
P R O T O K Ó Ł  NR 20/2010 
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu 

i Bezpieczeństwa Publicznego 
 odbytego w dniu 25 marca 2010 r. 

 
 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji 
brali udział: Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg 
i Transportu, Pan Jan Idzikowski – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego oraz szefowie powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy.   

  
Posiedzeniu Przewodniczył Jarosław Kobierski – Przewodniczący Komisji 

Komunikacji, Dróg i Transportu. 
  

Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. WyraŜenie opinii w zakresie informacji przedstawionej przez szefów 

powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy  dotyczącej stanu bezpieczeństwa 
publicznego w Powiecie Rawskim 

4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej  wyraŜenia zgody 
na obciąŜenie nieruchomości hipoteką 

5. Informacja o zakończonej akcji zimowej na drogach powiatowych. 
6. Sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie posiedzenia 

 
Ad. 1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 1330 dokonał jej Przewodniczący, witając 
zaproszonych gości oraz członków Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji. 
Do treści protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty przy jednym glosie wstrzymującym się. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
informacji przedstawionej przez szefów powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy  
dotyczącej stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawskim. 
O zabieranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił dzisiejszych gości.  

Policja jako formacja uzbrojona ponosi szczególną  odpowiedzialność 
za poczucie bezpieczeństwa  mieszkańców powiatu. Z otrzymanych  informacji 
z policji  wynika, Ŝe w  roku 2009 przeprowadzono  mniej  o 695 interwencji. Mniej 
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o 4421 wylegitymowano  osób. Mniej  zatrzymano dowodów  rejestracyjnych; 
w 2008 – 501 w 2009 - 479. W wyniku  popełnionych  przestępstw  zatrzymano 
na gorącym uczynku  391  sprawców - wzrost o 16 w porównaniu do 2008 roku 
z czego: 
-   16 sprawców rozboju; 
-   40 sprawców  bójek i pobić;  
-   14 sprawców uszkodzeń mienia; 
-   11 sprawców którzy  naruszyli ustawę o narkomanii; 
- 231 sprawców  kierujących pojazdami w stanie  nietrzeźwym; 
-   79 sprawców  innych przestępstw; 
Ukarano  7.935 osób. Skierowano  do sądu 644 wnioski  o ukaranie  tj.  o 140  mniej 
niŜ  w 2008 roku. Zastosowano pouczenie wobec 4.009 osób. 
Policjanci zabezpieczyli 14 imprez sportowych angaŜując 14 funkcjonariuszy. 
Ponadto  zabezpieczyli  34 przejazdy kibiców  na mecze siłami 134 funkcjonariuszy.  

Najbardziej  zagroŜonymi  rejonami  przestępstw  są  centrum  miasta Rawy 
Mazowieckiej i Osiedle  9 Maja . Zanotowano tu 91 zdarzeń.  W pozostałych  
rejonach  miasta zanotowano  
na Oś. Zamkowa Wola    - 72 zdarzenia; 
na Oś. Solidarności         -  66 zdarzeń; 
na Oś. Tomaszowska      -  65 zdarzeń; 
W gminie Biała Rawska  najbardziej zagroŜone jest  miasto Biała Rawska. 
Zanotowano  tu 87  zdarzeń.  
Szczególną  uwagę policja  przywiązuje   do przestępczości popełnionej przez 
nieletnich. W ub. roku popełnionych zostało 186  czynów karalnych  w tym 169 
z kodeksu karnego,17 z  kodeksu wykroczeń.    
Popełnione  czyny karalne  przedstawia  poniŜsze  zestawienie:         
                                                       
               Rodzaj przestępstwa                      rok 2008          rok 2009 
art. 278 k. k ( przywłaszczanie  cudzej  rzeczy )         14                 9 
art. 156,157 k .k (uszczerbek na zdrowiu)                     7               15 
art. 279 kk  kradzieŜ z włamaniem                                6                 5 
art. 190 kk  groźby karalne                                           10               10 
art. 191 kk  stosowanie przemocy                                  2                 0 
art. 159,158 kk bójki i pobicia                                       2                 4 
art. 216  kk zniewaŜenie osoby                                      0                 1 
art. 280,282 kk kradzieŜ                                                25              19  
art. 217  naruszenie nietykalności cielesnej                  20                5 
art. 222,226 naruszenie nietykalności cielesnej              3              17 
                                                  funkcjonariusza 
             przestępstwa narkotykowe                                  0               65 
art. 207 kk fizyczne  znęcanie się                                     0              10 
art.178 kk  przebywanie w stanie nietrzeźwości              2                 1 
art. 291kk   nabycie i zbycie cudzej rzeczy                     2                  1 
art.  288 kk zniszczenie  cudzej rzeczy                            5                 4 
art. 202 kk prezentowanie treści pornograficznych         3                 1 
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Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe największy wzrost przestępstw popełnionych 
przez nieletnich dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza 
publicznego, przestępstw narkotykowych i fizycznego znęcania się.   

Policjanci przeprowadzili 95 spotkań z uczniami szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 15 spotkań  z wychowankami  przedszkoli. 
Brali udział w 54 apelach szkolnych, 68 spotkaniach  z dyrekcjami szkół 
i pedagogami. Przeprowadzili 44 rozmowy  profilaktyczne z  nieletnimi  i rodzicami. 
Największą aktywność  przejawia policja w kontaktach z młodzieŜą trudną, 
pobierającą  naukę w Zespole Szkół Specjalnych. 

W ramach  zadań dochodzeniowo- śledczych wszczętych zostało  1138  
postępowań  przygotowawczych. Stwierdzono  1321  przestępstw.  
Policjanci wykryli 1075 przestępstw uzyskując 81,4 % wskaźnik wykrywalności. 
 Mierniki osiągnięte w poszczególnych kategoriach przestępstw przedstawia 
poniŜsze zestawienie   
       
        Kategoria 

Osiągnięty miernik 
         w   2008 r. 

Osiągnięty miernik  
    w  2009 r. 

 
Wykrywalność ogólna  

 
        75,8% 

 
           81,1% 
 

Wykrywalność przestępstw   
   kryminalnych  

 
        66,1% 

 
           71,9% 

Wykrywalność przestępstw 
gospodarczych  
 

 
        93,4% 

 
           96,7% 

Przestępstwa przeciwko Ŝyciu   i 
  zdrowiu 
 

 
         84,1% 

 
            96,5% 

Przestępstwa przeciwko  mieniu 
 

         53,4%             57,5% 

 
 Bójki i pobicia  

  
         77,8% 

 
            94,1% 

 
KradzieŜ  cudzej  rzeczy 

 
         45,7% 

 
              33,0% 

 
KradzieŜ z włamaniem  

 
         38,7% 

 
              36,0% 

 
Uszkodzenie mienia  

 
         32,6% 

 
              44,6% 

 
Rozbój i kradzieŜ rozbójnicza  

 
         90,2% 

 
              96,0 % 

 
Narkomania  

 
         100 % 

 
              100 % 

 
Przestępstwa drogowe     

 
         98,8 % 

 
                 x 
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W powiecie  rawskim zanotowano 92  wypadki drogowe , w których  śmierć 
poniosło  12 osób a 108 zostało rannych. Najwięcej  wypadków drogowych  
zanotowano na drogach : 
- powiatowych      37    tj.    40,2 %; 
- krajowych           27   tj.     29,4%; 
- wojewódzkich     16   tj.     17,4%; 
- gminnych            12   tj.     13,0 %; 
 
Najwięcej wypadków drogowych  zanotowano na terenie:  
miasta Rawa Mazowiecka   -  29; 
gminy  Rawa Mazowiecka   -  20; 
gminy Biała Rawska            -  13; 
gminy  Sadkowice               -    6; 
gminy Regnów                    -    4; 
gminy Cielądz                     -    3; 
miasta Biała Rawska           -    1;  
na drodze krajowej nr 8       -  16; 
 
W Powiecie Rawskim wystąpiło  521 kolizji w ruchu  drogowym,  z czego najwięcej 
na drogach : 
powiatowych                 -    194; 
krajowych                     -     140; 
wojewódzkich               -     127; 
gminnych                      -       60; 
 
W mieście Rawa Mazowiecka  zanotowano   186 kolizji;  
w gminie Rawa Mazowiecka                             67 kolizji; 
w gminie i mieście  Biała Rawska                   123 kolizje; 
w gminie Sadkowice                                          21 kolizje; 
w gminie Cielądz                                               18  kolizji; 
w gminie  Regnów                                               8  kolizji; 
na drodze krajowej nr 8                                     98  kolizji; 
 
DuŜa liczba  wypadków  i kolizji świadczy o nie przestrzeganiu przez kierujących 
pojazdami zasad ruchu  drogowego, o nadmiernie rozwijanej prędkości nie 
dostosowanej do warunków drogowych, kierowanie  pojazdami pod wpływem 
alkoholu, złym stanie dróg gminnych i powiatowych. 
 Policja rawska  widzi potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa obywateli. 
Pomimo nie radzenia sobie z przestępstwami:  jak kradzieŜe, kradzieŜe 
z włamaniem. Komenda Powiatowa Policji   dostrzega :  
- podnoszenie  wzrostu zaufania  społeczeństwa do Policji poprzez  
  lepszą  jakość pełnienia  słuŜby prewencyjnej; 
- zwiększenie  patroli pieszych szczególnie w miejscach  niebezpiecznych; 
- zwiększenie  aktywności dzielnicowych ; 



 5 
- zmniejszenie czasu  reakcji policjantów na zdarzenie; 
- zapewnienie profesjonalnego przyjmowania  zgłoszeń o zdarzeniach 
  przez  dyŜurnych jednostek Policji ; 
- ciągłe doskonalenie  i podnoszenie jakości obsługi  interesantów; 
-  zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w miejscach publicznych i  
   miejscach zamieszkania; 
-  zapewnienie  bezpieczeństwa  w ruchu drogowym; 
-  poprawę  bezpieczeństwa  dzieci i młodzieŜy w szkołach; 
          Działania w br. ukierunkowane zostaną na poprawę efektywności zwalczania: 
- przestępczości  korupcyjnej; 
- przestępczości gospodarczej; 
- przestępczości najbardziej dokuczliwej społecznie; 
Oceniając stan bezpieczeństwa w powiecie mieszkańcy powiatu pomimo 
podejmowanych wszechstronnie działań przez Policję nie czują  się w pełni bezpieczni. 
 
