
Protokół 
z odbytego w dniu 17 czerwca 2010 r. posiedzenia Ko misji 
Bezpiecze ństwa  i Porz ądku w Starostwie Powiatowym – Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. 
 
 
Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Starosta Rawski Józef 
Matysiak. Zapoznał  zebranych  z porządkiem  posiedzenia, który  został  
jednogłośnie  przyjęty. 
 
Porządek posiedzenia 
 
1. Informacja o przygotowaniu słuŜb  policji, straŜy poŜarnej, inspekcji  
    sanitarnej i pogotowia ratunkowego do akcji Bezpieczne wakacje w  
    2010 roku . 
2. Informacja o bezpieczeństwie na drogach powiatu rawskiego za 5  
     miesięcy 2010 roku.  
 
3. Sprawy róŜne , wolne wnioski. 
Obecni  wg. załączonej listy obecności.  
 
Ad.1    
Starosta Rawski Józef Matysiak jako pierwszemu głosu udzielił 
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu- Krzysztofowi Jasińskiemu, 
który przedstawił  informację o przygotowaniu  Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej  do akcji  „ Bezpieczne  wakacje w 2010 r.”  
Stanowi ona załącznik  nr 1 do protokołu. 

Scharakteryzował on działania jakie juŜ  podejmuje PSSE  w  
Rawie Mazowieckiej. Szczególną uwagę zwrócił na obiekty Ŝywienia 
zbiorowego otwartego- restauracyjnego jak i punkty małej gastronomii, 
automaty do lodów , zakład produkujący lody czy obiekty Ŝywieniowe  w 
szkołach. 
Placówki te poddawane są systematycznym kontrolom przez 
inspektorów sanitarnych . Poinformował o  sprawowanym  nadzorze  nad  
jakością  wody  w kąpielisku ” TATAR ” . Omówił  stan bazy  noclegowej 
w hotelach działających na terenie powiatu rawskiego. 
Zwrócił uwagę na stan sanitarny ogródków jordanowskich 
ogólnodostępnych i zlokalizowanych na terenach przedszkoli. 
Poinformował o jakości  wody  w wodociągach. Nadmienił, Ŝe  w 
najbliŜszym czasie  zorganizuje  konferencję prasową dla lokalnych 
mediów  w sprawie  bezpiecznych zachowań przez młodzieŜ i dorosłych 
podczas  wakacji. 
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Następnie Starosta udzielił głosu Komendantowi Powiatowemu 
Państwowej StraŜy PoŜarnej  w Rawie Mazowieckiej-Grzegorzowi 
Truszkiewiczowi, który  scharakteryzował  działania  straŜy poŜarnej  w 
czasie nadchodzących wakacji. Informacja  stanowi  załącznik nr 2 do 
protokołu. 
Komendant PSP – zaakcentował sprawy przeprowadzonych ewakuacji  
w szkołach  na wypadek poŜaru. Nadmienił, Ŝe funkcjonariusze  PSP 
winni uczestniczyć w kaŜdej ewakuacji wtedy takie ćwiczenia 
przeprowadzone są  profesjonalnie. Poinformował  o nie przestrzeganiu  
przepisów  p.poŜ. przez  dyrekcje szkół, o złym oznaczeniu dróg 
ewakuacyjnych, czy brakach atestów  gaśnic.   

Dyrektor SP ZOZ  Anna Idzikowska przedstawiła informację  o 
przygotowaniu  szpitala i pogotowia ratunkowego do akacji „Bezpieczne 
wakacje” . Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Poinformowała o moŜliwościach udzielanej całodobowej pomocy 
mieszkańcom przez Szpitalny Oddział Ratunkowy, Pogotowie 
Ratunkowe czy oddziały szpitalne. Scharakteryzowała zasady  
udzielanej pomocy  wskazując na dobrą  współpracę  z Lotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym  w stanach nagłego zagroŜenia Ŝycia, gdzie  
istotne znaczenie ma czas. 

