SPRAWOZDANIE NR 1/2021
STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO
z dnia 11 stycznia 2021 roku
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
MIASTA LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO ZA 2020 ROK
Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), przedkładam Radzie Powiatu Leszczyńskiego sprawozdanie
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za
2020 rok.
W roku 2020 dokonano wyboru nowych członków wspólnej Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego na kadencję 2019 - 2021.
Skład Komisji przedstawia się następująco:
− Łukasz Borowiak – Prezydent Miasta Leszna – Współprzewodniczący Komisji,
− Jarosław Wawrzyniak – Starosta Leszczyński – Współprzewodniczący Komisji,
− insp. Krzysztof Nowak – Komendant Miejski Policji w Lesznie – Członek Komisji,
− podinsp. Szymon Sędzik – I Zastępca Komendanta Miejskiej Policji w Lesznie – Członek
Komisji (do dn. 12.10.2020 r.),
− podinsp. Sławomir Glapiak – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie –
Członek Komisji (od dn. 12.10.2020 r.),
− Marcin Barczyk – Radny Rady Powiatu Leszczyńskiego – Członek Komisji,
− Hanna Kotomska – Radny Rady Miejskiej Leszna – Członek Komisji,
− Michał Michalski – Radny Rady Gminy Krzemieniewo, Działacz OSP Pawłowice – Członek
Komisji,
− Mirosław Frątczak – Komendant Straży Miejskiej Leszna – Członek Komisji
(do dn. 12.10.2020 r.),
− Dominik Sadowski – Komendant Straży Miejskiej Leszna – Członek Komisji
(od dn. 12.10.2020 r.),
− prok. Przemysław Grześkowiak – p.o. Prokuratora Rejonowego w Lesznie,
− Helena Strzałkowska – Dyrektor Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa” –
Członek Komisji.
Stosownie od omawianej tematyki w posiedzeniach Komisji uczestniczyły inne zaproszone
przez współprzewodniczących osoby:
− Maciej Wiśniewski – Wicestarosta Leszczyński (wz. Starosty Leszczyńskiego),
− Maciej Dziamski – Sekretarz Miasta Leszna (wz. Prezydenta Miasta Leszna),
− Robert Kasperczak – Wójt Gminy Włoszakowice,
− st. kpt. mgr inż. Sebastian Kozłowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Lesznie,
− lek. wet. Artur Podfigurny – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lesznie,
− Daria Dąbrowicz – Rzepka – p.o. zastępcy Prokuratora Rejonowego w Lesznie
(wz. Prokuratora Rejonowego w Lesznie),

− Zbigniew Bernard – Prezes Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Lesznie,
− Mateusz Juśkiewicz – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
− Krzysztof Okoński – Kierownik Schroniska dla Osób Bezdomnych w Lesznie,
− Donata Majchrzak-Popławska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lesznie,
− Marian Kaczmarek – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych,
− Dominik Kaźmierczak – Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Lesznie.
Obsługę administracyjną Komisji zapewniali pracownicy Urzędu Miasta Leszna oraz Starostwa
Powiatowego w Lesznie, w następującym składzie:
− Jerzy Śliwa – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Leszna,
− Maria Malepszy – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta
Leszna,
− Adam Bartkowiak – Wydział Organizacyjny, Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Lesznie,
− Beata Zabroni – Wydział Organizacyjny, Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Lesznie.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego obradowała
w 2020 roku na dwóch posiedzeniach, których tematyka dotyczyła ustawowych zadań
Prezydenta i Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad służbami, inspekcjami i strażami oraz
zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli.
Głównymi tematami poruszanymi na posiedzeniach były następujące zagadnienia:
1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego
w 2019 roku, przeprowadzona na podstawie sprawozdań Komendantów: Miejskiego Policji
oraz Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
2. Ocena sytuacji epidemiologicznej na terenie Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego
związanej z COVID-19,
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie miasta i powiatu leszczyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem:
− ruchu drogowego,
− letniego wypoczynku nad pobliskimi zbiornikami wodami,
− organizacji festynów i imprez masowych
z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19.
4. Podsumowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie letniego wypoczynku nad
pobliskimi zbiornikami wodnymi, w tym wzmożonego ruchu drogowego.
5. Zaawansowanie prac związanych z budową bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej
w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim
6. Ocena stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg i ulic.
7. Przeciwdziałanie skutkom zimy i powstania sytuacji kryzysowych, w tym pomoc doraźna
osobom bezdomnym, poszkodowanym i potrzebującym – z uwzględnieniem bieżącej
sytuacji epidemiologicznej.
8. Przedstawienie projektu budżetu miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok
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w części dotyczącej:
− nakładów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
− nakładów na realizację zadań ujętych w „Programie zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Leszna i Powiatu
Leszczyńskiego”.
Pierwsze posiedzenie wspólnej Komisji odbyło się 18 czerwca 2020 roku.
Komisja dokonała oceny stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Leszna i Powiatu
Leszczyńskiego w 2019 roku i w pierwszej połowie 2020 roku na podstawie sprawozdań
z działalności Komendy Miejskiej Policji (KMP) w Lesznie oraz Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej (KM PSP) w Lesznie.
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie p. podinsp. Szymon Sędzik oceniając poziom
bezpieczeństwa w minionym roku stwierdził, że ogólnie stan bezpieczeństwa na omawianym
terenie ulega systematycznie poprawie. Dynamika przestępstw jest w tendencji spadkowej.
Wykrywalność pozostaje na poziomie porównywalnym do roku ubiegłego. Na podobnym
poziomie kształtuje się liczba wykroczeń. Zauważono, że zwiększyła się liczba odebranych
uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na nadmierną prędkość. Szczegóły zawiera
roczne sprawozdanie przekazane Prezydentowi Miasta Leszna oraz Staroście Leszczyńskiemu.
Wspomniano, że od 1 lipca zaczyna obowiązywać przepis umożliwiający także odebranie
uprawnień w momencie przekroczenia prędkości o 50 km/h w terenie niezabudowanym.
P. Hanna Kotomska zadała pytanie o dostępność dopalaczy w mieście i w powiecie. Podinsp.
Szymon Sędzik odpowiedział, że nie ma żadnego punktu sprzedaży dopalaczy, a ich używanie
znacząco spadło.
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie p. st. kpt. mgr inż. Sebastian
Kozłowski dokonując oceny bezpieczeństwa na terenie Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego
w 2019 roku i w pierwszej połowie 2020 roku w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i innych
zdarzeń zwrócił uwagę na malejącą ilość zdarzeń pożarowych ze względu na sytuację
epidemiczną Szczegóły zawiera roczne sprawozdanie przekazane Prezydentowi Miasta Leszna
oraz Staroście Leszczyńskiemu. Komendant przedstawił zaangażowanie Straży Pożarnej
w działania związane z ASF oraz COVID-19. Zaznaczył także, że Straż Pożarna włączyła się
w pomoc w dystrybucję środków dezynfekcyjnych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
a także w przygotowanie środka do dezynfekcji dla Urzędu Miasta Leszna. Komendant
zaznaczył, że zarówno w Komendzie Miejskiej PSP w Lesznie, a także OSP na terenie powiatu
i miasta nie stwierdzono przypadku zakażenia koronawirusem.
Dokonując oceny bezpieczeństwa na podstawie przedstawionych przez Komendantów
informacji, Komisja stwierdziła, że stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarówno na
terenie miasta jak i powiatu utrzymuje się na wysokim poziomie. Działania służb, inspekcji
i straży były dobrze zorganizowane. Służby szybko i sprawnie współuczestniczyły
w rozpoznawaniu zagrożeń oraz podejmowały sprawne i skuteczne działania.
Przedstawione sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie
p. lek. wet. Artura Podfigurnego wskazało, iż sytuacja epidemiologiczna w Powiecie
Leszczyńskim i w Lesznie jest bardzo stabilna. Epidemia rozpoczęła się 22 marca w momencie
powrotu kolarzy z Hiszpanii. Ostatnie realne zachorowanie miało miejsce 1 czerwca.
