
SPRAWOZDANIE NR 1/2014
STAROSTY RAWSKIEGO

z dnia 10 stycznia 2014 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana w celu realizacji zadań starosty w zakresie 
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Zadania Komisji określone zostały w art. 38 a ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.). Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku działa na podstawie rocznego planu pracy. Zgodnie z planem pracy na 2013 rok Komisja odbyła cztery 
posiedzenia, po jednym w kwartale. 

1. Na posiedzeniu w marcu 2013 roku dokonano oceny: 

1) bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie; 

2) bezpieczeństwa pożarowego w powiecie; 

3) bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie; 

4) bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie; 

5) bezpieczeństwa budowlanego w powiecie. 
Oceny wraz z wnioskami przedstawili komendanci i inspektorzy służb. Komisja pozytywnie oceniła 

działania podejmowane przez komendantów i inspektorów służb na rzecz bezpieczeństwa w powiecie.

2. W miesiącu czerwcu 2013 roku Komisja zajmowała się sytuacją pożarową w powiecie.Komisja pozytywnie 
oceniła działania podejmowane w tym zakresie przez Powiatową Państwową Straż Pożarną. Podkreślono również 
duże znaczenie jednostek OSP, zwłaszcza włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

3. W miesiącu wrześniu Komisja oceniała sytuację na drogach w powiecie rawskim i działania podejmowane 
przez policję rawską.Komisja zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie. 
Dokonała oceny sytuacji medycznej w powiecie za 7 miesięcy 2013 roku. Członkowie Komisji pozytywnie ocenili 
informacje przedłożone przez Komendanta Powiatowego Policji, Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego i Dyrektora SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

4. W miesiącu grudniu 2013 roku Komisja dokonała: 

1) oceny sytuacji weterynaryjnej w powiecie - przedkładając informację o stanie weterynaryjnym w powiecie 
Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował o działaniach podjętych w sprawie jednej z ubojni bydła na 
terenie powiatu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zakład został zamknięty; 

2) zapoznała się z realizacją Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2015 - Komisja pozytywnie oceniła podejmowane działania 
przez służby i inspekcje biorące udział w programie. Program obowiązuje do 2015 roku. 
Działalność Komisji w sposób istotny służy lepszemu współdziałaniu powiatowych służb inspekcji i straży a co 
za tym idzie podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego. 

 

Starosta Rawski

Józef Matysiak
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