
S p r a w o z d a n i e  
Starosty Rawskiego z działalno ści Komisji Bezpiecze ństwa 
i Porz ądku za 2007  rok. 
 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została Zarządzeniem  
Starosty Rawskiego Nr  10 z dnia 18 maja 2005 roku.  Działa na 
podstawie artykułu 38a ustawy o samorządzie powiatowym – tekst 
jednolity z dnia 27 października 2001 roku zamieszczony w dzienniku 
ustaw nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami. 
 W nowej kadencji Rady Powiatu skład jej został uzupełniony o 
dwóch członków Rady Powiatu, dwóch przedstawicieli Komendy 
Powiatowej Policji i Prokuratury Rejonowej. 
W  2007 roku  zgodnie z przyjętym na pierwszym posiedzeniu planem 
działania obradowała cztero-krotnie. 
  

Na posiedzeniu Komisji w dniu 28 marca dokonano oceny realizacji  
 Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku  publicznego. Program ten 
obowiązuje do 2010 roku. Komisja pozytywnie  zaakceptowała 
przedstawioną ocenę   realizacji zadań programu. Ponadto przyjęła do 
realizacji zadania własne wynikające z rządowego programu „ Razem 
bezpieczniej ” na lata 2007-2015. Wysłuchała tez wniosków członków   w 
sprawie konieczności przebudowy drogi krajowej Rawa Mazowiecka –
Biała Rawska. Komendant Powiatowy Policji poinformował o 
funkcjonowaniu foto-radaru  obecnie uŜytkowanego przez 3 powiaty jak 
teŜ ustawienia stałych foto-radarów  na drodze krajowej nr 8.  

Przyjęto teŜ wniosek o wspólnym odbyciu posiedzenia Komisji i 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w miesiącu  czerwcu  
połączonego z ćwiczeniami doskonalącymi słuŜb straŜy poŜarnej we 
współdziałaniu z policją i słuŜbami medycznymi na obiekcie FOOD 
SERVICE  w Rawie Mazowieckiej.  
  
 Na odbytym drugim posiedzeniu Komisji w dniu 26 czerwca   
wspólnie z Powiatowym  Zespołem Zarządzania Kryzysowego omówiono   
następujące zagadnienia. 
Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu przedstawiła 
informację o bezpieczeństwie na drogach powiatu rawskiego. Omówiła 
stan dróg przebiegających przez powiat rawski. Podkreśliła, Ŝe w 
granicach administracyjnych powiatu znajduje się 45,98 km dróg 
krajowych , 54,4 km dróg wojewódzkich , 344,8 km dróg powiatowych, 
319,71 km stanowią drogi gminne.  
 
 



               Przyjęte wnioski dotyczą podejmowania wszechstronnych 
działań w ramach dostępnych środków do polepszania stanu dróg. 
Komisja zleciła Pani Dyrektor opracowanie wystąpienia do Inspekcji 
Transportu Drogowego o wzmoŜenie kontroli na drogach wojewódzkich i 
powiatowych a dotyczących przewozu Ŝwiru przez samochody cięŜarowe,  
które niszczą nawierzchnie dróg.  

Komisja przyjęła przedstawioną informację. Komisja zapoznała się z 
informacją o zagroŜeniach terrorystycznych i działaniach podejmowanych  
w tym zakresie przez słuŜbę  zdrowia oraz o dostosowaniu struktur 
szpitala do potrzeb ratowniczych.  

Przyjęto wniosek o nałoŜeniu świadczeń osobistych i rzeczowych, 
które mają być pomocne słuŜbie medycznej w razie nieprzewidzianych 
zdarzeń. Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej przedstawił 
informację na temat bezpieczeństwa poŜarowego na terenie powiatu 
rawskiego. Poinformował o ilości zdarzeń i podejmowanych działaniach. 
Wskazał, Ŝe przez teren powiatu przewoŜone są duŜe ilości 
niebezpiecznych materiałów zarówno przez Centralną Magistralę 
Kolejową jaki i drogą krajową E -8 . StraŜ poŜarna monitoruje zagroŜenia 
współpracując na bieŜąco z jednostkami ratownictwa chemicznego 
województwa łódzkiego.  
 Komisja przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa poŜarowego 
podkreślając, Ŝe KP PSP w Rawie Mazowieckiej ma dobre warunki pracy, 
przeszkoloną załogę i jest przygotowana do zabezpieczenia powiatu w 
tym zakresie.  
 Po omówieniu tematów o godz. 13.00 członkowie Komisji i Zespołu 
przemieścili się na ul. Mszczonowska 35a gdzie  rozpoczęły się ćwiczenia 
zgrywające słuŜb ratowniczych pod kryptonimem „FOOD SERVICE 2007 ”  
zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w 
Rawie Mazowieckiej. Ćwiczenia doskonalące jednostek PSP jak i 
jednostek OSP włączonych do krajowego systemu p.poŜ. przebiegły 
sprawnie. Oceniono, Ŝe przygotowane zostały profesjonalnie.  
  