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Na ten moment chore są 2 osoby z powiatu leszczyńskiego. Ogółem zarażonych było 38 osób,
z czego 12 było hospitalizowanych. 34 osoby ozdrowiały, a 2 osoby zmarły. Ogółem pobrano
344 wymazy od mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego i Miasta Leszna (ok. 110 tys.
mieszkańców). Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej zaznaczył, że
obydwa powiaty należą do najlepiej w Polsce radzących sobie z pandemią a łagodny przebieg
epidemii na terenie Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego jest też zasługą jego pracowników.
Pochwalił także za bardzo dobrą współpracę Komendę Miejską Policji w Lesznie.
Poinformował również, że 22 i 23 czerwca br. w Lesznie będzie możliwość przebadania się pod
kątem koronowirusa, gdyż w Lesznie pojawi się tzw. wymazobus z Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu. Inspektor Sanitarny wyraził obawę, że zwiększenie ilości testów
spowoduje wzrost zachorowań na koronawirusa w mieście i w powiecie i skutkować to będzie
pogorszeniem statystyk. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę inspektora na widoczne bardzo
duże rozluźnienie reżimu sanitarnego wśród mieszkańców, co skutkować może nowymi
zarażeniami.
Omawiając stan przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
miasta i powiatu leszczyńskiego w okresie letniego wypoczynku, Komendant Miejski Policji
w Lesznie poinformował, że Policja jest przygotowana do działań mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa w miejscach letniego wypoczynku. Gotowe do działania są patrole wodne.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wzmożony ruch, w szczególności w rejonie m. Boszkowo
oraz na stan trzeźwości. W roku bieżącym Policja ponownie nie otrzymała wzmocnienia
dodatkowymi funkcjonariuszami z Poznania. Zapewniono o natychmiastowej reakcji na sytuacje
związane z łamaniem reżimu sanitarnego. P. Zbigniew Bernard zadał pytanie w jaki sposób
egzekwować reżim sanitarny, gdy na plaży przebywa bardzo dużo osób.
W odpowiedzi podinsp. Szymon Sędzik odpowiedział, że będzie to niezwykle trudne, ale w miarę
możliwości na pewno WOPR może liczyć na wsparcie Policji.
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie poinformował, że przeprowadzono
rozeznanie akwenów Powiatu Leszczyńskiego. Stwierdzono, że można zacząć wodowanie
sprzętów z jednostek OSP. Komendant zapewnił o stałej współpracy z WOPR. Straż Pożarna
przeprowadzi także kontrole z przygotowań obozowisk w zakresie ppoż. i bezpieczeństwa.
Przeprowadzone będą także instruktaże i pogadanki z uczestnikami na temat bezpieczeństwa.
Straż Pożarna pozostaje w stałym kontakcie z PSSE w Lesznie. Ponadto prowadzone są zajęcia
edukacyjne z młodzieżą mające na celu podniesienie świadomości w zakresie możliwych do
wystąpienia zagrożeń oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach szczególnych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie poinformował, że w 2020 roku na terenie
jego działania zgłoszono 5 kąpielisk na 22 akweny, co stanowi bardzo niską liczbę. Stan
sanitarny wody na kąpieliskach nie odbiega od stanu z roku ubiegłego. Nadzorem sanitarnym
w 2020 roku objęte będą na terenie powiatu leszczyńskiego 5 kąpieliska: Jezioro Łoniewskie –
Osieczna, Jezioro Górznickie – Górzno, Jezioro Krzyckie Wielkie – Gołanice, Jezioro BiałeMiałkie – Brenno – Ostrów oraz Jezioro Dominickie – Boszkowo Letnisko „Pudełkowo”.
Problem stanowi niechęć inwestowania gmin w tworzenie kąpielisk. Inspektor wspomniał, że
utrzymanie dystansu społecznego (4 m2/os) będzie niezmiernie trudne do zachowania
i egzekwowania. Główną przeszkodą będzie to, że ze względu na reżim sanitarny wiele osób
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będzie korzystało z tzw. „dzikich plaż”. Na ten moment trudno stwierdzić, jak rozwinie się
sytuacja epidemiczna po wakacjach.
Prezes Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie p. Zbigniew
Bernard przedstawił statystyki za pierwsze półrocze 2020 roku. Do tej pory zanotowano
18 przypadków utonięć. Zgodził się z p. Arturem Podfigurnym, że bardzo dużo osób będzie
przebywać na kąpieliskach niestrzeżonych, co może zwiększać liczbę zgonów. WOPR
oczywiście będzie takie plaże również patrolował, ale tych patroli powinno być więcej.
Dziękując za wsparcie finansowe samorządu Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego,
zasygnalizował, że coraz trudniej jest mu znaleźć ochotników/wolontariuszy do patrolowania
akwenów. Zasugerował wsparcie finansowe samorządów nie tylko na pokrycie kosztów paliwa
czy utrzymania sprzętu, ale także na wynagrodzenia ratowników. Prezes przedstawił sytuację
związaną z powstaniem Bazy WOPR na Jeziorze Dominickim. Bazy nie udało się wybudować
w roku ubiegłym, gdyż nie było wtedy funduszy z Urzędu Marszałkowskiego, ale wsparcie
oferowały samorządy (Prezydent Miasta Leszna przekazywał wsparcie poprzez Gminę
Włoszakowice). W tym roku sytuacja się odwróciła, a w związku z pandemią i problemami
finansowymi samorządu nie zagwarantowano środków w budżecie miasta Leszna na wsparcie
przedsięwzięcia. Prezydent Miasta Leszna zadeklarował jednak, że jeśli Marszałek
Województwa Wielkopolskiego udzieli wsparcia, to także miasto zaangażuje się finansowo.
Także Wicestarosta Leszczyński p. Maciej Wiśniewski zadeklarował, że Powiat Leszczyński
włączy się w pomoc przy budowie bazy WOPR. Prezydent Miasta Leszna p. Łukasz Borowiak
poinformował, że wielokrotnie próbował też spotkać się lub chociażby telefonicznie
skontaktować z Wójtem Gminy Włoszakowice, co okazało się być bezskuteczne.
Prezes WOPR nadmienił także, że w tym roku nareszcie powstało pierwsze strzeżone kąpielisko
w Boszkowie „Pudełkowo”, jednak przetarg wygrała Fundacja D.T. SPORT z Leszna, która
przedstawiła bardzo niską cenowo ofertę.
Pomimo trudności na Jeziorze Dominickim nadal będą pełnione dyżury drużyn WOPR.
Drugie posiedzenie wspólnej Komisji ze względu na sytuację epidemiczną odbyło się w trybie
korespondencyjnym. Służby zostały poproszone o przesłanie sprawozdań z działalności,
z których został sporządzony protokół.
Komendant Miejski Policji w Lesznie p. insp. Krzysztof Nowak przedstawił podsumowanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie letniego wypoczynku nad pobliskimi
zbiornikami wodnymi, w tym wzmożonego ruchu drogowego. Pod względem ilości zdarzeń
należy miniony sezon określić jako stosunkowo spokojny, odnotowując niewielkie ilości zdarzeń
w analogii do ubiegłego roku. Zagrożenie występowało jedynie w rejonach dyskotek i lokali,
gdzie dochodziło do różnego rodzaju awantur, co powodowało interwencje w tych miejscach.
Dużym problemem, który dał się we znaki był brak miejsc parkingowych, a w szczególności
przy ul. Dominickiej w Boszkowie. Od kilku lat, w okresie letnim największe nasilenie ruchu
turystycznego następuje w dni poprzedzające weekend i w dni wolne od pracy. W tym czasie na
teren Boszkowa na kilkudniowy wypoczynek przyjeżdżają turyści z ościennych województw
i powiatów, którzy w przeważającej większości są uczestnikami wszelkich interwencji i zdarzeń.
Reakcja leszczyńskiej Policji była natychmiastowa wobec kierujących pojazdami, którzy
parkowali w sposób nieprawidłowy.
