
Protokół
z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 25 lutego 2019 r. 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Józef Matysiak - Starosta Rawski. Po 

powitaniu członków Zespołu i Komisji oraz zaproszonych gości zapoznał z porządkiem 

posiedzenia, który przedstawiał się następująco:

1. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego powiatu rawskiego za 2018 r.

2. Ocena bezpieczeństwa pożarowego powiatu za 2018 r.

3. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2018 r.

4. Ocena bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu za 2018 r.

5. Ocena bezpieczeństwa budowlanego powiatu za 2018 r.

6. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie rawskim w 2018 r.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

Porządek posiedzenia został przez członków jednogłośnie przyjęty.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Ad. 1 Jako pierwszy głos zabrał mł. insp. Bartłomiej Karch - Zastępca Komendanta 

Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej, który przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa 

i porządku publicznego na terenie powiatu rawskiego za 2018 rok. Poinformował zebranych, 

że w ubiegłym roku stwierdzono 751 przestępstw (787 przestępstw w 2017). Ogólna 

wykrywalność wyniosła 87,26%, była więc wyższa o 8,68% w stosunku do roku 

poprzedniego. Do największej ilości przestępstw dochodziło na terenie miasta Rawa 

Mazowiecka oraz gmin: Biała Rawska i Rawa Mazowiecka. W ubiegłym roku policjanci 

ustalili 478 osób podejrzanych, którym przedstawionych zostało w sumie 678 zarzutów 

popełnienia przestępstwa, 14 nieletnich popełniło łącznie 17 czynów karalnych. W roku 2018 

na terenie powiatu rawskiego odnotowane zostały 543 zdarzenia drogowe, w których zginęło 

9 osób, a 70 zostało rannych. W roku 2017 w 543 zdarzeniach drogowych 4 osoby zginęły, 

a 84 zostały ranne. Najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji drogowych jest nadmierna 

prędkość, a także nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz jazda w stanie 



nietrzeźwości. W 2018 r. na terenie powiatu rawskiego doszło do 58 wypadków drogowych, 

czyli o 14 mniej niż w 2017 r. Najczęściej dochodziło do nich na drogach powiatowych - 20 

oraz gminnych - 19. W roku ubiegłym na drogach powiatu rawskiego odnotowano 485 kolizji 

drogowych, nastąpił więc spadek o 20 w stosunku do roku poprzedniego. Policjanci Komendy 

Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej zatrzymali 250 nietrzeźwych kierujących. 

W ramach działań profilaktycznych funkcjonariusze KPP Rawa Maz. odbywali spotkania 

z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycielami, 

pedagogami oraz rodzicami. Odbyły się także spotkania z wychowankami Domu Dziecka 

oraz Zespołu Placówek Specjalnych, a także z seniorami na temat bezpieczeństwa seniorów 

na drodze i jak nie dać się oszukać metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”. 

Przeprowadzono debaty społeczne na temat bezpieczeństwa. Ponadto policjanci brali udział 

w akcjach profilaktycznych na terenie powiatu. Na pytanie Radnego Powiatu Rawskiego, 

Jarosława Kobierskiego, dotyczące włamań do domków jednorodzinnych, Zastępca 

Komendanta wyjaśnił, że w tej sprawie trwają działania, których nie może ujawnić.

Ad. 2 Jako drugi wystąpił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - st. 

bryg. Marcin Szymański, który przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa powiatu 

rawskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok. Poinformował on 

o zdarzeniach, w których interweniowała PSP. W roku ubiegłym funkcjonariusze Straży 

Pożarnej brali udział w 605 zdarzeniach na terenie powiatu (686 w 2017 r.), w tym w 134 

pożarach. Największa ilość pożarów miała miejsce w mieście Rawa Mazowiecka - 46, 

a także w mieście i gminie Biała Rawska - 37. Główną przyczyną powstawania pożarów 

(63%) była nieostrożność osób dorosłych z papierosami, zapałkami, otwartym ogniem. 