 Państwowa StraŜ PoŜarna  jest zawodową  formacją przeznaczoną do  walki 
z poŜarami, klęskami Ŝywiołowymi i innymi  miejscowymi zagroŜeniami. Do zadań  
jej naleŜą  miedzy innymi: 
- rozpoznawanie zagroŜeń  poŜarowych i innych zagroŜeń miejscowych; 
- prowadzenie akcji ratowniczych; 
- nadzór  nad przestrzeganiem przepisów przeciwpoŜarowych; 
W 2009 r. wystąpiło 551 zdarzeń tj. więcej o 23 niŜ w roku 2008. Nastąpił  znaczny  
wzrost  zagroŜeń miejscowych  bo aŜ o 49. 
Na  terenie powiatu  poprawie uległa sytuacja poŜarowa. Mniej o 33 zdarzyło  się 
poŜarów  tzw. małych i  o 7 mniej  zanotowano poŜarów średnich. Nie  wystąpiły  
poŜary duŜe i bardzo duŜe. Najwięcej poŜarów zanotowano w mieście  Rawa 
Mazowiecka - 48,w mieście i gminie Biała Rawska - 35, gminie Rawa Mazowiecka -
24,w gminie Cielądz -10,w gminie Sadkowice - 6, natomiast w gminie Regnów  - 2. 
Na terenie powiatu zanotowano 399 zagroŜeń w tym: 
-  w mieście Rawa Mazowiecka      -  205; 
- w gminie  Rawa Mazowiecka        -   88; 
- w mieście i gminie Biała Rawska  -   68; 
- gminie Cielądz                               -   15; 
- w gminie  Sadkowice                     -   18; 
-  i gminie   Regnów                         -     5; 
     
PoŜary  powstały : 

• w obiektach uŜyteczności publicznej  -    3; 
• w obiektach mieszkalnych                  -  23; 
• w obiektach magazynowych               -    3; 
• w środkach transportu                         -    6; 
• w lasach państwowych i prywatnych  -    6; 
• w uprawach  rolnych                           -  34; 
• innych                                                 -   50; 
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 Do głównych przyczyn poŜarów  zaliczyć naleŜy: 
- nieostroŜność osób dorosłych obchodzenia się z papierosami, 
  zapałkami  i otwartym ogniem  -   72 przypadki; 
- podpalenia   - 19 przypadków; 
- wady urządzeń  i instalacji elektrycznych – 19 przypadków  
- nieostroŜność obchodzenia się  nieletnich z papierosami, zapałkami  i   otwartym 
ogniem - 2 przypadki; 
- wadliwe działania urządzeń mechanicznych - 2 przypadki; 
Przyczyny poŜarów świadczą o niewystarczającej znajomości jak i nie 
przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa poŜarowego przez 
mieszkańców powiatu rawskiego. 
W wyniku powstania poŜarów w 2009 r. śmieć poniosła 1 osoba. StraŜacy PSP  brali 
udział w miejscowych  zagroŜeniach ( wypadkach). 
W zdarzeniach  poniosło śmieć  10 osób a 162 osoby odniosły obraŜenia  w tym 
troje dzieci. 
Dobra współpraca z jednostkami  OSP  w powiecie  ma niewątpliwy wpływ 
na poprawę bezpieczeństwa poŜarowego. Jednostki OSP włączone do Krajowego 
Systemu Ratownictwa, aktywnie współpracują  z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą 
PSP. W systemie  tym  funkcjonuje  sześć Ochotniczych StraŜy PoŜarnych - OSP 
Biała Rawska, OSP Cielądz, OSP Rawa Mazowiecka, OSP Sadkowice, OSP 
Wilkowice, OSP Kurzeszyn. Jednostki te  dysponują jednym samochodem cięŜkim, 
siedmioma samochodami średnimi i dwoma lekkimi. Ponadto w powiecie 3 
jednostki OSP typu S spoza systemu dysponują  cięŜkimi samochodami  gaśniczymi, 
8 jednostek OSP typu S  spoza systemu dysponuje średnimi  samochodami  
gaśniczymi, 18 jednostek OSP typu S  spoza  systemu  dysponuje  lekkimi  
samochodami gaśniczymi. W powiecie  funkcjonuje  8 jednostek  OSP typu M. 
Łącznie  jednostki ochrony przeciw poŜarowej w powiecie rawskim dysponują 39  
samochodami  gaśniczymi. 
W 2009 roku w akcjach  brały następujące  jednostki OSP.  
 
 
   Jednostki SP 

              
PoŜary  

    Ilość     
   ratowników  

Miejscowe 
zagroŜenia 

Ilość 
ratowników 

    Biała Rawska     30     168     51       278 
    Chrzaszczew      1         5        -            - 
    Babsk      3       13   
   Wola  Chojnata       -         -            1           9 
   Grzymkowice      1         6        1            7 
   Cielądz       4       22        2           8 
   Sierzchowy      2         6        -           - 
   Kurzeszyn       7       29        3         15      
   Przewodowice      1         3        -            -  
   Konopnica      8       31        1           4 
   Wilkowice      2       10        1            5 
   Wojska Stara      -          -        1           4 
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   Wołucza     1        6        -          - 
   Lubania      3      14        2        10 
   Sadkowice     6      32        7        30 
   Rawa     
   Mazowiecka  

