
                                                  Protokół 
 
 
z posiedzenia Komisji Bezpiecze ństwa i Porz ądku odbytego w dniu 30 
marca 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazow ieckiej 
(Powiatowe Centrum Zarz ądzania Kryzysowego ). 
 
Obecni wg listy obecności. 
Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył – Starosta Rawski Józef 
Matysiak. Zapoznał zebranych z porządkiem posiedzenia, który  został 
jednogłośnie przyjęty. 
      Porządek posiedzenia przedstawia się następująco: 
1. ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego powiatu za 2008 rok. 
2. Ocena bezpieczeństwa poŜarowego powiatu za 2008 rok. 
3. Ocena  bezpieczeństwa  sanitarnego  powiatu za 2008 rok. 
4. Ocena  bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu za 2008 rok. 
5.ocena bezpieczeństwa budowlanego w powiecie rawskim za 2008 rok. 
6. Informacja o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym za 2008 rok. 
7. Sprawy róŜne, wolne wnioski. 
 
Członkowie komisji otrzymali na dwa tygodnie przed posiedzeniem komplet 
materiałów na ww. tematy. Ponadto materiały te omawiano na Komisji Rady 
Powiatu i na Sesji Rady Powiatu, która odbyła się  dnia 25.03.2009 roku.  
 
Ad1 
Ocenę bezpieczeństwa i porządku powiatu przedstawił zebranym Z-ca 
Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej Marek Roróg 
Grzegory. Stanowi ona załącznik  nr 1 do protokołu. PrzybliŜył  on zebranym 
działania jakie  podejmuje  policja rawska na rzecz umocnienia  
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Szczególną uwagę 
zwrócił na duŜą ilość  zdarzeń drogowych  popełnianych na drogach  powiatu 
rawskiego przez nietrzeźwych  uŜytkowników  dróg. W wypadkach drogowych 
w 2008 r. śmierć poniosło 10 osób. Głównymi  przyczynami wypadków i kolizji  
drogowych jest: 
- nadmierna prędkość pojazdów niekiedy nie dostosowana do warunków  
  panujących na drodze; 
- zbyt duŜa ilość kierowców  prowadzących pojazdy  pod wpływem alkoholu; 
Problemem jest rozjeŜdzenie dróg  powiatowych przez  przewoźników  
przewoŜących  kruszywo z lokalnych Ŝwirowni. Wnioski jakie  wypływają  z 
przedłoŜonych  materiałów dotyczą: 
- zwiększenia aktywności policji zarówno w sferze poprawy bezpieczeństwa  
  obywateli; 
- zintensyfikowanie kontroli  przewoźników  w zakresie przestrzegania  
  przepisów  o transporcie  drogowym; 
- eliminowanie przypadków bierności i braku reakcji na  zagroŜenia; 
- poprawa  współpracy  z mieszkańcami powiatu i administracją samorządową  
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  w zakresie wzmocnienia wizerunku policji; 
- dogłębna analiza problemów  młodzieŜy w zakresie aspołecznych zachowań; 
- zwalczanie patologii, na które nie moŜne być społecznego przyzwolenia. 
Zabierając głos  Starosta Rawski  nadmienił Ŝe, na 2009 r. nie zostały 
przewidziane środki finansowe na wsparcie  policji przy zakupie samochodu  
gdyŜ Komenda Główna  była przeciwna wspieraniu policji przez samorządy.  
Ocenę  przyjęto do wiadomości. 
 
Ad.2 
 Członkowie  nie wnieśli  Ŝadnych  uwag  do materiałów (oceny) przedłoŜonej  
przez Komendę Państwowej StraŜy PoŜarnej. Stan bezpieczeństwa  
poŜarowego w powiecie  nie budzi zastrzeŜeń . Ocena stanowi załącznik nr 2 
do protokołu. 
Ocenę przyjęto  do wiadomości. 
 
Ad.3  
Ocenę bezpieczeństwa sanitarnego powiatu  przedstawiła  w zastępstwie  
Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego Pani B. Polanowska. 
Informacja stanowi  załącznik nr 3 do protokołu. Omówiła stan  sanitarny 
powiatu, wskazując  na jego poprawę. 
 
Wniosek  
Stan sanitarny powiatu jest dobry a podmioty  tu działające przestrzegają 
przepisów sanitarnych. 
Ocenę przyjęto do wiadomości. 
 
Ad.4 
Ocenę bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie za 2008 r. przedstawił  
w zastępstwie Powiatowego Lekarza Weterynarii – Zdzisław Wysocki. Stanowi 
ona załącznik nr 4 do protokołu. Poinformował  o przeprowadzonych 
kontrolach  w zakładach nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną. 
Wskazał ,Ŝe pracownicy  inspekcji przeprowadzili 1496 kontroli środków 
transportu przewoŜących produkty pochodzenia zwierzęcego. Nadmienił, Ŝe 
szczególną uwagę  przywiązuje się do monitorowania chorób zaraźliwych jak 
gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki u bydła. 