5

Wzorem ubiegłego roku przeprowadzono działania prewencyjne, które miały miejsce w dniach
17 – 19 lipca 2020 r. na terenie miejscowości wypoczynkowej. Działania te były ukierunkowane
na zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenach przywodnych. W działaniach
tych brali udział policjanci Oddziału Prewencji KWP w Poznaniu. Podobny zakres działań był
przeprowadzony z udziałem policjantów Ogniwa Konnego KMP w Poznaniu w dniach
14-16 sierpnia 2020 r. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii coroczna impreza masowa
„EUFORIA 2020” została odwołana.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie p. lek. wet. Artur Podfigurny przedstawił
podsumowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie letniego wypoczynku nad
pobliskimi zbiornikami wodnymi. Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż w trakcie trwania
sezonu letniego na bieżąco dokonywano oceny jakości wody do kąpieli. Na podstawie
wszystkich przeprowadzonych badań woda na poszczególnych kąpieliskach na koniec sezonu
otrzymała następujące oceny:
• Kąpielisko na Jeziorze Łoniewskim – Osieczna, ul. Gostyńska 5A – doskonała,
• Kąpielisko na Jeziorze Górznickim – Górzno – doskonała,
• Kąpielisko na Jeziorze Krzyckie Wielkie – Gołanice – doskonała,
• Kąpielisko Brenno – Ostrów na jeziorze Białe – Miałkie – dobra,
• Kąpielisko „Pudełkowo” na Jeziorze Dominickim – Boszkowo Letnisko – dostateczna.
Ponadto nadzorem sanitarnym objęto Pływalnię Edukacyjną w Lesznie, gdzie stwierdzono dobry
stan wody. Ze względu na epidemię COVID-19 i obostrzenia związane z funkcjonowaniem
basenów nie uruchomiono basenu kąpielowego MOSiR w Lesznie.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie przedstawił również bieżącą sytuacje
epidemiologiczna terenie miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego (stan na dzień 28.10.2020).
Według zestawienia od momentu wprowadzenia stanu epidemii w Polsce (20 marca 2020 r.)
z terenu miasta i powiatu zachorowało 807 osób, wyzdrowiało 257, zmarło 11 osób.
Kwarantanną objęto 6891 osób, nadzorem epidemicznym 427 osób. Odnotowano również
10 ognisk epidemicznych (zakłady pracy). Inspektor poinformował, że do 31 sierpnia sytuacja
była dość stabilna, jednak od września stała się bardzo dynamiczna.
Wójt Gminy Włoszakowice p. Robert Kasperczak przedstawił zaawansowanie prac związanych
z budową bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad jeziorem Dominickim. Poinformował,
że procedura zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż dwóch pawilonów na potrzeby
budowy bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim” została
zrealizowana w oparciu o postępowanie w trybie zapytania ofertowego. Zadanie to procedowano
dwukrotnie, gdyż w pierwszym postępowaniu nie wpłynęła w wyznaczonym terminie żadna
oferta. W drugim postępowaniu wpłynęła oferta firmy P.H.U. „WALDI” Waldemar Kaiser
z Obornik na kwotę 130.000 zł brutto. Zamówienie dostawy i montażu pawilonów wykonane
zostanie do 4 grudnia 2020 r. Umowę podpisano w dniu 20 października 2020 r., a z początkiem
listopada na działce przeznaczonej pod działalność bazy rozpoczną się prace związane
z wyrównaniem i utwardzeniem terenu.