 
    1 

 
       2 

 
       2 

 
         8 

 
PowyŜsze  zestawienia obrazuje  aktywność   uczestnictwa w akcjach  
poszczególnych OSP. StraŜacy  ciągle  doskonalą  swoje umiejętności bojowe. 
Stwierdzenie  dotyczy  funkcjonariuszy PSP jak i  straŜaków   ochotników z OSP. 
W 2009 roku straŜacy z PSP uczestniczyli w kursach: 
- ratownictwa medycznego  na  którym przeszkolono 3 funkcjonariuszy; 
- kierowania ruchem  drogowym; 
- obsługi podestów ruchomych i samojezdnych;  
- recertyfikacji  uprawnień  w  zakresie  pomocy medycznej. W zakresie udzielania  
pierwszej pomocy  medycznej przeszkolonych  zostało  15   straŜaków; 
-  na kursie uzupełniającym  ochrony przeciwpoŜarowej  przeszkolono 3 
funkcjonariuszy PSP. 
W miesiącu  lutym  i marcu 2009 r. zorganizowany został  kurs  przez Komendę 
Powiatową PSP w Rawie Mazowieckiej na którym  przeszkolono 94 straŜaków  OSP 
z gminy Cielądz i Rawy  Mazowieckiej.  
W kaŜdej  gminie  zorganizowane  zostały zawody poŜarnicze OSP. Wzięły w nich 
udział  wszystkie  OSP w powiecie. 
Jednym  z zadań   funkcjonariuszy PSP jest prowadzenie kontroli obiektów. W 2009 
r. przeprowadzono  103 kontrole i 24 odbiory obiektów  w których  stwierdzono 171 
nieprawidłowości. Wydano  31  decyzji administracyjnych. Kontrole dotyczyły:     
- obiektów  uŜyteczności publicznej. W obiektach  tych  przeprowadzono 45 kontroli 
ujawniając  17 nieprawidłowości; 
- obiektów zamieszkania zbiorowego  gdzie przeprowadzono 1 kontrolę  ujawniając 
2 nieprawidłowości; 
- obiektów wielorodzinnych  gdzie przeprowadzono  10 kontroli.  
  Kontrolami objęto 182  budynki. W jednym przypadku stwierdzono     
nieprawidłowości. 
-  obiektów  magazynowo-produkcyjnych w których  przeprowadzono 45  
   kontroli ujawniając 151  nieprawidłowości; 
Kontrolę  przeprowadzono w jednym gospodarstwie. Skontrolowano cztery obszary  
leśne  gdzie  nie  stwierdzono nieprawidłowości. 
Nieprawidłowości stwierdzone przez funkcjonariuszy  PSP dotyczyły:    
- braku  aktualnych  badań  instalacji elektrycznej; 
- braku  aktualnych  badań przewodów  kominowych i  wentylacyjnych; 
- uszkodzenia instalacji odgromowej; 
- składowania na drogach  ewakuacyjnych  materiałów palnych; 
- braku dojazdów  do budynków, co ma  znaczący  wpływ na opóźnienie  
  działań ratowniczo-gaśniczych i wielkość strat  powstałych w wyniku  
  poŜaru. 
Aby  zapewnić  bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu  naleŜy między innymi :  
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- prowadzić szeroką edukację społeczeństwa  w zakresie  kształtowania 
  umiejętności i nawyków  w zakresie poprawnego  zachowania się w  
  sytuacji zagroŜenia; 
- przeprowadzić kontrole  stanu obiektów  w zakresie  zagroŜenia  
  przeciwpoŜarowego; 
- doskonalić i podnosić kwalifikacje  straŜaków PSP jak i OSP; 
- doposaŜyć  jednostki straŜy poŜarnej w  niezbędny  sprzęt techniczny i  
  wyposaŜenia  osobiste straŜaków. 
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  odpowiada  za bezpieczeństwo 
sanitarne powiatu. 
W dziedzinie  zapobiegania  i zwalczania  chorób zakaźnych  w 2009 r.  zanotowano 
wzrost zachorowalności społeczeństwa na niektóre  choroby zakaźne. Na terenie  
powiatu  wystąpiło 58 bakteryjnych  zatruć pokarmowych  z czego 52 wywołane  
pałeczkami Salmonelli.  
W wyniku  postępowania  epidemiologicznego  ustalono, Ŝe naraŜonych  było 82 
osoby, zachorowało 36 osób  z czego hospitalizowanych  zostało 9 osób. 
Zanotowano 211  przypadków  zachorowań  na ospę  wietrzną. Na płonnicę  
zachorowało  21 dzieci  do 14 roku Ŝycia. Mniej zanotowano zachorowań na 
róŜyczkę - 2009r.-7 natomiast w 2008 r. -14. 
Odnotowano duŜy  wzrost  zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne. W 
2009 zarejestrowano 1574 przypadki, w 2008 r. odnotowano 287 zachorowań. 
Zgłoszono 4 przypadki zachorowania na wirusowe zapalenie  wątroby ( 2008 r. – 
1 przypadek). W omawianym  roku zgłoszono 94 pokąsania ludzi przez zwierzęta 
(2008 r. - 90). Stanów cięŜkich  nie stwierdzono. Zaszczepiono przeciwko 
wściekliźnie  10 osób.  
         W zakresie  warunków higieniczno-sanitarnych dokonano oceny stanu 
sanitarnego zakładów słuŜby zdrowia. Opiekę  zdrowotną w powiecie  świadczy: 
SP ZOZ  w Rawie Mazowieckiej wraz ze szpitalem, Przychodnią Rejonowo- 
