
. Protokół

z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 24 czerwca 2019 r. 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Jacek Otulak - Wicestarosta. Po 

powitaniu członków Zespołu i Komisji oraz zaproszonych gości zapoznał z porządkiem 
posiedzenia, który przedstawiał się następująco:

1. Informacja o przygotowaniach służb, straży i inspekcji do akcji „Bezpieczne 
wakacje”.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie.

3. Bezpieczeństwo sanitarne wody w kąpielisku, miejscu wykorzystywanym do kąpieli 

i w basenie kąpielowym.

4. Ocena warunków sanitarno-higienicznych podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń zdrowotnych w ramach POZ.

5. Sprawy różne, wolne wnioski.

Porządek posiedzenia został przez członków jednogłośnie przyjęty.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Ad. 1 Jako pierwszy głos zabrał Grzegorz Woźniak - Naczelnik Wydziału Prewencji 

KPP w Rawie Mazowieckiej, który przedstawił informację o przygotowaniach Komendy 

Powiatowej Policji do akcji „Bezpieczne wakacje”. Poinformował zebranych, że w ramach 

przygotowań do tej akcji została przeprowadzona analiza działań „Bezpieczeństwo nad wodą” 

i „Bezpieczne wakacje 2018” w celu stwierdzenia skuteczności podejmowanych działań 

w roku ubiegłym. Dokonano także kontroli miejsc objętych zakazem kąpieli oraz miejsc, 

gdzie kąpiel jest dozwolona w celu ujawnienia ewentualnych uchybień i ich eliminację. 

W okresie przedwakacyjnym zostały przeprowadzone spotkania z dziećmi i młodzieżą, ma 

których omówione zostały podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku, w tym nad wodą. 

Informację na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą przekazano także do lokalnych 

mediów oraz zamieszczono na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Rawie 

Maz. Ponadto nawiązana zostanie współpraca z organizatorami letniego wypoczynku dzieci 



i młodzieży w celu sukcesywnego odwiedzania wypoczywających grup przez policjantów- 

dzielnicowych, którzy poszerzą ich wiedzę na temat bezpiecznego wypoczynku. Policjanci 

będą zobowiązani do monitorowania sytuacji w rejonie akwenów wodnych, nawiązana 

zostanie także współpraca w WOPR w Rawie Maz. oraz zarządcami akwenów wodnych 

w celu zorganizowania pokazów akcji ratowniczych i sprzętu służącego do ratowania osób na 

terenach wodnych.

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

bryg. Marcin Szymański. Poinformował, że na terenie powiatu rawskiego na okres wakacyjny 

zgłoszonych jest 5 zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Obozy 

i kolonie zlokalizowane mają być w Rawie Maz. w obiekcie „Tatar” usługi hotelarskie, 

w Hotelu „Ossa” Congress i SPA. Baza wypoczynku jest na bieżąco monitorowana. 

W bieżącym roku dzieci i młodzież szkolna odwiedzająca strażnicę mogła wysłuchać 

pogadanek na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego. W ramach dbania 

o bezpieczeństwo mieszkańców i podnoszenie świadomości bezpiecznych zachowań podczas 

wypoczynku strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Rawie Maz. prowadzili pogadanki 

i pokazy sprzętu podczas czterech zorganizowanych spotkań w szkołach oraz na imprezach 

i festynach plenerowych. Od ubiegłego roku na podstawie porozumienia Komendanta 

Głównego z Harcerzami Państwowa Straż Pożarna zapewnia łączność radiową 

z Komendantami plenerowych obozów harcerskich. Na terenie powiatu do dnia 19 czerwca 

2019 r. nie głoszono obozu plenerowego.

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

Epidemiologicznej, Krzysztof Jasiński. Poinformował zebranych o przygotowaniach 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej do akcji „Bezpieczne wakacje”. W okresie letnim 

sprawowany jest nadzór sanitarny nad jakością wody w Kąpielisku „TATAR” w Rawie Maz. 

i nowopowstałym Kąpielisku „Żurawia” w Białej Rawskiej otwartym 23 czerwca 2019 r. 

