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Starosty  Rawskiego  z  działalno ści  Komisji  Bezpiecze ństwa 

i  porz ądku  za  2006 r.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Porządku  powołana  została  przez  Starostę

Powiatu  zarządzeniem nr  10  z  dnia  18  maja  2005 roku.  Zadania Komisji

określone  zostały  w  artykule  38a  ustawy  o  samorządzie  powiatowym  –

jednolity tekst z dnia 27 października 2001 roku zamieszczony w dzienniku

ustaw  nr  142  poz.1592  z  późniejszymi  zmianami.  Komisji  przewodniczył

Starostwa Rawski. Ponadto powołanych zostało dwóch przedstawicieli Rady

Powiatu. Samorządy gminne reprezentowane były przez Burmistrzów Rawy

Mazowieckiej  i  Białej  Rawskiej  oraz  Wójta  Gminy  Cielądz,  Komendę

Powiatową  Policji  w  Rawie  Mazowieckiej  reprezentowało  naczelne

kierownictwo.  W  skład  komisji  ponadto  wchodził  Prokurator  Rejonowy

wskazany przez Prokuratora Okręgowego. 

Praca komisji polegała na bieŜącej współpracy tego gremium.

Zadania  tej  komisji  były  zbieŜne  z  zadaniami  komisji  porządku  i

bezpieczeństwa Rady Powiatu.

Przedmiotem  pracy  komisji  było  opracowanie  Powiatowego  Programu

zapobiegania  przestępczości  oraz  ochrony  bezpieczeństwa  obywateli  i

porządku publicznego na lata 2006-2010.

Określone  w  nim  zadania  i  sposób  realizacji  zagroŜeń  i  bezpieczeństwa

obywateli.

1. Eliminowanie  patologii  społecznych.  Dotykają  one  szczególnie  wielu

rodzin w powiecie. W rodzinach tych występują zjawiska patologiczne

takie jak alkoholizm,przemoc, łamanie norm społecznych, narkomania.

Zawarte w programie działania zmierzają do poprawy bezpieczeństwa.



Szczególną  uwagę  kładzie  się  na  pomoc  ofiarom jak  i  prowadzenie

wszechstronnych działań profilaktycznych.

2. Zadania  w  zakresie  bezpieczeństwa  p.poŜ.i  ratownictwa  drogowego

realizowane  są  przez  Komendę  Powiatową  Państwowej  StraŜy

PoŜarnej w Rawie Mazowieckiej jak i jednostki terenowe. 

Szczególną  uwagę  przywiązuje  się  do  realizacji  zadań  ratowniczo-

gaśniczych. DuŜo zdarzeń występuje na trasie szybkiego  ruchu E-8 jak

i drodze krajowej Rawa Maz.-Łódź.

Zachodzi  pilna  potrzeba  doposaŜenia  tych  jednostek  w  potrzebny

sprzęt jak i ciągłe doskonalenie zawodowe straŜaków.

3. Realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców zajmuje się

Komenda  Powiatowa  Policji.  Policja  dobrze  realizowała  zadania

wynikające z programu. Poprawie o 7,9% uległ wskaźnik wykrywalności

przestępstw ogółem.

Dobrą  dynamikę  uzyskano  w  wykrywalności  przestępstw

gospodarczych  w  porównaniu  do  roku  2005.  Policjanci  wykryli  38

przestępstw  narkotykowych.  DuŜą  wagę  kierownictwo  policji

przywiązuje do działalności prewencyjnej. W ub. roku wylegitymowano

21899  osób  rejestrując  ich  w  bazie  danych  policji.  Policjanci

przeprowadzili  1437 wywiadów na potrzeby jednostek  policji,  sądów,

prokuratury czy innych organów. Funkcjonariusze policji brali udział w

4382 interwencjach w miejscach publicznych czy domowych. Zatrzymali

764 osoby  z czego 378 do wytrzeźwienia. Dokonali zatrzymania 455

osób na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa.

Odbyli 143 spotkania ze społeczeństwem, informując o zagroŜeniach

jak  i  nawiązując  kontakty  ze  społeczeństwem.   Bez  właściwej

współpracy  z  obywatelami  policja  ma  niewielkie  szanse  na

eliminowanie z  Ŝycia potencjalnych  sprawców.

Policjanci  powiatu  rawskiego  ujawnili  13558  wykroczeń  .Mandatami

karnymi ukarano 8277 osób na łączną kwotę 1,6 mln zł. Sporządzono



855 wniosków do Sądu Grodzkiego w Rawie Mazowieckiej o ukaranie.

Pouczenia zastosowano wobec 4453 osób.

Członkowie komisji bezpieczeństwa włączyli się do działań w zakresie

zwalczania  demoralizacji  wśród  niektórych,  uczestnicząc  w  138

spotkaniach  w  szkołach  podstawowych,  gimnazjach  i  średnich.

Utrzymywali na bieŜąco kontakty z dyrektorami szkół. 

4. Komisja  bezpieczeństwa  i  porządku  oceniła  sposoby  eliminowania

zagroŜeń  w  zakresie  zwalczania  chorób  zakaźnych,  prowadzenie

działalności  oświatowo-zdrowotnej  obywateli.  Oceniła  stan  sanitarny

powiatu, jako dobry.

5. Dokonała  oceny  w  zakresie  ochrony  zdrowia  zwierząt  oraz

bezpieczeństwa   produktów  pochodzenia  zwierzęcego.  Powiatowy

Lekarz  Weterynarii  prowadził   efektywne  działania  w  zakresie

sprawowania  nadzoru  nad  zwalczaniem  chorób  zwierząt,  badaniem

produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych na rynek przez

miejscowe przetwórnie.

6. Monitoringiem zdarzeń  w powiecie  zajmuje  się  Powiatowe Centrum

Zarządzania Kryzysowego  w ramach którego działa Powiatowy Zespół

Reagowania Kryzysowego. Dobra praca tego Zespołu przyczynia się do

podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w powiecie rawskim.

Ocenić naleŜy Ŝe powiat rawski naleŜy do bezpiecznych.

Styczeń 2007 r.

Starosta Rawski

(-) Józef Matysiak 