Podczas działań w miejscowych zagrożeniach śmierć poniosło 14 osób, rannych zostało 120, 

żadna z tych osób nie zginęła w pożarze. Przeważający udział w klasyfikacji pożarów pod 

względem wielkości miały pożary małe - 119 (na 134 interwencje). W roku ubiegłym 

przeprowadzono 8 ćwiczeń obiektowych z udziałem sił JRG Rawa Mazowiecka, w tym jedno 

ćwiczenie zgrywające służb ratowniczych. W dniu 20 września 2018 r. przeprowadzono 

powiatowe ćwiczenia obronne „Rawa 2018” organizowane przez Oddział Zarządzania 

Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Rawie Maz. Ćwiczenia odbyły się w budynku 

Urzędu Gminy w Cielądzu, zawierały one aspekty terrorystyczne. W ramach działalności 

profilaktycznej zorganizowano eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej. W okresie poprzedzającym ferie zimowe i wakacje letnie organizowano 

pogadanki dla młodzieży. Komenda Powiatowa PSP brała udział w akcjach takich jak:



.„Otwarte Drzwi Strażaków-Ratowników”, „Wszystkie dzieci nasze są”, „Bezpieczne ferie”, 

„Bezpieczne wakacje” czy „Piknik Strażacki w Konopnicy”.

Ad. 3 W dalszej kolejności głos zabrał Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej, Krzysztof Jasiński, który przedstawił informację o sytuacji 

epidemiologicznej na terenie powiatu rawskiego. W obszernym wystąpieniu poinformował 

zebranych, że w porównaniu z rokiem 2017 sytuacja epidemiologiczna powiatu w zakresie 

chorób zakaźnych była korzystna tylko dla części zarejestrowanych chorób. Odnotowano 

spadek zachorowań na płonicę, świnkę, krztusiec, gruźlicę i wirusowe zapalenia wątrobowe. 

Zarejestrowano wzrost zachorowań na salmonellozowe zatrucia pokarmowe, ospę wietrzną, 

grypę i boreliozę. Nie odnotowano zbiorowych zatruć pokarmowych oraz zachorowań na 

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, odrę i różyczkę. W roku 2018 analiza stanu 

zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciwko chorobom zakaźnym wyniosła powyżej 93%. 

W dziedzinie nadzoru sanitarnego nad żywnością przeprowadzono ogółem 500 kontroli, 

nałożono 56 mandatów na sumę 10.950,00 zł. W zakresie zagadnień higieny komunalnej, 

stwierdzono, że stan sanitamo-techniczny stacji uzdatniania wody jest dobry, a woda nadaje 

się do spożycia. W ramach działalności oświatowo-zdrowotnej realizowane były programy 

i akcje prozdrowotne. W ramach działalności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w miarę 

możliwości eliminuje się nieprawidłowości, które mogą mieć niekorzystny wpływ oraz 

stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi na różnych etapach inwestycyjnych. Na 

zakończenie Dyrektor w związku z pytaniem Radnego Powiatu Rawskiego, Pawła 

Jakubowskiego, dotyczącym spadku zachorowań po szczepieniach, wyjaśnił, że nie prowadzi 

się tego typu statystyk, a czy liczba zachorowań po szczepieniach spada stwierdzić będzie 
można dopiero za około 10 lat.

Ad. 4 Następnie głos zabrał lek. wet. Leszek Pacia z Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii, który przedstawił informację o bezpieczeństwie weterynaryjnym w powiecie 

rawskim. Poinformował zebranych, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie 

Mazowieckiej przeprowadził w 2018 r. 808 kontroli merytorycznych, 12 kontroli 

finansowych, wydał 518 decyzji, pobrał 3500 prób do badań monitoringowych. 

