracji publicznej 
(Starostwo Powiatowe, ZUS, KRUS, urzędy miast i gmin, spółdzielnie mieszkaniowe). Łącznie 
przeprowadzono 28 kontroli. Na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że bieżący stan 
sanitarny w skontrolowanych obiektach nie budził większych zastrzeżeń. Natomiast wiele do życzenia 
przedstawia stan techniczny niektórych obiektów. Do ubikacji o bardzo niskim standardzie, 
spełniającym minimalne wymagania, zaliczono ubikacje: przy Dworcu PKS, w parku w Sandomierzu 
oraz ubikacja typu suchego w Klimontowie. Ubikacja w parku w Sandomierzu przewidziana jest do 
modernizacji z chwilą przystąpienia do prac związanych z rewitalizacją parku. Mimo to 
zaobserwowano, że systematycznie zwiększa się ilość ubikacji ogólnodostępnych w Sandomierzu. Na 
uwagę zasługuje fakt oddania do użytku nowego obiektu zlokalizowanego przy ul. Podwale Górne 
w Sandomierzu. Spełnia on wszystkie wymagania stawiane tego rodzaju obiektom. Elementy 
konstrukcyjne oraz wyposażenie są o wysokim standardzie, obiekt posiada kabinę dostosowaną dla 
osób niepełnosprawnych, zorganizowane stanowisko przewijania niemowląt oraz obsługę 
bezdotykową. 

W zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w ramach 
przygotowań do turnieju UEFA-EURO 2012 wzmożono nadzór sanitarny nad: obiektami stałymi 
zlokalizowanymi na szlakach przemieszczania się turystów, wodą przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi, obiektami użyteczności publicznej, basenem kąpielowym, obiektami sportowymi, ustępami 
publicznymi, wiatami i przystankami MPK, nasilona została częstotliwość kontroli pojazdów 
komunikacji miejskiej oraz komunikacji autobusowej w ruchu lokalnym, międzynarodowym 
i turystycznym. Drobne usterki stwierdzane podczas kontroli zostały wyegzekwowane. 

Obserwuje się niepokojące zjawisko masowego udostępniania miejsc kwaterowania turystów, które 
pozostają bez stałego nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W minionym 
roku zdarzały się przypadki zgłaszania interwencji nt. niewystarczającego standardu pokoi 
noclegowych w odniesieniu do zapewnianych w tym zakresie deklaracji. Działania kontrolne 
w nadzorowanych zakładach pracy polegały na ocenie stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń 
produkcyjnych, technologicznych, sanitarno-socjalnych, sprawdzano dokumentację dotyczącą 
profilaktycznych badań lekarskich pracowników, ewidencji wydania odzieży ochronnej i roboczej, 
środków czystości i sprzętu ochrony osobistej, stosowanych prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 
3, karty charakterystyki substancji i preparatów chemicznych, ryzyko zawodowe na stanowiskach 
pracy z uwzględnieniem szkodliwych czynników biologicznych i czynników o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym, rejestr prac i pracowników w zakładach gdzie występują czynniki biologiczne 
i czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości 
wydano decyzje administracyjne w celu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W placówkach oświatowo-wychowawczych szczególną uwagę zwracano na stan sanitarno-
techniczny budynków, pomieszczeń do nauki, sal zabaw dla dzieci, placów zabaw, pomieszczeń 
i terenów sportowych. W roku sprawozdawczym kontynuowano przedsięwzięcia z lat ubiegłych 
dotyczące: 

– zapewnienia prawidłowych warunków sanitarno-technicznych w nowo organizowanych małych 
przedszkolach, 

– dostosowania mebli do wzrostu uczniów w klasach IV-VI, 

– zapewnienia ciepłej bieżącej wody w pomieszczeniach sanitarnych oraz wyposażenia ich w środki do 
utrzymania higieny osobistej, 

– oceny stanu higieny procesu nauczania – uczenia się uczniów szkoły podstawowej, 

– monitoringu absencji chorobowej dzieci i młodzieży w związku z wystąpieniem zwiększonej 
zachorowalności na grypę i infekcje grypopochodne. 

