
• Protokół
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego z dnia 30 września 2019 roku przeprowadzonego w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Wicestarosta Rawski - Jacek Otulak. 

Po powitaniu przybyłych uczestników prowadzący zapoznał z porządkiem posiedzenia.

Obecni wg załączonych list obecności załącznik Nr 1 do protokołu.

Na posiedzeniu omówione zostały następujące tematy:

1. Informacja o sytuacji na drogach w powiecie rawskim za 8 miesięcy b.r.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie za 8 miesięcy b.r.

3. Monitorowanie i profilaktyka chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu rawskiego.

4. Sprawy różne.

5. Wolne wnioski.

Ad.l Jako pierwszemu Przewodniczący udzielił głosu Z-cy Komendanta Powiatowego 

Policji w Rawie Mazowieckiej, który przedstawił informację o sytuacji na drogach 

w powiecie rawskim za 8 miesięcy b.r.. W okresie tym zanotowano wzrost w wypadkach 

drogowych o 22,5%, oraz zwiększyła się liczba ofiar śmiertelnych z 5 w roku 2018 do 8 

w 2019, co daje wzrost o 60%. Odnotowano również większą liczbę osób rannych 

w zdarzeniach drogowych z 46 do 47. Zmniejszyła się natomiast ilość kolizji drogowych z 

325 w roku ubiegłym do 291 w analogicznym okresie roku br., co daje spadek o 25%. 

Najbardziej niebezpieczne dni tygodnia to poniedziałek i sobota gdzie odnotowano łącznie 14 

wypadków drogowych, w których 22 osoby zostały ranne. Ujawniono 201 nietrzeźwych 

kierujących, w 2018 roku było ich 181. Do zdarzeń drogowych dochodziło głównie na terenie 

miasta Rawa Mazowiecka ( 132 z 291 wszystkich kolizji oraz 11 z 38 wszystkich wypadków 

zaistniałych w powiecie rawskim).Przyczynami powstania wypadków było: nieprawidłowa 

zmiana pasa ruchu, niedostosowanie prędkości, nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu, 

leżenie na jezdni, zasłabnięcie kierującego. W dalszym ciągu należy szczególnym nadzorem 

obejmować drogi o największym nasileniu ruchu, a szczególnie teren miasta Rawa Maz., 

w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych, oraz kontynuować wzmożone kontrole stanu 

trzeźwości kierujących pojazdami.



Ad.2 Jako druga zabrała głos Pani Halina Polanowska ds. Higieny Komunalnej 

z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej, która przedstawiła 

stan bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie za 8 miesięcy b.r. Sytuację epidemiologiczną 

powiatu rawskiego można uznać jako dobrą w porównaniu z rokiem ubiegłym. W 

analizowanym okresie czasu zachorowania na zatrucia pokarmowe wywołane pałeczką 

Salmonelli utrzymywały się na tym samym poziomie. Wszystkie te zachorowania wystąpiły 

w środowisku domowym i dotyczyły 8 dzieci oraz 2 osoby dorosłe. Spadek zachorowań 

odnotowano w następujących jednostkach chorobowych: gruźlica ( 20% mniej zachorowań) 

oraz grypa ( 58% mniej zachorowań). Nie odnotowano przypadków zachorowań na wirusowe 

zapalenie wątroby typu A i typu C. Wystąpiło natomiast 5 przypadków zachorowań na WZW 

typu B, co stanowi 5-krotny wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Na terenie powiatu 

rawskiego nie wystąpiły zachorowania na jednostki chorobowe mogące stanowić szczególne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności lub zbiorowe zachorowania w ogniskach 

epidemicznych. Bieżące kontrole sanitarne wykazują prawidłowe utrzymanie porządku 

i czystości bieżącej wody w obiektach służby zdrowia. Placówki te posiadają opracowane 

i wdrożone procedury dotyczące działań zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym 