Przedstawiając stopień przygotowania miasta Leszna do zimowego utrzymania dróg
i ulic, Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg p. Dominik Kaźmierczak poinformował, że działania
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odbywać się będą w oparciu o umowę z wykonawcą, którym jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic
Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33. Na potrzeby realizacji zadania firma
dysponuje następującym sprzętem: 2 pługosolarki, 2 pługopiaskarki, 2 pługi ciągnikowe,
6 pojazdów ze skrzynią samowyładowczą i 6 ładowarek. Wykonawca będzie prowadził dyżury
zimowego utrzymania w okresach i godzinach ustalanych przed Urząd Miasta Leszna. Wszelkie
zmiany w prowadzeniu dyżurów zimowego utrzymania będą potwierdzane pisemnie. Informacja
o ustawieniu, wydłużeniu, skróceniu bądź odwołaniu dyżuru wzorem lat ubiegłych będzie
trafiała też do wiadomości Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych p. Marian Kaczmarek poinformował, że na terenie
powiatu leszczyńskiego realizacja zamierzenia odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą
Nr 181/2020 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie
zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021. Zimowym utrzymaniem dróg
zajmować się będzie 5 podmiotów, z którymi podpisano umowy. Łącznie usługodawcy
dysponować będą 23 szt. specjalistycznego sprzętu. Dodatkowo ZDP posiada własny sprzęt
w ilości 7 szt. Uzupełniono zapasy piasku i soli, uzyskując mieszaninę w ilości ponad 490,75 T
oraz 100 T czystej soli. Jak corocznie wydano „Informator zimowego utrzymania dróg
powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020”, który zawiera m.in.: zasady odśnieżania
i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych, wykaz telefonów poszczególnych osób
funkcyjnych i ważnych instytucji, mapę zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz wykaz
dróg powiatowych z podziałem na standardy zimowego utrzymania oraz długości
poszczególnych odcinków.
Kierownik Schroniska dla Osób Bezdomnych w Lesznie p. Krzysztof Okoński – poinformował,
że schronisko dla osób bezdomnych dysponuje 37 miejscami z możliwością poszerzenia bazy
noclegowej (materace na świetlicy) dla 10 osób. W schronisku można otrzymać ciepły posiłek
wydawany przez jadłodajnię. Posiłki wydawane są codziennie w godz. 12:00 – 14:00.
Zapewniono posiłek dla 100 osób. Przed wejściem na świetlicę obowiązkowa jest dezynfekcja
rąk, do dyspozycji są jednorazowe rękawiczki i maseczki. W okresie zwiększonej
zachorowalności na COVID-19 u każdej osoby wchodzącej do placów obowiązkowo mierzona
jest temperatura. Jednorazowo w jadłodajni może przebywać maksymalnie 5 osób.
Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności przy ul. Słowiańskiej 59 prowadzi punkt
wydawania śniadań dla osób bezdomnych i emerytów w trudnej sytuacji finansowej. Punkt jest
czynny w dni robocze w godz. 8:00-10:00 i może obsłużyć do 60 osób. Osoby bezdomne lub
inne znajdujące się w sytuacji kryzysowej mogą korzystać z kąpieli (trzy kabiny natryskowe w
Schronisku przy ul. Towarowej 10, czynne codziennie całą dobę). Z uwagi na zagrożenie
koronowirusem COVID-19 przed wejściem na teren schroniska należy założyć maseczkę,
zdezynfekować ręce oraz zmierzyć temperaturę. W ramach miejsc bezpośredniej pomocy
osobom bezdomnym działają również dwa punkty wydawania odzieży. Są to: magazyn z odzieżą
prowadzony przez Stowarzyszenie ECHO (Al. Z. Krasińskiego 30) czynny w dni robocze
w godz. 11:00-14:00 oraz punkt działający przy kościele pw. św. Krzyża (Pl. dr J. Metziga 28)
czynny we wtorki i czwartki w godz. 10:00 – 12:00.
Kierownik MOPR w Lesznie p. Donata Majchrzak - Popławska poinformowała również,
iż prowadzone są inne działania skierowane do osób bezdomnych:
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• Praca streetworkerów - pracowników ulicy, do których zadań należy monitorowanie osób
bezdomnych,
zagrożonych
bezdomnością,
przebywających
w
miejscach
niezamieszkanych,
• Akcja informacyjna za pośrednictwem plakatów i ulotek informacyjnych dotyczących
pomocy osobom bezdomnym podczas zimy. Plakaty i ulotki zostaną przekazane do
partnerów akcji (m.in. Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, PKP, Wojewódzki
Szpital Zespolony, Straż Ochrony Kolei, Komenda Miejska PSP, MONAR, Leszczyński
Bank Żywności. Podobny folder zostanie również wykonany dla bezdomnych
znajdujących się na terenie gminy Leszno zawierający podstawowe informacje
o możliwościach otrzymania pomocy z wykazem najbliższych schronisk i mapka
sytuacyjną Leszna z zaznaczonymi najważniejszymi instytucjami o charakterze
pomocowym.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Mateusz Juśkiewicz poinformował, że
w roku bieżącym, podobnie jak i w poprzednich latach, Ośrodki Pomocy Społecznej wspólnie
z pracownikami Policji, Ośrodków Zdrowia, służb Zarządzania Kryzysowego, Sołtysami,
Radnymi oraz pracownikami sądu, w tym przypadku kuratorami, monitorują sytuacje osób, które
znalazły się lub mogą w najbliższym czasie znaleźć się w sytuacji wymagającej pomocy.