Specjalistyczną i  Poradnią  Chorób  Płuc, 
15 - Niepublicznych  Zakładów  Opieki Zdrowotnej; 
25 - Gabinetów prywatnych o charakterze zabiegowym; 
32 -  Gabinety prywatne niezabiegowe;  
Z informacji PSSE w Rawie Mazowieckiej wynika, Ŝe generalnie stan sanitarno-
techniczny szpitala jest niewłaściwy  głównie ze względu na niedotrzymywanie 
obowiązujących normatywów poszczególnych pomieszczeń, brak izolatek, śluz 
umywalkowo-fartuchowych, krzyŜowanie się dróg czystych i brudnych w całym 
szpitalu. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny określił termin dostosowania 
pomieszczeń i urządzeń  do obowiązującego rozporządzenia do 31 grudnia 2012 
roku. Stan sanitarno-techniczny lecznictwa ambulatoryjnego uznany został jako 
dobry. W pomieszczeniach szpitalnych zachowywano bieŜącą czystość i porządek. 
Szczególną uwagę przywiązuje się do gromadzenia, transportu, usuwania 
i unieszkodliwiania odpadów stałych. Odpady niebezpieczne gromadzone są 
w szpitalu w specjalnych opakowaniach jednorazowego uŜycia. Odbiorem odpadów 
zajmuje się firma EKO  ABC Sp. z. oo  z Bełchatowa. Utylizacją  odpadów 
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z innych medycznych zakładów słuŜby zdrowia w ramach podpisanych umów 
zajmują się firmy EMKA z śyrardowa i TPO Sp. z. oo  z  Łodzi. 
 Oddział higieny Ŝywności i Ŝywienia PSSE objął nadzorem 442 zakłady 
produkcji i obrotu Ŝywnością. W 2009 r. skontrolowano 302 obiekty w których 
przeprowadzono 529 kontroli sanitarnych w tym 50 kontroli interwencyjnych. W 
celu poprawy stanu sanitarnego wydano 79 decyzji administracyjnych w tym 5 
decyzji  o czasowym unieruchomieniu działalności obiektu i odsunięcia od pracy 
osób wobec których istniały przeciwwskazania do zatrudnienia w kontakcie ze 
środkami spoŜywczymi. 
Decyzje dotyczyły głównie: 
- usprawnienia wentylacji mechaniczno-wyciągowej w pomieszczeniach; 
- doprowadzenia do stanu łatwo zmywalnego podłóg; 
- doprowadzenia do właściwego stanu technicznego ścian w  
   pomieszczeniach  zakładu; 
- wyposaŜenia we właściwe pojemniki na odpadki   a urządzeń  
  chłodniczych  mierniki temperatur; 
- zapewnienia bieŜącej ciepłej wody w obiektach; 
- uzupełnienia ubytków glazury i terakoty w pomieszczeniach; 
- wydzielenia pomieszczeń socjalnych dla personelu; 
- prawidłowego oznakowania środków spoŜywczych; 
W  dwóch zakładach a mianowicie Cukierni Państwa Rochalów wydano decyzję 
administracyjną dot. wstrzymania działalności produkcyjnej do czasu przedstawienia 
aktualnych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu w 
wyniku stwierdzonego  zatrucia pokarmowego. Ponadto wydano decyzję nakazującą 
odsuniecie od pracy 3 pracowników z uwagi na stwierdzone zakaŜenie pałeczkami 
Salmonelli. 
W Zakładzie PPHU MARINEX Sc Annosław 30  wydano decyzję o odsunięciu od 
pracy współwłaścicielkę zakładu z uwagi na potwierdzone laboratoryjnie zakaŜenie 
pałeczkami Salmonelli. 
Za  stwierdzone nieprawidłowości nałoŜono  55 mandatów karnych  na sumę 10.600 
zł. Do Sądu Grodzkiego skierowano 1 wniosek oraz jedno zawiadomienie  do 
prokuratury. W pięciu przypadkach poinformowano Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Łodzi. 
Karanie mandatowe stosowano miedzy innymi z powodu: 
- niewłaściwego przechowywania środków spoŜywczych; 
- braku ciepłej wody; 
- braku segregacji odzieŜy  ochronnej i własnej; 
- braku odzieŜy ochronnej; 
- nieaktualnych orzeczeń  lekarskich do celów sanitarno- 
  epidemiologicznych; 
- braku segregacji  przechowywanej Ŝywności; 
- wprowadzenie do obrotu środków spoŜywczych  po dacie  przydatności  
  do spoŜycia; 
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Inspektorzy PSSE skontrolowali 8 obiektów  na targowiskach  i placach  
handlowych. Przeprowadzono łącznie 10 kontroli, podczas których stwierdzono 
nieprawidłowości; 
- w zakresie przestrzegania wymogów sanitarno- higienicznych; 
-  niewłaściwego stanu  sanitarno-technicznego  obiektów; 
W 2009 r.  przeprowadzono  badania laboratoryjne  krajowych środków 
spoŜywczych. Ogółem zbadano  152  próbki z czego  zdyskwalifikowano 19. tj. 
12,5%. W roku 2008  odsetek zdyskwalifikowanych środków  wyniósł 6%. 
Oceniono  118 prób środków spoŜywczych  krajowych  pod względem znakowania. 
Zdyskwalifikowano 16 prób środków spoŜywczych. 