Przeprowadzono 28 szkoleń dla rolników, lekarzy weterynarii, myśliwych czy właścicieli 

ferm drobiu. Zebrani poinformowani zostali o ciągle rosnącym zagrożeniu wystąpienia 

afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawskiego. Na chorobę wrażliwe są dziki 

i świnie. Najbliżej powiatu rawskiego stwierdzono chorobę u dzików na terenie powiatu 



grójeckiego. W związku z tym wydano stosowne rozporządzenia w sprawie odstrzału 

sanitarnego dzików na terenie powiatu rawskiego. W jego wyniku pozyskano 45 sztuk 

dzików. Stale prowadzone są kontrole w zakresie bioasekuracji w gospodarstwach 

utrzymujących trzodę chlewną. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Maz. stale prowadzi 

akcję informującą o chorobie ASF i o wymaganiach związanych z bioasekuracją 

w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.

Ad. 5 Następnie pan Starosta poprosił o informację na temat bezpieczeństwa 

budowlanego za 2018 rok, którą w zastępstwie Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego przedstawiła Ewa Michurska. W roku ubiegłym Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego przyjął 181 interesantów, wydał 57 decyzji i 10 postanowień. 

Przeprowadzono 83 kontrole, w tym 18 inspekcji budowlanych. W sprawie samowoli 

budowlanej wszczętych zostało 6 postępowań (w roku 2017 - 11), które wyniosły 1% 

w stosunku do udzielonych decyzji o pozwolenie na budowę. W toku prowadzonych 

postępowań legalizacyjnych w roku 2018 nałożono obowiązek uiszczenia opłaty 

legalizacyjnej na łączną kwotę 75.000 zł. Corocznie PINBud. podejmuje działania 

profilaktyczne na obiektach wypoczynku letniego. Wszystkie skontrolowane obiekty 

spełniały wymogi w zakresie utrzymania obiektu. Ocena bezpieczeństwa budowlanego na 

terenie powiatu rawskiego oceniona została pozytywnie. Inwestorzy dochowują należytej 

staranności stanu technicznego obiektów, zapewniając bezpieczne użytkowanie w razie 

wystąpienia czynników zewnętrznych, a także nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia 

właściwości użytkowych i sprawności technicznej obiektu.

Ad. 6 Jako ostatnia głos zabrała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Bożena 

Woźniak, która przedstawiła informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie 

rawskim w 2018 roku. Poinformowała zebranych, że stopa bezrobocia na grudzień 2018 r. 

wyniosła 3,7% - 823 osoby (4,3% w 2017 r.). Jest to najniższy wskaźnik odnotowany 

w powiecie rawskim na przestrzeni lat 2000-2018 i najniższy w całym województwie 

łódzkim. Na koniec 2018 r. 51,2% bezrobotnych stanowiły kobiety. Żaden z zakładów pracy 

z terenu powiatu rawskiego nie zgłosił zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych. Wśród 

nowych inwestorów w 2018 r. wskazać można firmę Zdrowy Smak Sp. z o.o. - zakład 

produkujący artykuły spożywcze, który utworzył 24 nowe miejsca pracy. W 2018 r. w PUP 

w Rawie Maz. zarejestrowano 2049 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcom dla obywateli Ukrainy (97,56% wszystkich rejestracji), Białorusi, Gruzji, 



Mołdawii, Rosji i Armenii. Największą grupę bezrobotnych stanowili mieszkańcy miasta 

Rawa Mazowiecka (42,3%). Struktura bezrobotnych według wykształcenia wskazywała, iż 

osoby bezrobotne najczęściej legitymują się wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (30,3%). 

Najwięcej osób bezrobotnych odnotowało się w przedziale wiekowym 25-34 lata. Powiatowy 

Urząd Pracy realizował różnego rodzaju formy aktywizacji osób bezrobotnych, takie jak: 

staże, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy, roboty publiczne, refundacja wynagrodzenia, szkolenia czy doposażenia. 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy realizował inicjatywy własne, takie jak: Program 

Aktywizacja i Integracja, Targi Edukacyjne, spotkania informacyjne w ramach sieci EURES, 

Ogólnopolski Tydzień Kariery oraz spotkania informacyjne dla pracodawców.

W sprawach różnych głos zabrał Starosta Rawski Józef Matysiak, który zaproponował 

termin następnego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz 

Komisji Bezpieczeństwa na dzień 24 czerwca 2019 r. i po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął posiedzenie.
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