W ub. roku pracownicy weterynarii przebadali ponad 223 tys. sztuk 
trzody chlewnej, nie stwierdzając włośnicy ani powaŜniejszych zmian 
chorobowych mogących nasuwać podejrzenie  wystąpienia choroby zakaźnej 
przenoszącej się  na ludzi. 
 W kierunku  włośnicy  przebadano 143 dzików  dostarczonych  przez 
Koła Łowieckie. W jednym  przypadku stwierdzono  przypadek  włośnicy. 
Mięso tej sztuki zostało poddane utylizacji. Przebadano 6901 sztuk bydła w 
kierunku gąbczastej encefalopatii ( BSE), nie stwierdzając  wyniku dodatniego. 
Poinformował o przebadaniu  w kierunku wścieklizny  50 sztuk lisów  nie 
stwierdzając  jednostki chorobowej. Z przebadanych 8540 sztuk  trzody 
chlewnej ujawniono 69 przypadków  choroby Aujeszkyego. W zwalczaniu  tej 
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choroby ustawodawca  nakłada na rolników  obowiązku oznakowania świń 
przed  trzecim prróbkopobraniem. Problemem producentów  jaj jest 
salmonelloza. Badania na tą jednostkę chorobową  poddawane są  stada 
powyŜej 300 sztuk. Ocenia się Ŝe 50 % stad zaraŜonych jest tą  jednostką 
chorobową. 
 
Wniosek   
Podsumowując stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego powiatu 
uznaje się  za dobry. 
Ocenę przyjęto do wiadomości. 
 
Ad.5 
Ocenę bezpieczeństwa  budowlanego w powiecie przedstawiła w imieniu 
Inspektora Nadzoru Budowlanego Aneta Rudzka .Stanowi ona załącznik nr 5 
do protokołu. W roku 2008 inspektor nadzoru  budowlanego przyjął 471 
interesantów. Przyjęto 328 zgłoszeń  o rozpoczęciu  budowy. Wszczętych  
zostało 12 postępowań w sprawie  stanu obiektów. Wydano 77 decyzji w tym  
41 o pozwoleniu  na uŜytkowanie obiektu. Wydano 17  postanowień  i 192 
zawiadomienia o braku sprzeciwu do uŜytkowania obiektu. Inspektorzy  
Nadzoru Budowlanego  przeprowadzili  16 kontroli utrzymania obiektów 
wielko-powierzchniowych . 
Ocenę przyjęto do wiadomości. 
 
Wniosek  
Na terenie powiatu  mieszkańcy  starają się  przestrzegać przepisy prawa 
budowlanego.  Dotyczy to  zarówno inwestorów jak i uŜytkowników obiektów. 
 
Ad.6 
Informacje o bezpieczeństwie  przeciwpowodziowym za 2008 rok przedstawiła  
Dyrektor Wydziału ochrony Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa Anna Ostalska. 
Stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Poinformowała o zagroŜeniach 
przeciwpowodziowych w powiecie  rawskim. Przez obszar powiatu 
przepływają  niewielkie  rzeki. Do nich  zaliczyć  naleŜy : 
- Rawkę  o długości koryta   20,4  km 
- Białkę    -    „     -                28,3  km 
- Rylkę    -    „     -                 28,1  km 
- Krzemionkę z Czerwonka    8,2  km 
- Rokitną                                9,4   km 
- śelazną                                8,2  km 
- Kanał Cielądzki                  14,3  km               
- Kanał Grabicki                     7,4  km 
Największe obszary terenów zalewowych występują w okolicach  rzek Rawki , 
Białki i  Rylki. Poinformowała  o sytuacji  dotyczącej zbiorników Dolna i Tatar , 
gdyŜ  one stwarzają  niebezpieczeństwo   dla  miasta w razie sytuacji 
przeciwpowodziowej.  
Ocenę przyjęto do wiadomości. 
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Zabierając  głos Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Eugeniusz Góraj  
poinformował  zebranych  o prowadzonych pracach  w zakresie  przyjęcia  
przez miasto zbiornika Tatar i planowanych tu  inwestycjach . Szacowany  
koszt inwestycji to ok. 10 mln  złotych . Obiekt ten  powinien  być 
zmodernizowany  do 2011 roku . Poprzez modernizację podniesione zostanie 
bezpieczeństwo  powodziowe miasta Rawy Mazowieckiej. Wskazał  na  prace  
rewitalizacyjne w parku  miejskim . W ramach  nich umocnione  zostały brzegi  
rzeki Rawki. Wójt Gminy Cielądz – Andrzej Latek odniósł się  do tych spraw , 
wskazując  na rzekę Rylkę  oraz kanały Grabicko-Regnowski . Obiekty te są  
zaniedbane a odpowiedzialny za nie  Wojewódzki Zarząd Gospodarki Wodnej  
w Łodzi  nic nie robi  w zakresie regulacji tych cieków wodnych. Rzeki tu 
zasiedlone zostały przez znaczne ilości bobrów, które budując Ŝerenie 
doprowadzają  do lokalnych  podtopienień   gruntów.  Zabierając  głos  w 
dyskusji Starosta Rawski Józef Matysiak zadeklarował  Wójtowi pomoc w tej 
sprawie. 
 
Ad.7 Sprawy róŜne, wolne wnioski. 
Starosta Rawski  Józef Matysiak  zamykając  posiedzenie  podziękował  
zebranym  za przybycie. Nadmienił, Ŝe  następne posiedzenie  planowane  
jest wstępnie  na dzień 4 czerwca. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 
 
Protokołował                                                                      Przewodniczył 
Dyrektor Wydziału  Starosta  Rawski  
Spraw Obywatelskich i 
Zarządzania Kryzysowego  
                                                                                          Józef   Matysiak 
 
Jan Idzikowski 


