
Sprawozdanie 
Starosty Rawskiego z działalno ści Komisji Bezpiecze ństwa i 

Porządku za 2008 r. 
 
 

 Podstawę prawną działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
stanowi art. 38 a ustawy o samorządzie powiatowym  jednolity tekst  z 
dnia  27.10. 2001  r. Dz. U nr 142 poz. 1592 z póź. zm. Określa on  
zadania Komisji . 
 W roku 2008 Komisja działała na podstawie planu pracy  
zatwierdzonego przez  Starostę Rawskiego w dniu 03.01.2008 r. 
Zadania ujęte w planie zostały zrealizowane.  
 Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 18 marca 2008 r. 
Rozpatrzono na nim pięć informacji a mianowicie: 
 
1)Ocenę bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawił Z-ca 
Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej. PrzybliŜył  
zebranym osiągnięcia policji jak i zagroŜenia które wystąpiły w powiecie .  
Stwierdził, Ŝe w 2007 roku policja  wszczęła 1006 postępowań  
przygotowawczych. Zanotowano wzrost przestępstw narkotykowych.  
Nastąpił wzrost przestępstw popełnianych przez  nieletnich. 
  W ruchu drogowym  zanotowano 91 wypadków drogowych  w 
których śmierć poniosło 11 osób. Policjanci ukarali  mandatami karnymi 
8.471 osób.  Na kierujących pojazdami nałoŜono  7.838 mandatów, na 
pieszych 102. Ponadto karano  mandatami  osoby  nie przestrzegające  
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przepisów 
porządkowych, obyczajności, przeciwko mieniu. Poinformował o 
prowadzonych akcjach w ramach  działalności prewencyjnej. Członkowie 
Komisji  przyjęli informację do wiadomości.   
 
2)Ocenę stanu sanitarnego powiatu rawskiego scharakteryzował - 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Poinformował o sytuacji 
epidemiologicznej wskazując na wzrost zachorowań na niektóre choroby 
zakaźne. Ocenił  warunki  sanitarne w kontrolowanych obiektach, stan 
sanitarny środowiska pracy, wymieniając zakłady pracy w których  
istnieje zagroŜenie  dla zatrudnionych  tu pracowników. Podsumował , Ŝe 
stan sanitarny powiatu jest dobry. Członkowie przyjęli informację do 
wiadomości . 
 
3) Ocenę  bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu dokonał -Powiatowy 
Lekarz Weterynarii. Zaznaczył, Ŝe powiat rawski jest wolny od chorób 
zakaźnych. SłuŜby weterynaryjne na bieŜąco  monitorują   zakłady  uboju 
zwierząt jak i zajmujące się  produkcją wyrobów mięsnych. Podkreślił, Ŝe 
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dobrze przebiega współpraca z Inspekcją Sanitarną. Członkowie Komisji 
przyjęli do wiadomości informację.   
  
4) Ocenę bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego w powiecie rawskim  
przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej. 
Poinformował, Ŝe w 2007 r.  zanotowano 530  zdarzeń, w tym  118 
poŜarów w których zginęły 4  osoby a jedna odniosła obraŜenia. Wskazał  
na najczęstsze przyczyny powstawania poŜarów. Nadmienił, Ŝe pomimo   
szczupłej obsady  kadrowej, straŜacy  biorą  udział w innych akcjach np. 
wypadkach drogowych.  
 Podkreślił, Ŝe  pomimo otrzymywanego wsparcia przez OSP , które  
naleŜą do krajowego systemu poŜarniczego zachodzi konieczność 
zakupu cięŜkiego samochodu straŜackiego. Członkowie Komisji  poprali 
tę propozycję, przyjmując bez uwag przedłoŜoną informację. 
 
5)Informacja o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym w powiecie 
rawskim przedstawiona została przez Dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Poinformowała ona o zagroŜeniu 
powodziowym , które moŜe wystąpić w dolinach  rzeki Rawki i rzeki 
Białki. Informację przyjęto do wiadomości.  
 Członek Komisji Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka  
poinformował o podejmowanych działaniach władz dotyczących  
przyjęcia zbiornika Tatar oraz o prowadzonych pracach 
zabezpieczających zbiornik, o podejmowanych inwestycjach  
związanych  z budową ścieŜki  rowerowej wokół  zbiornika Dolna . 
Starosta Rawski jak i członkowie Komisji poparli te przedsięwzięcia.   
  
 Drugie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 20 czerwca 2008 r. 
wspólnie z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w 
miejscowości Ossa.  Omówiono na nim  sześć informacji:   
 
1) Pierwsza dotyczyła bezpieczeństwa obywateli wynikającego z ustawy 
- prawo budowlane i działaniach podejmowanych przez Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. Inspektor Powiatowy  scharakteryzował  sytuację  
w powiecie podkreślając, Ŝe wszczął osiem postępowań dot. 
stwierdzonych samowoli budowlanych. Podjął pięć decyzji  nakazujących  
rozbiórkę  budynków, z których  trzy zostały wykonane. Poinformował  o 
ilości  wydanych decyzji, podjętych  interwencjach  i przeprowadzonych 
kontrolach.  Członkowie  Komisji przyjęli informację . 
 
2 i 5 ) Informację  o bezpieczeństwie  na drogach powiatu rawskiego  za 
5 m-cy przedstawił Z-ca Komendanta Powiatowego Policji . Stwierdził, Ŝe 
w tym okresie  wydarzyło się  27 wypadków drogowych  w których  jedna 
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osoba  zginęła  a 40 odniosło obraŜenia. Podkreślił, Ŝe  policjanci  ruchu 
drogowego zatrzymali do kontroli ponad 5 tysięcy uczestników ruchu 
drogowego nakładając 2,7 tys. mandatów karnych. Poinformował o 
wynikach policji osiągniętych przez słuŜbę kryminalną za analizowany 
okres. Informacja została przyjęta. 
 
3)Informację o przygotowaniu słuŜb do akcji „Bezpieczne wakacje” 
przedstawił  - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Omówił  stan 
przygotowania obiektów  uŜyteczności publicznej, który jest pod stałym 
nadzorem inspekcji sanitarnej. Komendant Powiatowy Państwowej 
StraŜy PoŜarnej  w Rawie Mazowieckiej poinformował o podejmowanych  
działaniach przez straŜ poŜarną.  Kierownik Pogotowia Ratunkowego w 
Rawie Mazowieckiej stwierdzi , Ŝe  Dział Pomocy Doraźnej  jest w stałej 
gotowości  i dobrze przygotowany do niesienia pomocy mieszkańcom. 
Jest wyposaŜony  w specjalistyczny  sprzęt  oraz środki łączności ze 
wszystkimi słuŜbami  ratowniczymi. Dobrze układa się współpraca z 
Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. 
  O przygotowaniach Komendy Powiatowej Policji do akcji  
bezpieczne wakacje  poinformował  Z-ca Komendanta  Powiatowego 
Policji. Przewodniczący  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – Starosta 
Rawski  Józef Matysiak  zapoznał  zebranych z pismem Wojewody 
Łódzkiego  wskazującym  na  zapewnienie bezpiecznego  wypoczynku  
dzieci i młodzieŜy  przez odpowiednie słuŜby, straŜe i inspekcje w 
powiecie. Informacja została przyjęta.   
 
 4)Informację o bezpieczeństwie przeciwpoŜarowym obiektach 
zamieszkania  zbiorowego przedstawił przedstawiciel Komendanta 
Powiatowego PSP. Omówił wyniki kontroli, zwracając  uwagę  na 
zapewnienie warunków ewakuacji  w czasie poŜaru. Zapoznał  
zebranych z wymaganiami budowlanymi i instalacyjnymi   
egzekwowanymi przez straŜ poŜarną. Poinformował o podejmowanych  
staraniach Komendy PSP w Rawie Mazowieckiej w sprawie zakupu 
cięŜkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Członkowie przyjęli 
informację do wiadomości.  
 