Podczas kontroli sanitarnych zwracano uwagę na stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń, zapewnienie 
opieki medycznej w szkołach, prawidłowy rozkład planów lekcji, stan techniczny mebli i sprzętu 
sportowego oraz posiadania przez szkoły i placówki certyfikowanych mebli i sprzętu sportowego, 
zapewnienie prawidłowych warunków wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży szkolnej, 
żywienie/dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej, warunki zdrowotne w szkolnych pracowniach 
komputerowych. Przeprowadzone kontrole miały na celu uzyskanie poprawy warunków sanitarno-
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higienicznych w placówkach oświatowo – wychowawczych. Stan sanitarno-techniczny placówek 
oświatowych uległ poprawie. 

- Nadzór nad zgodnością realizacji nowych przedsięwzięć budowlanych z wymaganiami sanitarno-
higienicznymi 

Zaopiniowano 19 wniosków w ramach prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko, w tym: 

– zaopiniowano 12 wniosków co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla 3 przedsięwzięć uznano za 
potrzebne przeprowadzenie ww. postępowania, przy czym w tych przypadkach ustalano zakres raportu 
oddziaływania na środowisko. Wnioski dotyczyły budowy: elektrowni wiatrowej, gazociągu wysokiego 
ciśnienia, przechowalni owoców i warzyw. Stwierdzono, że sprawy wymagają rozpoznania w oparciu 
o dokumentację z zakresu ochrony środowiska charakteryzującą kompleksowo stopień i zasięg 
oddziaływania na środowisko, w tym życie i zdrowie ludzi. W 9 przypadkach (dotyczy w większości 
inwestycji typu: drogi, warsztaty) po przeanalizowaniu materiałów, odstąpiono od potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. Analiza przedstawionego materiału dowodowego pozwoliła na 
ustalenie, że przedsięwzięcia te nie będą mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi, a realizacja 
projektowanych zamierzeń inwestycyjnych pozwoli na poprawę jakości życia mieszkańców. 

– zaopiniowano 6 wniosków dotyczących warunków realizacji przedsięwzięć – na etapie przed wydawaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W 5 przypadkach postępowanie w przedmiocie wydania 
decyzji środowiskowej prowadzone było dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, tj.: elektrowni wiatrowej, gazociągów wysokiego ciśnienia, gospodarstwa stawowego hodowli 
ryb, zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego, wzmocnienia mostu i budowy drogi krajowej; 
1 przypadek – wniosek dotyczył warunków realizacji zadania: budowy stacji demontażu zużytych pojazdów, 
zakwalifikowanego do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko. We wszystkich 
przypadkach wydano opinie pozytywne. Uznano, że po uwzględnieniu warunków określonych w opiniach – 
przedmiotowe przedsięwzięcia nie będą mieć niekorzystnego wpływu na życie i zdrowie ludzi. Opinie 
wydawano w formie postanowienia, przy czym opiniowano przedłożone dokumenty wyłącznie w zakresie 
ochrony zdrowia i życia ludzi. 

– zaopiniowano 1 wniosek o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia w związku 
z prowadzonym postępowaniem na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Wniosek dotyczył 
wzmocnienia mostu i budowy drogi krajowej. 

