
Protokół 
z posiedzenia Komisji Bezpiecze ństwa 
i Porz ądku odbytego w dniu 17 czerwca 

2011 roku w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieck iej 
 
 
Tematy posiedzenia: 

1. Informacje o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym w powiecie rawskim. 

2. Informacje słuŜb policji, straŜy poŜarnej, inspekcji o przygotowaniach do akcji 

„Bezpieczne wakacje 2011 roku”. 

3. Informacje o udzielonej pomocy medycznej mieszkańcom powiatu rawskiego 

przez SP ZOZ  w Rawie Mazowieckiej. 

4. Wolne wnioski. 

 

Obecni według załączonej listy obecności. 

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Starosta Rawski Józef Matysiak. Po 

powitaniu obecnych i przedstawieniu porządku obrad jako pierwszej głosu udzielił 

Annie Ostalskiej Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

która przedstawiła informację dotyczącą ochrony przeciwpowodziowej w powiecie 

rawskim. Informacja stanowi załącznik 1 do protokołu. 

Poinformowała, Ŝe do 22.12.2011 roku, kaŜdy samorząd gminy powinien opracować 

mapę ryzyka powodziowego. Gminy powinny ustalić tereny powodziowe i budować 

poldery tam gdzie jest zagroŜenie powodzią . Zadania te określone winny być,  

w kaŜdym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. 

WaŜnym zadaniem jest objęcie terenów przyległych do zbiorników Tatar i Dolna 

ochroną przed zalaniem. W przypadku awarii budowli piętrzącej na zbiorniku Dolna 

istnieje prawdopodobieństwo zalania terenów nad rzeką Rawką w tym części parku 

miejskiego. 

Członkowie komisji wysłuchali przedstawionej informacji. 

 

Ad.2 

 

Następnie Starosta Rawski udzielił głosu panu Jerzemu Majewskiemu 

Komendantowi Powiatowemu Policji, który omówił zagadnienie związane  

z bezpiecznymi wakacjami. Prosił o udostępnienie młodzieŜy w czasie wakacji  
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boiska -  Orlik przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej. Poinformował  

o przekazaniu na słuŜby ponadnormatywne w czasie wakacji 4000 zł przez Wójta 

Gminy Cielądz. 

W kolejności głos zabrali:  

Krzysztof Jasiński Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, który 

przedstawił szczegółowa informację o przygotowaniu się PSSE do akcji bezpieczne 

wakacje. Zwrócił uwagę na kąpieliska, które będą czynne w sezonie wakacyjnym  

w Rawie Mazowieckiej  i Białej Rawskiej. Poinformował o przeprowadzonych 

badaniach jakości wody na tych obiektach. 

Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej Sławomir Warston poinformował 

o działaniach jakie prowadzą z młodzieŜą straŜacy PSP. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Ireneusz Jędrzejczyk poinformował o prowadzonych 

działaniach inspekcji. Zwrócił uwagę na przypadek wystąpienia choroby Aujeszkego 

na terenie powiatu rawskiego. Chorobę tę stwierdzono w sześciu stadach świń. 

Nadmienił, Ŝe na badania kaŜdej ubitej sztuki bydła w zakresie choroby Kroisfelda 

Jakoba, skarb państwa płaci od sztuki 100 zł. Choroba ta moŜe być przenoszona na 

ludzi. Poinformował zebranych o niedozwolonym karmieniu mączką kostną stad 

trzody chlewnej czy drobiu. 

Następnie Starosta Rawski udzielił głosu Januszowi Pawłowskiemu Powiatowemu 

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, który stwierdził, Ŝe na terenie powiatu 

rawskiego nie występują przypadki zagroŜenia budowlanego. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu. 

Zabierając głos w tym punkcie dyrektor SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej Anna 

Idzikowska przedstawiła stan przygotowań słuŜby zdrowia do akcji bezpieczne 

wakacje. Zwróciła uwagę na działającą izbę przyjęć i jej wyposaŜenie. 

Zabierając głos w dyskusji Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj poinformował, Ŝe rok 

temu zgłaszał wniosek o zaopatrzenie szkół w ulotki na temat „bezpiecznych 

wakacji”. 

Odpowiadając na zadane pytanie kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego Jan 

Idzikowski poinformował o przekazaniu gminom ulotek o tej tematyce, przekazując 

egzemplarz takiej ulotki. Poinformował, Ŝe w przypadku braku ulotek dodatkowo 

dostarczy je do szkół przed końcem roku szkolnego. 
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Ad. 3  

 

 W punkcie tym Starosta Rawski udzielił głosu Pani Annie Idzikowskiej 

Dyrektorowi SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, która pokrótce przedstawiła informację 

o udzielonych usługach medycznych ludności  przez rawską słuŜbę zdrowia. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. Poinformowała o udzielonych poradach 

przez izbę przyjęć, ratownictwo medyczne i poszczególne  przychodnie 

specjalistyczne. Wskazała na wskaźniki obłoŜenia łóŜek w oddziałach szpitalnych. 

 

Ad.4 

 

 W sprawach róŜnych głos zabrał Starosta Rawski, który zaprosił członków na 

ćwiczenia zgrywające PSP pod kryptonimem – PoŜar na obszarze leśnym  

w miejscowości Julianów Raducki. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
Protokołował       Przewodniczył 
         Starosta Rawski 
Jan Idzikowski 
         Józef Matysiak   
       
      
      