W 2009 r. zarejestrowano i rozpatrzono  6 interwencji. Dotyczyły one 
w szczególności nie zachowania warunków sanitarno-higienicznych sklepów, 
obiektów hotelowo gastronomicznych, sprzedaŜy  mleka  w pasie drogowym, w 
butelkach PET, wstępnej obróbki  jabłek  w niewłaściwych  warunkach  sanitarno-
technicznych. Po ich rozpatrzeniu  trzy okazały się zasadne. Łącznie 
przeprowadzono 11 kontroli  sanitarnych. Wydano 2 decyzje administracyjne, 
nałoŜono 3 mandaty karne na łączną kwotę 1200 zł. 

W analizowanym okresie PSSE współpracowała z innymi jednostkami 
nadzorującymi bezpieczeństwo Ŝywności takimi jak Państwowa Inspekcja Handlowa 
czy Inspekcja Jakości Artykułów  Rolno-SpoŜywczych.  
Oceniając stan sanitarno-higieniczny nadzorowanych obiektów Ŝywności i Ŝywienia  
stwierdzić naleŜy, Ŝe jest bardzo zróŜnicowany. Notuje  się  jego poprawę dzięki  
systematycznym i konsekwentnym  kontrolom oraz  coraz większej świadomości 
przedsiębiorców w zakresie obowiązujących wymagań.  
 W dziedzinie nadzoru sanitarnego nad higieną środowiska  kontrolą objęto 20 
stacji uzdatniania  wody i urządzeń  wodnych. Jakość  wody z badanych 
wodociągów  pod względem  mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym odpowiadała 
normom i nadaje  się do spoŜycia. 
Pozytywną ocenę uzyskały obiekty hotelowe w powiecie. Zakłady fryzjerskie, 
kosmetyczne i odnowy biologicznej, objęte nadzorem sanitarnym spełniają 
wymagane prawem wymogi sanitarne. Nie budzą   zastrzeŜeń  pod względem 
sanitarnym cmentarze, obiekty  sportowe, parki, obiekty widowiskowe i przystanki 
autobusowe. Kontrole przeprowadzone  w 2009 r. w środkach komunikacji  
publicznej  nie wykazały uchybień sanitarnych. 
 Oddział Higieny  Pracy PSSE objął  nadzorem  215 obiektów. 
Przeprowadzono  w nich 124 kontrole  sanitarne i jeden wywiad  w związku z 
podejrzeniem choroby zawodowej. W celu  poprawy  stanu higieniczno-
zdrowotnego wydano 19 decyzji terminowych. Dotyczyły one: 
- nakazu przeprowadzenia pomiaru czynników  szkodliwych  dla zdrowia 
  w środowisku pracy; 
- nakazu obniŜenia poziomu  hałasu  na stanowisku pracy; 
- załoŜenia rejestru  wyniku badań i pomiarów  czynników szkodliwych  
  dla zdrowia; 
- zaktualizowania kart charakterystyki  stosowanych substancji i  
  preparatów  chemicznych; 
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- sporządzenia  kart oceny ryzyka  zawodowego; 
Przekroczenie hałasu  stwierdzono w zakładach : 
 FAM Cynkowanie  Ogniowe, HERCO, BELLE  POLAND. 
Decyzje na obniŜenie   poziomu hałasu wydano dla  tych  zakładów z terminem 
realizacji do czerwca 2010 r. Czynniki rakotwórcze występowały  w  trzech 
zakładach;  
Galwinie – bezwodnik kwasu chromowego.  
W SP ZOZ i NZOZ Remedium - promieniowanie jonizujące. 
W 2009 r. rozpatrzono trzy przypadki podejrzenia  choroby zawodowej. Stwierdzono 
jeden przypadek choroby zawodowej (gruźlicę). W pozostałych  dwóch przypadkach  
wydano decyzje odmowne. 
 W 2009 r. nadzorem objęto 46 placówek oświatowo-wychowawczych. W 
przedszkolach  dostosowano  meble do wzrostu dzieci. W szkołach wykonano  
szereg  prac remontowo budowlanych  dostosowując do obowiązujących wymogów 
sanitarnych. Nie we wszystkich  szkołach  prowadzone  jest  doŜywianie uczniów. 
Cztery gminy Rawa Mazowiecka, Biała Rawska, Regnów, Cielądz i Urząd Miasta w 
Rawie Mazowieckiej zapewniają  uczniom gorący posiłek we wszystkich podległych 
placówkach. Jedynie dzieci w Szkołach Podstawowych  w  Trębaczowie 
i Kłopoczynie  nie mają  zapewnionego doŜywiania. 
Oceniając  stan  techniczny placówek i warunków higieny pracy uczniów 
stwierdzić  naleŜy poprawę. Organy prowadzące  starają się w miarę  moŜliwości 
finansowych wywiązać z nałoŜonych zaleceń  przez  Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej. 
Inspekcja sanitarna  zajmuje się  promocją oświaty zdrowotnej. Działania te mają  
motywować ludzi do zachowań sprzyjających zdrowiu. Realizuje programy jak: 
- Czyste powietrze wokół nas; 
- Trzymaj formę; 
- Program profilaktyki  chorób zakaźnych  i pasoŜytniczych; 
- Bezpieczne wakacje; 
- RóŜowa wstąŜeczka; 
- Wolość oddechu – zapobiegaj astmie; 
- Zadbaj o swoje płuca ; 
- Program  profilaktyki HIV/AIDS 
W programach  tych  bierze  aktywny udział młodzieŜ. SłuŜą one  szeroko pojętej 
promocji zdrowia. 
Z przedstawionej  informacji przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego wynika, Ŝe stan sanitarny powiatu jest dobry. 
 Zadania dotyczące  bezpieczeństwa weterynaryjnego realizuje Powiatowy 
Lekarz  Weterynarii. Dotyczą  one  w szczególności  ochrony  zdrowia zwierząt oraz 
bezpieczeństwa produktów pochodzenia  zwierzęcego. Realizowane  są poprzez: 
a) zwalczanie:  
  - chorób zakaźnych  zwierząt  w tym zapobieganie   
    wystąpieniu, wykrywanie  i  likwidowanie  ognisk  tych chorób 
 -  zoonoz (salmonellozy, włośnicy, wścieklizny); 
b) kontrole higieny  i bezpieczeństwa Ŝywności poprzez ; 
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  - kontrolę zakładów zajmujących się produkcją środków spoŜywczych  
    pochodzenia zwierzęcego , oraz  wymaganiami   
    weterynaryjnym przy produkcji i transporcie, 
 -  prowadzenie badania  zwierząt rzeźnych  i mięsa  w zakładach 
     prowadzących  ubój, 
c) sprawowanie:    
  -  nadzoru nad  stosowaniem  produktów leczniczych weterynaryjnych i  
     wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt; 
-   nadzoru nad  Ŝywieniem  zwierząt  i stosowaniem  środków Ŝywienia  
     zwierząt; 
d) prowadzenie współpracy  z Państwową Inspekcją Sanitarną i Agencją  
    Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa  w zakresie   weterynaryjnej  
    ochrony  zdrowia  publicznego; 
Inspektorzy  weterynaryjni przeprowadzili w 2009 r. 
-  100 kontroli w zakładach mięsa czerwonego  i zakładzie mleczarskim.  
    Dotyczyły one  spełnienia  warunków strukturalnych  i higienicznych. 
-   723 kontrole  mięsa  przeznaczonego na eksport; 
-   745 kontroli środków transportu przewoŜących  produkty pochodzenia 
  zwierzęcego. 
Przebadano 2357  sztuk bydła  w kierunku chorób gruźlicy, 1496 szt.  bydła 
w kierunku brucelozy  i 1256 sztuk bydła  w kierunku enzootycznej  białaczki bydła. 
W jednym  gospodarstwie rolnym u dwóch  sztuk bydła  wykryto białaczkę. W celu 
nie rozszerzania się tej groźnej choroby  podjęto natychmiastowe działanie 
zapobiegające. Przebadano 6719 sztuk bydła w kierunku gąbczastej encefalopatii ( 
BSE) , nie stwierdzając  wyniku dodatniego. Przeprowadzono 46 kontroli środków 
Ŝywienia zwierząt, pobierając 53 próbki  pasz  z gospodarstw  rolnych  i punktach 
sprzedaŜy pasz. 

