
            
                                              
 

Sprawozdanie 
 

Starosty Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok. 
 

 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku utworzona na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w celu realizacji zadań starosty w zakresie 
zwierzchnictwa nad powiatowymi słuŜbami, inspekcjami i straŜami oraz zadań w zakresie 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w 2005 roku odbyła 3 posiedzenia .    
Skład Komisji II Kadencji został ustalony  Zrządzeniem Starosty  Nr 10 z dnia 18 maja 2005 
roku,  z osób  delegowanych, powołanych i wskazanych w trybie określonym w ust.5 art. 38a 
cytowanej  ustawy o samorządzie powiatowym. 
Komisja  na swych posiedzeniach zajmowała się następującymi sprawami; 
 
1.Dokonała oceny zagroŜenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie 
powiatu rawskiego, stwierdzając Ŝe  występują zagroŜenia związane z;  
-imprezami masowymi z uwagi na niedostateczne zabezpieczenie bezpieczeństwa przez 
organizatorów imprezy, 
-zbiorowe zakłócenia ładu i porządku przez grupy kibiców przejeŜdŜających przez powiat na 
mecze piłki noŜnej , 
- wypalanie traw i pozostałych roślin , 
- niedostateczny stan techniczny hydrantów (57 % niesprawnych) uniemoŜliwia  ich uŜycie 
do celów gaśniczych, 
i inne zagroŜenia o mniejszej częstotliwości , które są  na bieŜąco rozwiązywane przez 
powiatowe słuŜby w ramach posiadanych moŜliwości.       
  
2. Dokonała  oceny pracy Policji i powiatowych słuŜb inspekcji i straŜy na podstawie 
posiadanej wiedzy i przedstawionej informacji dotyczącej pracy powiatowych słuŜb inspekcji 
i straŜy w 2004 roku. Z przedstawionych informacji wynikało, Ŝe słuŜby te osiągnęły 
zadowalające wyniki w zakresie sprawowanego nadzoru nad bezpieczeństwem obywateli. 
Komenda Powiatowa Policji plasowała  się na czołowych miejscach wśród powiatów 
województwa łódzkiego. Komenda Powiatowa PSP działała sprawnie czego wynikiem było 
to , Ŝe nie notowano duŜych i bardzo duŜych poŜarów. Inspekcja Weterynaryjna i Powiatowa 
Inspekcja Sanitarna  działały sprawnie i właściwie nadzorowały stan sanitarno – 
epidemiologiczny na terenie powiatu. Komisja w oparciu o przedstawiony materiał 
pozytywnie oceniła pracę Policji i powiatowych słuŜb inspekcji i straŜy.  
 
3.Do końca 2004 r. funkcjonował  program pn. ” Bezpieczny Powiat Rawski”- jego 
rozliczenie dokonane zostało  na Sesji Rady Powiatu Rawskiego w dniu 3 grudnia 2004 roku. 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku z uwagi na końcowe dni funkcjonowania (do 18 stycznia 
2005 r) nie podjęła tematu opracowania projektu nowego programu na kolejne lata. – 
pozostawiając to zadanie Komisji II Kadencji, która podjęła to zadanie na posiedzeniu w dniu 
29 września 2005r. Na posiedzeniu tym omówione zostały wnioski i propozycje zgłoszone do 
przygotowywanego projektu „powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”. W wyniku zgłoszonych propozycji zadań 
do ujęcia w programie przez podmioty realizujące i członków Komisji, został przygotowany  
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projekt powiatowego programu. Opracowany projekt oparty jest równieŜ na programie 
poprzednim, zakłada poprawę bezpieczeństwa obywateli poprzez  realizację; 
- zadań w zakresie bezrobocia przez Powiatowy Urząd Pracy, 
- zadań w zakresie patologii społecznych  przez Powiatowe Centrum pomocy rodzinie, 
- zadań w zakresie p. poŜ. i ratownictwa drogowego przez Komendę Powiatową PSP, 
-zadań w zakresu ochrony bezpieczeństwa mieszkańców powiatu przez Komendę Powiatową 
Policji, 
-zadań w zakresu ochrony zdrowia publicznego  przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego, 
- zadań w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia 
zwierzęcego  przez Powiatowego Lekarza  Weterynarii, 
- zadania w zakresie katastrof i klęsk Ŝywiołowych i innych zdarzeń losowych na trenie 
obejmującym więcej niŜ jedną gminę  realizuje Starostwo  poprzez Powiatowy Zespół 
Reagowania Kryzysowego. Przygotowany projekt programu  został omówiony  na 
posiedzeniu Komisji w dniu 2 grudnia 2005 r. i  zostanie przedłoŜony  na Sesji Radzie 
Powiatu Rawskiego w 2006 r.  
  
4.Opiniowała projekty innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych słuŜb 
inspekcji i straŜy oraz innych jednostek, a w szczególności programy profilaktyczne;  
programy profilaktyki WZW A i WZW B , RóŜowa WstąŜeczka realizowany w szkołach oraz 
program profilaktyki uzaleŜnień (realizowane przez SSE),  bezpieczna  droga do szkoły, 
z policją bezpieczniej, bezpieczne wakacje, bezpieczne przewozy dot. transportu drogowego 
w okresie wakacyjnym. Kacper - program profilaktyczny dla dzieci (realizowane przez 
Policję). PSP realizuje programy ogólnokrajowe „podaruj dzieciom słońce”, polegający na 
przeprowadzeniu pogadanek w szkołach, pokazach sprzętu,  jest równieŜ realizowany turniej 
wiedzy poŜarniczej poprzez eliminacje w szkołach , gminach ,powiecie województwie i kraju. 
 
5. Bezpieczeństwo na drogach w powiecie rawskim zostało omówione  w oparciu 
o przedstawione informacje; Komendanta Powiatowego Policji – o kolizjach i wypadkach 
drogowych oraz Wydziału Komunikacji Dróg i Transportu – Zarządu Dróg o stanie 
nawierzchni dróg. Drogi powiatowe są ubezpieczone, w 2005r. były 3 przypadki 
roszczeniowe i  zostały załatwiane w ramach ubezpieczenia.  
Generalnie drogi są  niszczone przez przejeŜdŜające cięŜarówki o obciąŜeniu 
przekraczającym dopuszczalny tonaŜ dla dróg powiatowych. Prowadzone kontrole przez 
Policje są niewystarczające i w toku dyskusji  wnioskowano by Policja do kontroli tych 
zapraszała Inspekcję Drogową i przekazywała jej informacje o trasach którymi jeŜdŜą 
cięŜarówki przeładowane – omijające drogi krajowe ze względu na konieczność dokonywania  
opłat za przejazd po tych drogach .  
 
6.Przedstawiona została informacja o opracowanym z wniosku Komisji i  uchwalonym 
w dniu 29 czerwca  2005 roku przez  Radę Powiatu Rawskiego  „Programie Przeciwdziałania 
Patologii Społecznej – Narkomanii w Powiecie Rawskim.” Celem głównym programu jest 
ograniczenie zjawiska narkomanii na terenie powiatu rawskiego. Program został przekazany 
wszystkim adresatom biorącym udział w jego realizacji ; gminom, szkołom, parafiom 
kościelnym, był prezentowany w lokalnej Telewizji Kablowej , Radiu Victoria, na szczeblu 
powiatu zorganizowano spotkania młodzieŜy z estradą  nt. szkodliwości narkotyków.           
W dyskusji  wskazywano na poprawę klimatu ze strony grona pedagogicznego w podejściu 
do problemu narkotyków, sugerowano moŜliwość uŜywania psa do wykrywania osób 
biorących narkotyki  na zgłoszone zapotrzebowanie przez dyrekcję szkoły.                                  
 



 3 

Dla poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia moŜliwości wykrywania osób biorących 
narkotyki Starosta  zaproponował zakup przez Policję testera do narkotyków deklarując udział 
w kosztach jego zakupu przez Starostwo i zwrócił się z prośbą o wsparcie do gmin. 
Komendant Policji ustali   jego koszt zakupu i przekaŜe informację do Starostwa co pozwoli 
na podjęcie ostatecznej decyzji.  
 
7. Omówiono problem pomocy dla ludzi bezdomnych w oparciu o przekazane informacje 
przez burmistrzów i wójtów gmin. Na trenie powiatu tj w  Rawie Mazowieckiej ul. 
Mszczonowska 36 jest zorganizowane i prowadzone przez Rawskie Stowarzyszenie 
„SZANSA” schronisko dla bezdomnych , gdzie ma moŜliwość przebywania 14 osób w tym 2 
kobiet . W okresie niskich temperatur na zewnątrz w schronisku przebywa 9 – 10 osób 
a w pozostałym okresie zimowym od 2 do 4 osób. Z wypowiedzi burmistrzów i wójtów 
wynika , Ŝe  w razie potrzeby mają oni moŜliwości uruchomienia dodatkowych miejsc 
noclegowych dla bezdomnych -  aktualnie nie ma takiej potrzeby. GOPS -y posiadają 
rozeznanie i przydzielają pomoc doraźną, ciepłą odzieŜ , gorące posiłki, opał, Ŝywność 
i pomoc finansową najbardziej  potrzebującym. Policja ma  problemy z osobami  
bezdomnymi będącymi pod wpływem alkoholu którzy z tego powodu  nie mają moŜliwości 
skorzystania ze schroniska, a  nie kwalifikują się do  PIZ.   
 
 
Rawa Mazowiecka  styczeń 2006r. 
 
         Wicestarosta   
                      (-) Marian Krzyczkowski  
 
 
 