6)Zadania realizowane przez pogotowie ratunkowe w zakresie  
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli przedstawiła 
Dyrektor Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej. Poinformowała  o działalności  pogotowia  i 
udzielanej pomocy przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.  Informacja  
została przyjęta.  
 Po omówieniu przedstawionych  tematów odbyły się ćwiczenia 
zgrywające słuŜb ratowniczych na obiekcie hotelowym  w Ossie. 
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 W ćwiczeniach  brały udział  oprócz Jednostek  Państwowej StraŜy 
PoŜarnej , Ochotnicze StraŜe PoŜarne z Białej Rawskiej, Wilkowic,  
Kurzeszyna, , Sadkowic, Cielądza i Rawy Mazowieckiej 
 Do ćwiczeń aktywnie włączyły się jednostka policji i pogotowie 
ratunkowe. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jako obserwatorzy 
ćwiczeń  ocenili je wysoko. Przeprowadzone zostały profesjonalnie. 
 Starosta Rawski podziękował wszystkim biorącym udział w 
ćwiczeniach  za dobrze przygotowaną i sprawną akcję a właścicielowi 
obiektu za udostępnienie sali i moŜliwości zorganizowania ćwiczeń na 
obiekcie hotelowym. 
 Trzecie posiedzenie odbyło się  w dniu  30 września 2008 roku. 
Omówiono  na nim cztery tematy a mianowicie:  
 
1)Informację o świadczonych usługach medycznych przez rawską  
słuŜbę zdrowia, przedstawiła Komisji  Dyrektor Wydziału  Zdrowia  i 
Polityki Społecznej Starostwa. Zwróciła uwagę na brak opieki 
długoterminowej dla przewlekle i nieuleczalnie chorych, 
niezabezpieczenie opieki stomatologicznej dla  mieszkańców wsi  
finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Poinformowała o 
dostępności mieszkańców  do świadczeń udzielanych przez SP ZOZ i 
jedenaście  Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Informację 
przyjęto do wiadomości. 
 
2)Informację  z realizacji  zadań zawartych w Powiatowym Programie 
Zapobiegania Przestępczości  oraz Ochrony  Bezpieczeństwa  Obywateli  
i Porządku Publicznego na dzień 30.08.2008 r. przedstawił Dyrektor 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Nadmienił, 
Ŝe realizacja  programu  rozkłada się na wiele lat. Biorą w nim udział  
Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Komeda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy 
PoŜarnej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz 
Weterynarii, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa. Zadania  programowe są  realizowane. Członkowie Komisji 
przyjęli informację do wiadomości.  
 
3)Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku   zapoznani zostali  z 
postępem prac w zakresie opracowywanego Powiatowego  Planu 
Reagowania Kryzysowego , które przedstawił   Dyrektor Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa. Przewodniczący  
Komisji poinformował o zaproszeniu na obrady Komisji Dyrektora 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego 
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Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, który nie przybył ze względu na stan 
zdrowia.  
 W dyskusji  członkowie poruszyli sprawy zakupu plandek na 
wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Wójt Gminy Cielądz 
poinformował o przeszkoleniu w obsłudze pił spalinowych straŜaków 
ochotników. W przypadku wystąpienia zdarzenia kryzysowego  
związanego z koniecznością  usunięcia powalonych drzew posiada 
brygadę przeszkolonych straŜaków.  
 Starosta Rawski  wnioskował, Ŝe w kaŜdej gminie  winien 
znajdować się  agregat prądotwórczy. Pismo w tej sprawie  polecił 
opracować Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich  i Zarządzania 
Kryzysowego. Informację przyjęto do  wiadomości.    
 
4)ZałoŜenia programowe „ Wspólne osiedla ” przedstawił przedstawiciel  
Komendanta  Powiatowego Policji. Wskazał na współpracę policji z 
mieszkańcami powiatu, która jest gwarantem  powodzenia w realizacji 
programu. Członek Komisji - Wójt Gminy Cielądz  wyraził się o programie 
negatywnie. Podobne zdanie wyraził Wójt Regnowa. Członkowie Komisji 
wyrazili opinię Ŝe realizacja zadań programowych zaleŜy od samorządów 
miast i gmin.  
 