Następnie  Starosta Józef Matysiak udzielił głosu Komendantowi 
Powiatowemu Policji Jerzemu Majewskiemu, który  przedstawił  działania 
policji o przygotowaniu do akcji „ Bezpieczne wakacje 2010 ”. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Komendant Policji wnosi o uzupełnienie  tzw. skrzynek usytuowanych 
nad  zalewem  rawskim. Ich wyposaŜenie ma wzmocnić  bezpieczeństwo  
uŜytkowników. Wniosek skierował  do Burmistrza Rawy Mazowieckiej.  
Wniosek: 
Członkowie  komisji ocenili jako poprawny stan przygotowań  do akcji  
„ Bezpieczne wakacje 2010 ” przez  odpowiedzialne słuŜby. 
 
Ad. 2 
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku na drogach powiatu 
rawskiego za okres od 1.01.2010 do 31 05.2010 r. przedstawił 
Komendant Powiatowy Policji – Jerzy Majewski.  
Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu. 
Scharakteryzował sytuację na drogach powiatu rawskiego. 
Poinformował, Ŝe  w br.  zaistniało 25 wypadków  w których śmierć 
poniosły dwie osoby a 38  odniosło obraŜenia. Policja  zanotowała  259 
kolizji drogowych . Omówił sytuację  na poszczególnych drogach i 
zaistniałych  zdarzeniach w poszczególnych dniach tygodnia. 
 W dyskusji  jaka się wywiązała  nad przedłoŜoną informacją  
Starosta Rawski  Józef Matysiak podniósł  sprawę rozjeŜdŜanych  dróg 
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przez samochody cięŜarowe  woŜące  kruszywo  ze Ŝwirowni. Zapytał 
Komendanta Policji o ilość przeprowadzonych kontroli przez policjantów 
w tym temacie. Komendant nie udzielił odpowiedzi poniewaŜ policja nie 
prowadzi takich statystyk. Starosta Rawski Józef Matysiak zapytał czy 
policja ma legalizowane urządzenia do mierzenia prędkości pojazdów. 
Zabierając głos członek komisji Kobierski Jarosław zwrócił uwagę  na 
coraz  więcej powstających Ŝwirowni apelując do policji o wzmoŜeniu 
kontroli gdyŜ przeładowane  samochody uszkadzają nawierzchnie dróg. 
Nadmienił o działaniach Starosty w tym zakresie. Odniósł się do działań  
inspekcji transportu, której zadaniem  jest  kontrola stanu  pojazdów , 
czasu pracy kierowców  czy tonaŜu  przewoŜonych  ładunków.    

Starosta Rawski Józef Matysiak mówił o niemocy policji  i inspekcji 
transportu samochodowego w poruszonych kwestiach a dotyczących 
rozjeŜdŜania dróg powiatowych. Pochwalił sprawne działania policjantów  
z komisariatu w Białej Rawskiej  za podejmowane interwencje w sprawie 
dziur w jezdniach. 
Prokurator Rejonowy – Andrzej Nowak mówił o decyzjach 
administracyjnych nałoŜonych na przewoźników dotyczących  
wymierzonych kar. 

Starosta Rawski  Józef Matysiak wskazał na bezczynność organów 
władzy publicznej i nadmienił, Ŝe  będzie  zwracał się  do organów 
inspekcji  o sprawowanie  większego nadzoru  nad nadmiernie 
przeładowanymi pojazdami  niszczącymi drogi publiczne. Nadmienił , Ŝe  
na naprawę  zniszczonych znaków  drogowych na drogach powiatowych 
wydano ok. 50 tys. zł. Poinformował o przygotowaniach  do remontu 
drogi Rawa Mazowiecka –Zakrzew Podlesie.  
Informację  członkowie komisji przyjęli do wiadomości. 
 
Ad.3 
W sprawach róŜnych starosta otrzymał podziękowanie  od władz  miasta 
za sprawnie przeprowadzony  remont drogi powiatowej Biała Rawska-
Babsk .  
 
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
 
 
                                                                         Przewodniczył  
Protokołował  Starosta Rawski  
 
Jan Idzikowski Józef Matysiak 