Przebadano 144186 sztuk trzody chlewnej. W trakcie  badań  nie  stwierdzono 
przypadków włośnicy. Tej  groźnej choroby  nie wykryto u  przebadanych 204 
dzików. Prowadzony jest monitoring chorób zakaźnych zwierząt  przenoszonych na  
ludzi takich jak: 
- pryszczyca  - pobrano 10 prób; 
- pomór świń – pobrano 15 prób; 
- pęcherzykowa  choroba świń – 10 prób; 
W 2009 r. kontynuowano  realizację  programu zwalczania  choroby Aujeszkyego 
u świń. Dodatnie  wyniki stwierdzono u 33 świń z  13 stad. 
W ramach realizacji  programu  zwalczania  choroby Aujeszkyego prowadzone 
są  badania  i szczepienia  w stadach zakaŜonych i powiązanych epizootycznie. 
Działania i ubój  świń ze  stad zakaŜonych doprowadziły  do zmniejszenia  ilości  
stad  w których  stwierdzono wirus choroby Aujeszkyego. Na terenie powiatu 
pozostało 15 stad  zakaŜonych. Program zwalczania  tej choroby będzie realizowany 
do 2013 roku.  
W 2009 r. nie stwierdzono wścieklizny u zwierząt dzikich i domowych. W Zakładzie  
Higieny Weterynaryjnej  w Łodzi i Zakładzie  Higieny Weterynaryjnej 
w Bydgoszczy przebadano  51 lisów uzyskując  wyniki ujemne. W ub. roku 
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realizowano program zwalczania serotypów salmonelli  w kurzych  
stadach hodowlanych. Programem  tym  objęto 21 ferm  drobiu rzeźnego. 
Państwowy Lekarz  Weterynarii ocenił  stan sanitarno- weterynaryjny powiatu jako 
dobry.  
 Za stan bezpieczeństwa  budowlanego  w powiecie  odpowiedzialność ponosi 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Działalność inspekcji  polegała   w 
szczególności na  prowadzeniu  
działalności kontrolnej. W 2009 r. przeprowadzonych  zostało 150 kontroli  w tym:  
-  25 tzw.  kontroli obowiązkowych; 
- 90 kontroli  utrzymania  budów  i obiektów w uŜytkowaniu; 
- 35  kontroli na wniosek; 
W inspektoracie przyjęto 452 interesantów, przeprowadzono 464 postępowania 
uproszczone  nie wymagające rozstrzygnięcia w formie  aktu administracyjnego. 
Wydano  dwa postanowienia  o nałoŜeniu kary na podstawie art.59f i art. 59g ustawy 
prawo  budowlane. 
Szczególnemu nadzorowi poddawane były budynki o powierzchni  zabudowy 
przekraczającej 2000 m² jak i dachy budynków przekraczające 1000 m².  
Obowiązek przeprowadzania  kontroli związany jest  z zapewnieniem  
bezpieczeństwa uŜytkownikom obiektów wielkopowierzchniowych zaliczanych do 
podwyŜszonego ryzyka. Inspektorzy budowlani  zobowiązani są do przeprowadzania  
kontroli  usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych. W miesiącu  grudniu 
2009 r. przeprowadzonych zostało 8 kontroli na obiektach  szczególnie naraŜonych 
ryzykiem zalegania na dachach  śniegu. Kontrole  potwierdziły  przypadki zalegania 
od 30-50 cm  warstwy śniegu na  dachach. Zarządcy obiektów  zobowiązani zostali 
do usunięcia  śniegu z dachów, w celu zapobieŜenia  zawaleniu się obiektu.  