Zaopiniowano 2 wnioski o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych 
w prognozie oddziaływania na środowisko dla potrzeb sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego (lub zmian do studium). Zaopiniowano 2 wnioski o uzgodnienie zakresu 
i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla potrzeb 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (lub zmian do planów). Zaopiniowano 
1 projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zaopiniowano 
8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko. Oceniano zasady ochrony środowiska określone w planie w celu 
zapobiegania, ograniczenia lub kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko, 
przeciwdziałania potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływań, wynikających z ustaleń planu na 
poszczególne elementy środowiska przyrodniczego - dotyczące aspektów w zakresie zdrowia ludzi. 
Uzgodniono 12 projektów budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Wszystkie 
dokumentacje uzyskały akceptację Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Większość wydanych opinii dotyczyło 
inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną: sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; pozostałe 
dotyczyły obiektów usługowych: gabinet rehabilitacji, zakład małej gastronomii oraz biuro porad prawnych. 
Dokonano odbiorów 79 obiektów, wśród których ok. 45% stanowiły obiekty żywieniowe (z czego ponad. 
60% dotyczyło przechowalni owoców). Podczas czynności kontrolnych ustalono, że obiekty wykonane 
zostały zgodnie z wymaganiami sanitarnymi i zdrowotnymi. 

j) Inicjowanie działalności oświatowo-zdrowotnej 
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W 2011 roku głównym kierunkiem działalności oświatowo–zdrowotnej było: 

- Promowanie zdrowego stylu życia poprzez inicjowanie i koordynowanie zadań wynikających z celów 
Narodowego Programu Zdrowia, a w szczególności Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw 
Palenia Tytoniu i Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeń HIV. 

- Realizacja zadań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia wynikających z zapisów ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz podejmowanie działań wynikających z zaleceń Światowej 
Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, sytuacji epidemiologicznej oraz 
bieżących potrzeb zdrowotnych. 

- Realizacja zadań w zakresie kształtowania postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa dotyczących 
prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w oparciu o założenia programu edukacyjnego 
pt. „Trzymaj Formę!”. 

- Integrowanie działań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia we współpracy z władzami 
rządowymi, samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i sektorem 
prywatnym wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej powiatu oraz potrzeb zdrowotnych 
w społecznościach lokalnych. 

Światowy Dzień Zdrowia odbył się pod hasłem „Odporność antybiotykowa lub odporność na 
antybiotyki” - w Publicznym Punkcie Przedszkolnym Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie odbyła się 
prelekcja dla personelu nt: „Zasady zdrowego stylu życia”. W Zespole Szkół Gastronomicznych 
i Hotelarskich w Sandomierzu odbył się pokaz filmów edukacyjnych - młodzież obejrzała film 
edukacyjny dot. profilaktyki antytytoniowej z serii Nie zamykaj oczu – „PALENIE”, profilaktyki 
meningokokowej – „Meningokoki – podstępny wróg”, w ramach profilaktyki uzależnień prezentowane 
były zwycięske prezentacje konkursu na pracę multimedialną dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych „Zdrowe życie bez nałogów”. Ponadto przeprowadzono dystrybucję ulotek –
 „Walcz z lekoopornością”. 

W ramach obchodów Świętokrzyskich Dni Profilaktyki w 2011 roku Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna w Sandomierzu zorganizowała: 

- dla pracowników PSSE w Sandomierzu pokaz I-ej pomocy przedlekarskiej. Pokaz został przeprowadzony 
przez ratownika wraz z 5-letnim chłopcem, kandydatem na ratownika Grupy Ratownictwa Medycznego 
przy PCK w Sandomierzu. Udział tak młodego kandydata na ratownika, który m.in. prezentował 
resuscytację na fantomie dodatkowo mobilizował uczestników spotkania do nauki I-ej pomocy; 

- odbył się konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych dot. przeciwdziałania uzależnieniom oraz 
profilaktyki zażywania środków psychoaktywnych pt: „STOP DOPALACZOM” ogłoszony przez 
Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Sandomierzu wraz ze Starostwem Powiatowym 
w Sandomierzu. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej (plakat). W dniu 
9 czerwca 2011 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu, w wyniku którego przyznano I, II i III miejsce. 
Dla zwycięzców Starostwo Powiatowe w Sandomierzu ufundowało nagrody. 