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnym. Wszystkie nadzorowane obiekty posiadają 

stałe zaopatrzenie w bieżącą i zimną wodę z wodociągów lokalnych i publicznych. Woda 

spełnia wymagania zdrowotne w tym zakresie. Poprawa stanu obiektów osiągana jest przez 

modernizację obiektów istniejących, budowę nowych obiektów oraz przez wprowadzenie 

systemów zapewnienia jakości. W nadzorowanych zakładach pracy stan techniczny 

i sanitamo-porządkowy ulega ciągłej poprawie w stosunku do lat ubiegłych. Systematycznie 

prowadzone pomiary w środowisku pracy pozwalają stwierdzić, że warunki pracy 

pracowników są bezpieczne. Stan sanitamo-techniczny 21 stacji uzdatniania wody i urządzeń 

wodnych w nadzorowanych wodociągach na terenie powiatu rawskiego jest dobry. Nie 

odnotowano też nieprawidłowości związanych z gospodarką odpadami. Wszystkie podmioty 

gospodarcze będące pod nadzorem Stacji mają uregulowaną gospodarkę odpadową. Szkoły 

i przedszkola mieszczą się w budynkach przystosowanych. Dzieci i uczniowie mają 

zapewniony dostęp do ciepłej i zimnej wody bieżącej dobrej jakości zdrowotnej. Stan 

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych pod 

względem prawa żywnościowego jest zadawalający, najlepiej ocenia się żywienie 

w placówkach, w których kuchnia prowadzona jest przez pracowników szkoły.



Ad.3 Monitorowanie i profilaktyka chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu 

rawskiego w temacie tym zabrała glos Pani Magdalena Pietrzyk - Zychowicz Powiatowy 

Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej. Szczegółowo przedstawiła aktualną sytuację, 

ocenę ryzyka wystąpienia ogniska ASF na obszarze powiatu rawskiego oraz działania jakie 
w przypadku stwierdzenia choroby zobowiązana jest podjąć Inspekcja Weterynaryjna. 

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się zakaźna choroba wirusowa u świń 

i dzików. W strefie ochronnej znalazły się gminy: Sadkowice, Regnów oraz Biała Rawska. 

Każde potrącone czy też zabite zwierzę musi mieć wykonane badanie na obecność ASF. W 

przypadku natrafienia na tą chorobę trzeba wprowadzić odpowiednia procedurę, która ma za 

zadanie zahamowanie rozwoju choroby. Część powiatu rawskiego znalazła się w strefie 

żółtej- ochronnej.

Obecna Pani Katarzyna Leszczyńska-Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny, 

poinformowała, że nie stwierdza się padłych dzików na obwodach naszych gmin. Natomiast 

Pani Dorota Gajewska - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przekazała, że są do dyspozycji siły i środki i zostaną 

uruchomione przy wystąpieniu zagrożenia. Ponadto na posiedzeniu Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego obecni byli członkowie Zespołu ZK, wójtowie gmin powiatu 

rawskiego, oraz leśnicy i myśliwi, którzy zostali zobowiązani do prowadzenia stałego 

monitorowania zagrożonych obszarów. Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawiła mapę 

obwodów znajdujących się w strefie ochronnej i stwierdziła, że do chwili obecnej nie 

otrzymała żadnych sygnałów o padłych dzikach na tych obszarach. Podczas spotkania 

poinformowana, że lasy w obrębie gmin objętych strefą ochronną w sierpniu zostały 

przeszukane przez myśliwych i nie natrafiono na padłe dziki. Ustalono, że obecnie nie ma 

potrzeby przeszukiwania lasów z gmin objętych strefą ochronną względem choroby ASF.

Po wyczerpaniu tematów posiedzenia Wicestarosta podziękował wszystkim za udział i 

zamknął posiedzenie.

Protokołował:
Elżbieta Dobrowolska
Oddział
Zarządzania Kryzysowego

Przewodniczył:


