
SPRAWOZDANIE 
STAROSTY RAWSKIEGO

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w myśl art. 38a ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 t.j.) jest organem powołanym 

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 ust. 2 ww. ustawy. 

Komisja realizowała zadania w oparciu o przyjęty Plan Pracy Komisji na 2018 r. 

W minionym roku Komisja odbyła dwa posiedzenia, na których omawiane były sprawy 

związane z realizacją zadań i działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie powiatu rawskiego.

Na posiedzeniu w dniu 26 marca 2018 roku została dokonana ocena stanu 
bezpieczeństwa za rok 2017 na terenie powiatu rawskiego przez:

1) Komendanta Powiatowego Policji,
2) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,

3) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

4) Powiatowego Lekarza Weterynarii,

5) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Poruszone wówczas zostały kwestie takie, jak:

- przestępczość w powiecie oraz jej wykrywalność, działalność prewencyjna Policji, ilość 
i rodzaj zdarzeń drogowych, działalność profilaktyczna;

- działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, rodzaje i przyczyny pożarów, działalność 
ćwiczeniowa i profilaktyczna Straży Pożarnej;

- sytuacja epidemiologiczna powiatu w zakresie chorób zakaźnych, zatruć, stan szczepień 

dzieci młodzieży, nadzór nad żywnością, działalność oświatowo-zdrowotna Sanepidu;

- sytuacja epidemiologiczna pod względem weterynarii, zagrożenia epizootyczne związane 

z afrykańskim pomorem świń i wysoce zjadliwą grypą ptaków, działalność kontrolna 
i szkoleniowa Inspekcji Weterynaryjnej;

- sytuacja w zakresie samowoli budowlanej, stanu technicznego obiektów, działania 
profilaktyczne na obiektach wypoczynku letniego.

Komisja pozytywnie oceniła działania podejmowane przez komendantów 
i inspektorów służb na rzecz bezpieczeństwa.



Zapoznano się takie z informacją o sytuacji na rynku pracy w powiecie rawskim. 

Również ona została oceniona pozytywnie. Stopa bezrobocia w powiecie jest najniższa od 

2000 r. Przedstawiono także formy aktywizacji bezrobotnych oraz poruszono kwestię 

zatrudnienia cudzoziemców.
W dniu 25 czerwca 2018 roku Komisja zapoznała się z informacją o przygotowaniach 

służb, inspekcji i straży do akcji „Bezpieczne wakacje”. Obejmowały one kontrolę miejsc 

objętych zakazem kąpieli oraz obiektów, w których odbywał się wypoczynek letni, spotkania 

z uczniami, na których omawiane były zasady bezpieczeństwa, artykuły i audycje 

w lokalnych mediach dotyczące bezpiecznego wypoczynku.

Omówiony został także stan bezpieczeństwa sanitarnego wody w kąpielisku, miejscu 

wykorzystywanym do kąpieli i w basenie kąpielowym. Przedstawiono ponadto ocenę 

warunków sanitamo-higienicznych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń 

zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Komisja zapoznała się także z informacją o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego 

w powiecie. Jednym z największych zagrożeń, z którym zmagała się Inspekcja Weterynaryjna 

było występowanie afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików w kilku 

województwach w Polsce. Przybliżono sytuację kontrolną w zakresie bioasekuracji 

w gospodarstwach utrzymujących świnie.

Na koniec poruszona została kwestia pogryzień przez psy i ich obserwacja pod kątem 

wścieklizny. Komisja została poinformowana o tym, gdzie na terenie powiatu rawskiego 
może odbywać się obserwacja tych zwierząt.

W przedłożonym sprawozdaniu przedstawiono najważniejsze przedsięwzięcia 
zrealizowane przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku.

Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku ujęte zostały 

w protokołach z posiedzeń Komisji, które są do wglądu w Oddziale Zarządzania 

Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Niezmiennie priorytetem dla Komisji jest jak najlepsza współpraca z samorządami, 

służbami i instytucjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego.
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