W dniu 18 marca 2011 r. w PSSE w Sandomierzu odbyło się szkolenie skierowane do 
przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z terenu powiatu sandomierskiego. Odbył 
się wykład przeprowadzony przez Pana Marka Krakowiaka pracownika Sekcji Higieny Żywności, 
Żywienia i Przedmiotów i Użytku pt: „DOPALACZE realne zagrożenie dzisiejszych czasów” oraz 
pokaz filmu edukacyjnego z serii „Nie zamykaj oczu – dopalacze”. W celu edukacji młodzieży szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat związany z zagrożeniami wynikającymi ze stosowania 
środków zastępczych jakimi są dopalacze prowadzona była dystrybucja płyt CD pt: „STOP 
DOPALACZOM”. 

W ramach interwencji nieprogramowej „Zdrowe Wakacje 2011” - dla uczestników wypoczynku 
letniego obozu młodzieżowego dla dzieci i młodzieży zorganizowanego przez Biuro Podróży 
i Turystyki „Almatur Polska” w Bursie Szkolnej w Sandomierzu odbyły się spotkania edukacyjne. 
Prelegentem podczas spotkania był mł. aspirant Jacek Kulita, który przedstawił wykład 
pt: „Zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego dzieci 
i młodzieży”, odbyła się również prezentacja filmu edukacyjnego pt. „Dopalacze” oraz „Nie zamykaj 
oczu – Palenie”. 
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Dla uczestników warsztatów plastycznych BRUNONALIA zorganizowanych w Klimontowie przez 
Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Brunona Jasielskiego pozostawiono materiały edukacyjne nt. 
szkodliwości nadmiernego promieniowania UV oraz zasad zdrowego stylu życia. 

W dniu 4 września 2011 r. podczas obchodów Europejskiego Święta Jabłka – Obrazów 2011 
zorganizowano punkt informacyjny. Informacje dot. zasad zdrowego stylu życia udzielane były przez 
pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu. Uczestnicy imprezy 
z zainteresowaniem podchodzili aby uzyskać informacje na tematy zdrowotne oraz otrzymywali 
materiały edukacyjne nt. szkodliwości palenia, szkodliwości nadmiernego promieniowania UV, 
profilaktyki HIV/AIDS, profilaktyki grypy, zasad zdrowego stylu życia. 

W ramach kampanii edukacyjno–informacyjnej dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS, nawiązano 
współpracę z 3 biurami podróży, gdzie pozostawiono ulotki i plakaty dotyczące profilaktyki 
HIV/AIDS. 

Przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu opracowana 
została ulotka pt. „Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania”. Ulotkę przekazano w formie 
elektronicznej do lokalnych mediów, urzędów miast i gmin. Ponadto ulotka została zamieszczona na 
stronie internetowej PSSE. 

Odbyły się spotkania edukacyjne dla młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Zawichoście i Bursie Szkolnej w Sandomierzu oraz spotkanie otwarte dla 
społeczności lokalnej w Klubie Lapidarium. Celem tych spotkań była eliminacja zagrożeń związanych 
z zażywaniem środków uzależniających. Głównym punktem prowadzonej edukacji były spotkania 
z członkami grupy „GANGSTERZY – RAPERZY”, którzy własnym przykładem zaświadczali jak 
niewiele trzeba, aby stoczyć się na samo dno, ale również dawali świadectwo, że każdy może zmienić 
się na lepsze. Starostwo Powiatowe w Sandomierzu sfinansowało koszty związane z prowadzoną 
edukacją. 

W świetlicach socjoterapeutycznych w Sandomierzu odbyły się spotkania edukacyjne nt. zasad 
zdrowego stylu życia. Prezentację pt: „Zdrowe Wybory” przeprowadziła Pani Jadwiga Zapała ze 
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sandomierzu w 2011 roku realizowała 
następujące programy profilaktyczne: 

- Profilaktyka antytytoniowa 

„Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na lata 2009-
2013 zawarte w Powiatowym Programie Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu na rok 
2011, w tym programy edukacji antytytoniowej realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych 
i gimnazjach, w ramach którego prowadzone były następujące programy:”,

– Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” realizowany 
w przedszkolach na terenie powiatu sandomierskiego. 

W dniu 17 czerwca 2011 r. w Ośrodku Akcji Kulturalnej w Sandomierzu odbył się Festyn 
podsumowujący realizację w/w programu. Uczestnikami festynu były przedszkola realizujące program 
w roku szkolnym 2010/2011, na festyn przybyły dzieci przedszkolne wraz z opiekunami z 4 sandomierskich 
przedszkoli. Podczas festynu odbył się występ dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawierzbiu dot. 
profilaktyki antytytoniowej pt: „Misja ufoludka”, pokaz I–pomocy przedlekarskiej prezentowany przez 
Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu, w którym chętnie 
uczestniczyły dzieci przedszkolne, konkurs plastyczny pt: „Portret Dinusia” podczas którego 3-osobowe 
zespoły reprezentujące poszczególne przedszkola przedstawiały postać dinozaura Dinusia, który jest 
maskotką programu. Dzieci uczestniczące w konkursie otrzymały drobne gadżety oraz dyplomy. Odbyła się 
również pogadanka nt. szkodliwości palenia tytoniu przeprowadzona przez mł. aspiranta Jacka Kulitę 
z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu. Na zakończenie przedszkolni koordynatorzy programu, 
placówki przedszkolne realizujące program oraz grupy przedszkolne uczestniczące w realizacji programu 
otrzymali dyplomy i podziękowania oraz soki owocowe. 
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– Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” - jest to program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów 
starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. W szkole podstawowej w Wilczycach w ramach realizacji 
programu odbył się heppening pod hasłem „Pamiętaj człowieku młody, że palenie wyszło z mody”, podczas 
którego ogłoszono zwycięzców wśród przeprowadzonego testu wiedzy pt: „NIE PALĘ!” - zwycięzcy 
otrzymali nagrody książkowe. 

– Program „Nie pal przy mnie proszę” - program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych. Realizatorzy w/w programów uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sandomierzu, podczas których odbywały się wykłady nt. szkodliwości 
palenia tytoniu przeprowadzone przez lek. med. Joannę Niespodziewaną z NZOZ ZDROWIE 
w Sandomierzu oraz Panią Jadwigę Zapałę ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Realizowano projekt 
pt: „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT” (Tobacco Free Cities), którego celem jest ochrona zdrowia 
mieszkańców Polski przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego. 

– Kampania antytytoniowa „Miasta wolne od dymu” miała na celu przypomnienie o obowiązującym prawie 
oraz wzmocnienie przestrzegania zakazu palenia w miejscach publicznych. W ramach kampanii przekazano 
spoty radiowe i telewizyjne oraz informacje prasowe do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu oraz lokalnych mediów. 

– Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu, w ramach którego odbyło się spotkanie edukacyjne dla młodzieży 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu. Młodzież wysłuchała wykładu 
przeprowadzonego przez lek. med. Tomasza Dądę, którego hasłem przewodnim było „Nie ma przyzwolenia 
dla palenia”. Odbył się marsz antytytoniowy na osiedlu przy Pilkington Polska (HSO Sandomierz). 
W marszu uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 5 w Sandomierzu. Marsz przebiegał w przyjaznej 
atmosferze. Dzieci rozdawały napotkanym przechodniom ulotki nt: szkodliwości palenia tytoniu oraz 
nawoływały do niepalenia hasłami: „Nie pal, Nie pal proszę”. 