Przebadana próbka wody z kąpieliska „Żurawia” nie wykazała przekroczeń norm, woda jest 

przydatna do kąpieli. Otwarcie kąpieliska „TATAR” przewiduje się na 8 lipca 2019 r. Przed 

rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego wykonanych zostało szereg prac dot. infrastruktury 

kąpielisk. Woda w basenie kąpielowym „AQUARIUM” nie wykazuje przekroczeń norm 

i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna 

odpowiadać woda na pływalniach. Woda w nadzorowanych wodociągach publicznych nadaje 

się do spożycia. Kontrole sanitarne bazy noclegowej przeprowadzone w 2019 r. nie wykazały 



uchybień. Przed sezonem letnim kontrolą objęto 21 zakładów żywienia zbiorowego, 

4 zakłady produkcji ciast i ciastek, pieczywa, 3 automaty do lodów, 44 obiekty obrotu 

środkami spożywczymi. W wyniku kontroli wystawiono 5 decyzji administracyjnych, 

w których zobowiązano właścicieli zakładów do usunięcia usterek technicznych. W zakresie 

oceny warunków sanitarno-higienicznych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń 

zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej Dyrektor PSSE poinformował 

zebranych, że na terenie powiatu rawskiego usługi z zakresu POZ świadczone są w 12 

Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej. Podmioty lecznictwa otwartego wykazują 

dobry stan sanitamo-higieniczny, zorganizowane są prawidłowo i spełniają w podstawowym 

zakresie obowiązujące wymogi sanitarno-epidemiologiczne. Wymogów tych nie spełnia 

jedynie NZOZ „Vita-Med.” Przychodnia w Sierzchowach, ze względu na brak dostosowania 

zakładu dla osób niepełnosprawnych, brak pomieszczenia porządkowego doposażonego 

w zlew i armaturę.

Ad. 4 Następnie głos zabrała Magdalena Pietrzyk-Zychowicz - Powiatowy Lekarz 

Weterynarii. Poinformowała zebranych, że na terenie powiatu rawskiego nie stwierdzono 

występowania chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu oraz objętych obowiązkiem 

rejestracji. Należy jednak podkreślić fakt ciągle rosnącego zagrożenia wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń u świń i dzików. Z uwagi na to wydane zostało Rozporządzenie 

Wojewody Łódzkiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików. W powiecie 

rawskim odstrzelonych ma zostać 60 sztuk dzików do dnia 30 września 2019 r. W miesiącach 

styczniu i lutym w wyniku odstrzału sanitarnego pozyskano 55 sztuk dzików. W ramach 

zabezpieczenia gospodarstwa przed ASF wprowadzono obowiązkowe zasady bioasekuracji 

w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. W wyniku kontroli gospodarstw 

stwierdzono, że 50 z nich nie spełnia wymagań związanych z bioasekuracją. Nieustannie 

prowadzona jest akcja informacyjna na temat ASF poprzez informacje w lokalnej prasie, 

szkolenia, ulotki.

Ad. 5 Jako ostatni głos zabrał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Janusz 

Pawłowski. Powiadomił zebranych, że w związku z okresem wakacyjnym podjęte zostały 

działania profdaktyczne na terenie powiatu rawskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego z obszaru infrastruktury na obiektach wypoczynku letniego. Czynności kontrolne 

będą obejmować: bazy noclegowe, ośrodki kolonijne i wypoczynkowe, placówki szkolne, 

place zabaw, obiekty sportowo-rekreacyjne, domy i ośrodki kultury. W ramach akcji 



„Bezpieczne wakacje” będą przeprowadzane kontrole dotyczące przestrzegania przez 

właścicieli i zarządców obiektów obowiązków wynikających z Prawa budowlanego, 

szczególnie pod kątem zapewnienia sprawności technicznej urządzeń i bezpieczeństwa 
użytkowania obiektów.

W sprawach różnych głos zabrał Wicestarosta Jacek Otulak, który po wyczerpaniu 

porządku obrad zamknął posiedzenie.
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