W dniu 25 września odbyło się trzecie posiedzenie Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. Komisja  dokonała oceny stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego za I półrocze 2007 r. Informację 
tą szczegółowo przedstawił członek Komisji Naczelnik Wydziału 
Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.  
  Wskazał , Ŝe w I półroczu 2007 r. policjanci dokonali 2.284 
interwencji w tym 785 domowych, do sądu skierowano 487 wniosków o 
wykroczenie. Na drogach powiatu wydarzyło się 37 wypadków drogowych 
w których Ŝycie straciło 8 osób a 45 doznało obraŜeń ciała. Poinformował 
o działaniach policjantów z wydziału ruchu drogowego mających na celu 
ograniczenie liczby wypadków na drogach. Informacja została przyjęta. 
  



Przedstawicielka Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Rawie 
Mazowieckiej przedstawiła ocenę bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 
I półrocze 2007 r. Członkowie przyjęli ww  materiał bez uwag. 

Ocenę bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu przedstawił Z-ca 
Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego. Wskazał, Ŝe Inspekcja 
Weterynaryjna  prowadzi bieŜący monitoring nad produkcją środków 
spoŜywczych pochodzenia zwierzęcego. Na bieŜąco prowadzone są 
badania zwierząt w zakresie wykrywania chorób gruźlicy bydła , brucelozy 
czy białaczki. SłuŜby weterynaryjne sprawują bieŜący nadzór nad  
fermami drobiu .  
 Członkowie przyjęli przedstawioną ocenę stwierdzając, ze powiat 
rawski jest dobrze chroniony przez słuŜbę weterynaryjną. 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego przedstawił informację o zagroŜeniu przeciwpowodziowym 
w powiecie rawskim. Wskazał,  Ŝe największe zagroŜenie stwarza 
zbiornik „ Tatar”  dlatego teŜ pilnym zadaniem jest uregulowanie stanu 
prawnego zbiornika górnego, który winien być przyjęty przez  jednego 
zarządzającego – OSIR  Rawski. Prace w tym zakresie zostały podjęte 
przez samorząd  miasta Rawa Mazowiecka i gminy Rawa Mazowiecka.  
Informacja ta  została przyjęta przez Komisję. 
  

W  dniu 11 grudnia 2007 roku Komisja odbyła czwarte posiedzenie. 
Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej omówił na nim : 
- informację o współdziałaniu słuŜb, inspekcji i straŜy w powiecie rawskim; 
- informację o realizacji programu „ Razem bezpieczniej ”; 
- informację  o zwalczaniu narkomanii w powiecie rawskim. 
Ponadto Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego poinformował, Ŝe działania słuŜb, straŜy i inspekcji mają na 
celu ochronę zdrowia społeczności powiatu rawskiego i są oceniane  
wysoko. Poinformował teŜ o odbytej konferencji poświęconej narkomanii,  
która odbyła się w dniu 28 listopada 2007 roku w Miejskim Domu Kultury 
w Rawie Mazowieckiej. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 
materiał i oceniła , Ŝe powiat rawski jest bezpiecznym powiatem .  
 Uczestniczący w obradach Komisji Powiatowy Lekarz Weterynarii 
poinformował o wystąpieniu 4 ognisk ptasiej grypy na terenie 
województwa mazowieckiego i podejmowanych działaniach przez słuŜby 
weterynaryjne w powiecie rawskim. Członkowie Komisji przyjęli  
propozycję planu pracy Komisji na 2008 rok przedstawioną  przez 
Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.  
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