 Czwarte posiedzenie Komisji odbyło się w dniu  3 grudnia 2008 
roku. Omówiono na nim trzy tematy a mianowicie: 
 
1)Informację o bezpieczeństwie  na drogach powiatu rawskiego za  11 
 m-cy  przedstawił Z-ca Komendanta Powiatowego Policji. Poinformował 
o  spadku  ofiar śmiertelnych w wypadkach  drogowych  prawie o 50 %. 
Wskazał na  najbardziej  zagroŜone zdarzeniami  drogowymi odcinki  
dróg przebiegających przez powiat.  Nadmienił, Ŝe  plagą na drogach są 
nietrzeźwi kierowcy. Policjanci zatrzymali w powiecie  aŜ 225 osób 
prowadzących pojazdy po spoŜyciu alkoholu. Członkowie Komisji  
wskazali na  kierowanie większej ilości sił  i środków  policji  w te tereny  
na których  notowanych  jest najwięcej  zdarzeń . Wnioskowali  o 
dokonywanie  zmian  dyslokacji  patroli policji. 
  Starosta Rawski  zwrócił uwagę na stan dróg w powiecie. Drogi 
powiatowe są zniszczone przez nadmiernie przeładowane  samochody  
przewoŜące kruszywo-Ŝwir  z miejscowych Ŝwirowni. Prosił o pomoc  
policję  w tym zakresie.  
 DuŜym problemem w powiecie  jest dewastacja  znaków 
drogowych. Na oznakowanie dróg i odnowienie znaków drogowych 
Starostwo wydatkowało w br. ponad 60 tys. zł. Stwierdził, Ŝe 
statystycznie poczucie bezpieczeństwa jest w miarę  korzystne a 
poczucie  bezpieczeństwa wyraŜane przez  społeczność  lokalną juŜ  tak 
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korzystne nie jest.  Poinformował o zakupie urządzenia do  łatania dziur  
na drogach, które juŜ wiosną  będzie wykorzystywane. Zarząd Powiatu  
rozwaŜa  aby w 2009 r.  sfinansować  ponadnormatywne  słuŜby policji  
na drogach powiatowych. Informację przyjęto  do  wiadomości.  
 
2)Informację z realizacji rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” 
do którego włączyła się administracja powiatu, przedstawił  Z-ca 
Komendanta Powiatowego Policji. Nadmienił, Ŝe  zapisane  w  programie  
zadania  są realizowane. Poinformował  o rozbudowaniu  sekcji ds. 
nieletnich, w której obecnie  pracuje trzech funkcjonariuszy. Komisja  
wnioskowała  o bardziej  efektywne  zajęcie  się sprawami  nieletnich  
przez policję. Informacja została przyjęta do wiadomości. 
 
3)Informację o współdziałaniu słuŜb, inspekcji i straŜy w powiecie   
przedstawił  Członek Komisji - Naczelnik  Wydziału Prewencji KPP. 
Wskazał  na bardzo dobrą  współpracę  policji z Państwową StraŜą 
PoŜarną i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Dobrze  ocenił 
współpracę  z pozostałymi powiatowymi słuŜbami. Informacja  została  
przez członków  Komisji przyjęta do wiadomości.  
 Przewodniczący Komisji Starosta Rawski podniósł sprawę 
nielegalnie  działającego schroniska  dla zwierząt  na terenie gminy 
Rawa Mazowiecka prowadzonego  przez Panią Wall. Schronisko 
stwarza zagroŜenie  dla Ŝycia  i zdrowia  mieszkańców powiatu.  
PowaŜne zagroŜenie  stanowią  szczury  roznoszące po okolicznych 
wsiach  choroby.  DuŜa rola w rozwiązaniu tego problemu przypada 
słuŜbom sanitarnym i weterynaryjnym w powiecie, od których  oczekuje   
w najbliŜszym czasie rozwiązania tego problemu. 
 W dyskusji poruszono miedzy innymi brak środków do 
wyłapywania bezpańskich zwierząt w gminach. Poruszona została  
sprawa  przygotowania słuŜb weterynaryjnych  do prowadzenia  oględzin 
zwierząt podejrzanych o wściekliznę.  
 Komisja  zatwierdziła projekt planu pracy na 2009 rok 
przedstawiony przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i 
Zarządzania Kryzysowego. Komisja stwierdziła , Ŝe powiat rawski jest 
zaliczany  do bezpiecznych w województwie łódzkim. 
 
 
Sporządził:  
Jan Idzikowski 
 
 
 
Rawa Mazowiecka 2009.01.06 