Kontroli poddano stan utrzymania  dróg i obiektów mostowych. W wyniku 
dokonanych oględzin ustalono, Ŝe obiekty posiadają  wymaganą dokumentację. 
Zarządca  drogi  przedłoŜył protokoły z okresowych  5 letnich kontroli oraz ksiązki 
obiektów. Oceniono, Ŝe kontrolowane obiekty nie stwarzają zagroŜenia  katastrofą 
budowlaną. 
Przeprowadzono takŜe  8 kontroli placów zabaw  i jedną  kontrolę  obiektu letniego 
wypoczynku. Stan ich oceniono jako dobry.  
Działaniami  inspekcyjno-kontrolnymi objęto  169 lokali socjalnych, 8 budynków  
zamieszkania  zbiorowego oraz 5 obiektów  hotelowych. Przeprowadzono 18 
inspekcji terenowych. Sprawdzano protokoły kontroli okresowych  budynków i ich 
stan techniczny.  
W 2009 r. wszczętych zostało 13 postępowań  w sprawie stanu technicznego 
budynków. Inspektorat nie wydał Ŝadnej decyzji rozbiórkowej ze względu na zły 
stan techniczny groŜący katastrofą budowlaną.  
 Po przedstawieniu swoich informacji Przewodniczący Komisji otworzył 
dyskusję nad przedstawionymi informacjami. 
 Radny Włodzimier Michalak poprosił o wyjaśnienie podawanych klasyfikacji 
przy jednostkach OSP oraz z czego wynika fakt uwzględnienia tylko niektórych 
jednostek OSP w  krajowym systemie poŜarniczym. 
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Odpowiadając st. kapitan Krzysztof Kowalski poinformował, iŜ klasyfikacja 
poszczególnych jednostek jest związana z ich wyposaŜeniem w samochód bojowy 
lub odpowiednią motopompę. W krajowym systemie  ratowniczo-gaśniczym 
znajdują się tylko te jednostki, które są odpowiednio wyposaŜone i mogą odegrać 
właściwą rolę w sytuacjach kryzysowych. Jednym z takich kryteriów jest posiadanie 
przez jednostkę minimum czterech aparatów powietrznych. Na ternie powiatu Ŝadna 
z 39 jednostek OSP nie posiada 4 aparatów. Tylko OSP w Białej Rawskiej posiada 
2 takie aparaty.  
 Z kolei Przewodniczący Komisji – Jarosław Kobierski zwrócił uwagę 
na istotny element, który pojawił się w informacji Komendanta Powiatowego 
Policji, a dotyczy on znacznego wzrostu tzw. przestępstw narkotykowych. 
Wykazana liczba 11 osób zatrzymanych za tego typu przestępstwa jest niepokojąca i 
wymaga podjęcia  stosownych działań. Mówca zaproponował przygotowanie 
odpowiedniego projektu, z udziałem środków zewnętrznych, który pełniłby funkcję 
prewencyjną. Co prawda istniej powiatowy program zwalczania narkomanii, jednak 
nie spełni on swojej funkcji. Bez zabezpieczenia odpowiednich środków 
finansowych trudno spodziewać się konkretnych efektów zwianych z opracowanym 
programem. Dlatego teŜ naleŜy poszukać zewnętrznego źródła sfinansowania np. 
w ramach środków unijnych.  
    Innych głosów w ramach tego punktu porządku obrad nie było. 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na obciąŜenie nieruchomości 
hipoteką. 
 O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Pana Stefana Goryczkę – 
Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.  
Mówca poinformował, iŜ w treści projektu uchwały wyraŜa się zgodę na obciąŜenie 
nieruchomości stanowiących własność powiatu rawskiego, oznaczonych numerami 
działek: 61/2 o pow. 0,0575 ha, 63/2 o pow.5,5575 ha, 124 o pow. 3,6554 ha,126 
o pow. 17,2364 ha, połoŜonych w obrębie 6 miasta Rawa Mazowiecka na tzw. 
„makarówce”. Nieruchomości te były juŜ obciąŜone hipoteką jako zabezpieczenie 
wcześniejszego kredytu udzielonego szpitalowi. Nieruchomości wobec spłaty 
kredytu zostały zwolnione z hipoteki.  
Działka 308/27 o pow. 4,9978 ha połoŜona w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka 
stanowi pas gruntu połoŜony wzdłuŜ rzeki Rylki. Tereny te są wyłączone z terenów 
budowlanych oraz są wyłączone z obrotu (planowanego zbycia). Hipoteka kaucyjna 
do wysokości 2.000.000 złotych zabezpieczona zostanie na rzecz banku 
wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,  udzielającego 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
kredytu.  
 Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  przedstawiony projekt uchwały. 
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Ad. 5 W tym punkcie informację o zakończonej akcji zimowej na drogach 
powiatowych przedstawiła Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału 
Komunikacji, Dróg i Transportu przedstawiła sytuację finansową po prowadzonej 
akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych.  
Ogólne koszty w I kwartale 2010 r. zamknęły się kwotą 452.783 zł. W budŜecie były 
zabezpieczone środki w wysokości 400.000 zł. Soli zakupiono 252 tony (z tego jest 
jeszcze na placu ok. 400 ton mieszanki) i piasku 1200 ton (z tego wykorzystano ok. 
900 ton). Łączny koszt związany z zakupem soli i piasku to kwota 77.000 zł. 
Pozostała kwota składająca się na przedstawione wyŜej wykonanie związana była 
z utrzymaniem przejezdności dróg powiatowych.  
Przekroczona kwota na zimowe utrzymanie o 53.000 zł. spowoduje zmniejszenie 
wysokości środków zaplanowanych na bieŜące utrzymanie.  
Jakość i szeroki zakres wykonywanych usług spowodowały, Ŝe w roku bieŜącym 
było duŜo mniej interwencji za strony mieszkańców powiatu. 
 
Ad. 6 W sprawach róŜnych poruszono następujące kwestie: 
Pan Włodzimierz Michalak zwrócił uwagę na potrzebę wyrównania równiarką drogi 
gruntowej Wołucza – Przewodowie oraz umocnienie przyczółków przy przepuście 
w Byszewicach. 
Pani Franciszka Wójcicka zasygnalizowała konieczność wykonania robót 
polegających na  uzupełnieniu i wyrównaniu poboczy w Chodnowie oraz remont 
przepustu w Chodnowie przy straŜnicy OSP w Chodnowie.   
Konieczne jest równieŜ udroŜnienie kanalizacji deszczowej przy chodniku 
w Boguszycach.  
 
Ad. 7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji dokonał o godzinie 16:30 zamknięcia 
posiedzenia Komisji. 
 
W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 

Jarosław Kobierski – Przewodniczący Komisji Komunikacji, Dróg i 
Transportu. 
 