Pracownicy socjalni są uwrażliwieni na zwracanie szczególnej uwagi w okresie zimowym na
sytuacje osób starszych, samotnie mieszkających, osób pozostających w kryzysie oraz
zagrożonych bezdomnością. Pracownicy OPS-ów na bieżąco, w trakcie wykonywania czynności
służbowych, monitorują sytuację i są przygotowani, aby natychmiast udzielić pomocy w celu
zaspokojenia niezbędnych potrzeb (odzież, żywność, opał itp.) w sytuacji konieczności. Każda
z gmin zabezpieczyła środki finansowe na realizacje pomocy i wsparcia osobom potrzebującym
w budżecie jednostki w roku bieżącym, jak również w materiałach planistycznych dotyczących
roku następnego. Pracownicy Ośrodków są w kontakcie z dzielnicowymi w zakresie wymiany
informacji na temat miejsc publicznych, pustostanów, w których mogłyby przebywać osoby
bezdomne. Dodatkowo prowadzone są zbiórki, akcje, których celem jest pozyskiwanie
i przekazywanie potrzebującym różnego rodzaju darów np. odzież, opał itp. Na terenie gmin
wchodzących w skład Powiatu Leszczyńskiego brak jest schronisk, noclegowni czy też
jadłodajni wydających bezpłatne posiłki osobom potrzebującym. Gminy za pośrednictwem
Ośrodków Pomocy Społecznej podpisały z Miastem Leszno porozumienie w sprawie
powierzenia zadań z zakresu pomocy społecznej polegające na objęciu osób bezdomnych
usługami świadczonymi przez Schronisko dla Osób Bezdomnych w Lesznie. Jeżeli w okresie
zimowym pracownicy stwierdzą obecność osoby bezdomnej zostanie ona skierowana
do Schroniska w Lesznie oraz do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lesznie lub Kościanie.
W projekcie budżetu na 2021 rok w zakresie nakładów na bezpieczeństwo i ochronę
przeciwpożarową i realizację zadań ujętych w „Programie zapobiegania przestępczości…”
zaplanowano łączną kwotę 136.000,00 zł, w tym:
• 25.000,00 zł na „Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli dla miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego”;
• 5.000,00 zł zostało zaplanowane na realizację Uchwały Nr 45/2015 Zarządu Powiatu
Leszczyńskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy
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udzielaniu dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa
wodnego na terenie Powiatu Leszczyńskiego;
• 1.000,00 zł na obronę cywilną;
• 100.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe;
• resztę kwoty zapisano na wydatki związane z pełnieniem całodobowego dyżuru na
potrzeby obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych (abonament
telefoniczny), a także na koszty zakupu nagród konkursowych zgodnie z Uchwałą nr
65/2015 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie
obejmowania przez Starostę Leszczyńskiego patronatu nad imprezami i zadaniami
o charakterze ponadgminnym o znaczeniu promocyjnym dla Powiatu Leszczyńskiego
i fundowania nagród, m.in. w powiatowych zawodach pożarniczych.
Należy ocenić, iż sposób funkcjonowania wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta
Leszna i Powiatu Leszczyńskiego oraz zakres omawianych tematów przyczyniają się do
doskonalenia współpracy pomiędzy służbami, inspekcjami i strażami, a w prowadzonych
w trakcie posiedzeń dyskusjach przejawia się troska o bezpieczeństwo mieszkańców.
W konsekwencji przekłada się to znacząco na podnoszenie stopnia bezpieczeństwa i porządku na
naszym terenie.
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