
SPRAWOZDANIE NR 1/2013
STAROSTY RAWSKIEGO

z dnia 11 stycznia 2013 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok 

1. Komisja działa w oparciu o roczny plan pracy.  Zadania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku określone 
zostały w art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1592 
z póź. zm.). Zgodnie z planem pracy na 2012  r. Komisja odbyła cztery posiedzenia,  po jednym w kwartale. 
Komisja oceniła: 

- stan porządku publicznego w powiecie; 

- zagrożenia pożarowe w powiecie; 

- stan sanitarny w powiecie; 

- stan weterynaryjny w powiecie; 

- zagrożenia katastrofami budowlanymi w powiecie. 

2. Komisja zapoznała się z informacjami  kierowników powiatowych służb inspekcji i straży wykonujących 
zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Pozytywnie oceniono działania  Policji 
zwracając uwagę na nawiązanie lepszej współpracy z mieszkańcami powiatu szczególnie w przypadku zwalczania 
kradzieży czy niszczenia dróg powiatowych  przez przewoźników  przewożących samochodami nadmierne 
ładunki. Ważnym zadaniem policji jest eliminowanie z dróg pijanych kierowców. Społeczeństwo rawskie  
oczekuje poprawy sytuacji w tym temacie. 

3. Komisja pozytywnie oceniła stan sanitarny powiatu. Inspekcja sanitarna  prowadziła właściwy nadzór nad 
zakładami pracy, szkołami, stacjami dostarczającymi wodę  mieszkańcom powiatu. 

4. Pozytywnie oceniono stan weterynaryjny powiatu i działania jakie podejmowane są przez inspekcję 
weterynaryjną. W tym roku nie zanotowano przypadków wścieklizny u zwierząt. Inspektorzy weterynaryjni 
zajmowali się  kontrolą w schronisku dla zwierząt w Boguszycach. W obiekcie tym stwierdzono wiele 
pozytywnych  działań, między innymi w zakresie adopcji zwierząt. Schronisko  prowadzi Fundacja „Ostatnia 
Szansa”. Zachodzi jednak konieczność  przeniesienia schroniska w inne miejsce ze względu na zabudowę 
mieszkalną, która istnieje obok schroniska. 

5. Pozytywnie Komisja oceniła stan bezpieczeństwa pożarowego w powiecie i działania podejmowane prze 
Państwową Straż Pożarną w Rawie Mazowieckiej. Do poprawy bezpieczeństwa pożarowego przyczyniają się 
jednostki OSP działające w powiecie. Wykorzystywane są do eliminowania miejscowych zagrożeń. Corocznie 
organizowane są na terenie powiatu zawody pożarnicze OSP na których dokonywana jest ocena sprawności 
funkcjonowania jednostek. W tym roku zorganizowane zostały ćwiczenia wojewódzkie  pod kryptonimem " 
TATAR 2012" . W ćwiczeniu tym uczestniczyły pododdziały Łódzkiej Brygady Odwodowej COO: Kampanii 
Specjalnej " Łódź  1"  COO ŁBO, Kampanii Specjalnej "Łódź 2" COO ŁBO, Plutonu Logistycznego "Łódź "  
COO LBO oraz Zespół Ratownictwa Medycznego z Rawy Mazowieckiej , Policja i Straż Miejska oraz Powiatowe 
Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Rawie Mazowieckiej. . 

6. Komisja oceniła stan zagrożenia powodziowego w powiecie, zwracając uwagę na przypadki podtopień jakie 
wystąpiły w niektórych sołectwach. Spowodowane zostały niedrożnością rowów melioracyjnych 
odprowadzających nadmiar wód opadowych. 

7. Zapoznano się z sytuacją w zakresie sprawowanego nadzoru budowlanego w powiecie przez  inspekcję. 
Oceniono pozytywnie  podejmowane działania. 

8. Komisja zajmowała się oceną realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości, Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2015.Komisja  przyjęła do wiadomości stan realizacji zadań 
wykonywanych przez Policję, Państwową Straż Pożarną, Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego, 
Powiatową Inspekcje Weterynaryjną, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy i Wydział 
Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
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9. Komisja zajmowała się sytuacją służby zdrowia w powiecie. Członkowie Komisji widzą potrzebę 
kontynuowania starań w zakresie przywrócenia karetki z zespołem ratunkowym typu P, który  został zlikwidowany 
z dniem 1 stycznia 2012 roku. 

10. Na wniosek Wójta Gminy Rawa Mazowiecka Komisja skierowała wystąpienie do Wojewody Łódzkiego 
z prośbą o wsparcie działań mających na celu przywrócenie przystanków autobusowych na terenie gminy, które 
w związku z przebudową drogi S - 8 zostały zlikwidowane. Pozbawiono mieszkańców pięciu miejscowości tej  
gminy możliwości korzystania z komunikacji autobusowej. 

11. Na wniosek Komisji skierowano wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego 
w Łodzi o wzmożenie kontroli na drogach Powiatu Rawskiego w zakresie ważenia pojazdów nadmiernie 
przeładowanych przewożących materiały budowlane,  które powodują dewastacje dróg lokalnych. Inspektorzy 
Transportu Samochodowego rozpoczęli kontrole w wyznaczonych miejscach w ciągu drogi powiatowej Nr 4122 E 
(Biała Rawska- Nowe Miasto) oraz drogi Nr 4118 E (Pukinin- Mogielnica). 

12. Służby i inspekcje odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa w powiecie wkładają wiele wysiłku w celu jego 
poprawy, co przynosi pożądane efekty. Powiat Rawski w województwie łódzkim uznawany jest za jeden z bardziej  
bezpieczniejszych co ma  pozytywny wpływ  na życie jego mieszkańców. 

 

Starosta Rawski 

Józef Matysiak
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