– W ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu 17 listopada 2011 r. odbyła się akcja 
informacyjna zorganizowana przy udziale NZOZ „Zdrowie” w Sandomierzu. Akcja obejmowała zarówno 
teren przychodni, który został oplakatowany jak również ulicę Opatowską. Zarówno pacjenci przychodni jak 
i przechodnie na ulicy byli informowani nt. szkodliwości palenia tytoniu, mieli możliwość zbadania poziomu 
cukru oraz wykonania pomiaru ciśnienia ponadto uczestnicy akcji otrzymywali ulotki nt. szkodliwości 
palenia tytoniu. Z okazji obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu w PSSE w Sandomierzu 
zorganizowano kącik informacyjny dla klientów PSSE w Sandomierzu. 

- Profilaktyka HIV/AIDS 

Realizacja odbyła się w ramach „Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom 
HIV”. Obejmowała działania kampanii „Zrób test na HIV!”, w ramach której przekazywano materiały 
edukacyjne (ulotki i plakaty) do szerokiej społeczności powiatu sandomierskiego. W ramach obchodów 
Światowego Dnia AIDS w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zawichoście oraz Liceum 
Ogólnokształcącym w dniu 2 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie edukacyjne, podczas którego Pani 
Małgorzata Piętowska - edukator ds. HIV/AIDS, przeprowadziła wykład pt: „HIV/AIDS – NIE DAJ 
SZANSY”. Pani Róża Szcześniak, kierownik Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu przeprowadziła wykład pt: „Zagrożenia epidemiologiczne 
w Polsce i na świecie”. Ponadto odbył się test wiedzy po przeprowadzonej edukacji wśród 
wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście. Młodzież, która wykazała się 
największym stopniem wiedzy otrzymała nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w Sandomierzu. Ponadto w dniu 1 grudnia w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu utworzony był 
punkt informacyjny dla społeczności lokalnej. Zainteresowanym wydawano materiały edukacyjne dot. 
profilaktyki HIV/AIDS. 

– Program edukacyjny „Trzymaj Formę” realizowany był szkołach podstawowych i gimnazjach w zakresie 
kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego 
stylu życia i zbilansowanej diety. Szkolenie dla realizatorów programu odbyło się w Zespole Szkół 
Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu, gdzie odbyły się również warsztaty kulinarne dla 
uczestników szkolenia. Zainteresowane programem szkoły otrzymywały materiały edukacyjne dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli. 
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– Program „STOP! HCV” dot. profilaktyki zakażeń HCV, którego celem było zwiększenie wiedzy 
i świadomości uczniów i rodziców na temat zagrożeń i profilaktyki zakażeń wirusem HCV. Pilotażowa 
wersja programu realizowana była w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu. 

Dzięki uchwalonemu i wdrożonemu w życie „Powiatowemu Programowi Zapobiegania Przestępczości 
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” jest możliwe zaangażowanie wielu 
instytucji w program poprawy szeroko rozumianego ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
Szczególny nacisk jest kładziony na akcję edukacyjno – profilaktyczną skierowaną do dzieci i młodzieży. 
Po przeprowadzeniu tej akcji udało się dotrzeć do świadomości większości dzieci i młodzieży szkolnej 
z pełną informacją nt. szkodliwości palenia papierosów, używania alkoholu, zagrożenia narkomanią, 
radzenia sobie ze stresem, trudnościami, przemocy rówieśniczej i w rodzinie, a także zagrożenia sektami. 
Dzięki zrozumieniu wielu instytucji, organizacji społecznych i samego społeczeństwa było możliwe 
osiągnięcie założonych celów. Ponadto w realizacji tego programu wiele uwagi, działań i poczynań 
inwestycyjnych ukierunkowano na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, 
sanitarnego i weterynaryjnego powiatu sandomierskiego. Należy podkreślić, że na wypadek zaistnienia 
jakiegokolwiek zagrożenia i ewentualnie powstałych klęsk żywiołowych, organizacją i koordynacją działań 
ratowniczych zajmuje się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

 

Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku 

Stanisław Masternak
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