
P R O T O K O Ł  NR 14/2009 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa,  Leśnictwa 

i Gospodarki Terenami odbytego wspólnie 
 z Komisją Komunikacji Dróg i Transportu 

w dniu 18 marca 2009 r. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach 
Komisji brali udział: przedstawiciele jednostek powiatowych odpowiedzialnych 
z stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Rawskiego.  

Posiedzeniu współprzewodniczyli Tomasz Lesiak – Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa,  Leśnictwa i Gospodarki Terenami oraz Jarosław 
Kobierski – Przewodniczący Komisji Komunikacji Dróg i Transportu.   
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń poszczególnych Komisji. 
3. Informacja przedstawicieli jednostek powiatowych odpowiedzialnych 

za stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Rawskiego za 2008 r. 
oraz współpraca merytoryczna z odpowiednimi wydziałami Starostwa.  

5.  Sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie posiedzenia 

 
Ad. 1 Wspólnego otwarcia obrad Komisji o godzinie 1200 dokonali jej 
Przewodniczący, witając zaproszonych gości oraz członków Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołów z poprzednich 
posiedzeń Komisji. 
Do ich treści uwag nie zgłoszono. 
Zostały one przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Następny punkt porządku obrad obejmował informację przedstawicieli 
jednostek powiatowych odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa publicznego na 
terenie Powiatu Rawskiego za 2008 r. oraz współpraca merytoryczna 
z odpowiednimi wydziałami Starostwa. 
Kolejno głos zabierali: 
Beata Chrzanowska – Powiatowy Lekarz Weterynarii, 
Jerzy Majewski – Komendant Powiatowy Policji, 
Grzegorz Truszkiewicz – Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej, 
Krzysztof Jasiński – Powiatowy Inspektor Sanitarny, 
Janusz Pawłowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
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  Jedną ze słuŜb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa obywateli 
jest policja.  W 2008 roku funkcjonariusze  policji wylegitymowali 22.245 obywateli 
tj. o 93 mniej niŜ w 2007 r. przeprowadzili 4.284 interwencji  tj. mniej o 180 niŜ 
w 2007 roku. Doprowadzono nietrzeźwych osób do:  
 -  jednostek  policji                         334  osoby 
 - do miejsca zamieszkania               18  osób; 
 - do placówek słuŜby zdrowia          29  osób; 
 - do prokuratury                               15  osób; 
 - do sądu                                           53  osoby  
 -  do zakładów  karnych                    28  osób 
 -   innych                                           24  osoby 
Przeprowadzono 1.244  wywiady, w 2007 – 1.706. Mniej wykonano konwojów 
w 2008 r.- 271, w 2007 r. – 477. Mniej  zatrzymano dowodów rejestracyjnych 
w 2008 r. – 501, w 2007 r. -  613. Więcej o 8 zabrano praw jazdy  w  2008 r. - 108, 
w 2007 – 100. Więcej o 68 zatrzymano  sprawców  za przestępstwa popełnione na 
gorącym uczynku  w 2008 r. – 375 , w 2007 r. – 307.  z czego sprawców rozboju 13, 
bójek i pobić 34, uszkodzeń mienia  14, uszkodzeń ciała  5 , związanych 
z narkomanią  8, kradzieŜy pojazdów 3, włamania do obiektów  6, kradzieŜy  
kieszonkowej 15, kierujących pojazdami w stanie  nietrzeźwym  233, innych 
przestępstw  44.  
    Mniej  nałoŜono mandatów.       W  2008 r.   -7.690   w  2007 r.  - 8.471 
za popełnione przestępstwa drogowe  w 2008 r. - 6.969  w  2007 r. -  7.939 
na kierujących                                    - „ -            - 6.862   - „ -        -  7.838 
więcej  na pieszych                            - „ -            -    107      - „ -      -     102 
więcej z ustawy o wychowaniu w       - „ -          -    349      - „ -       -     265 
  trzeźwości                                          
więcej  z tytułów porządkowych         - „  -           -  139      - „ -       -      81 
więcej z tytułu łamania  prawa           -  „  -          -   233      - „ -       -      64 
innych przepisów                             
 Mniej skierowano  wniosków  do sądu  w 2008 r. – 784 w 2007 r. - 889. 
Pouczono 3.774 osoby w 2008 r. , zaś w 2007  - 4.184. W 2008 r. nastąpił wzrost 
przestępstw  popełnionych  przez  nieletnich o 32. Więcej o 27 zanotowano czynów 
karalnych popełnionych przez nieletnich  w tym:    
z art. 278 § 1 i 3 k.k. ( zabór  cudzej własności )  nastąpił wzrost o 100 % 
2007 r. – 7 czynów w 2008 r. – 14 czynów. Ujawniono więcej przestępstw  z  
art. 190 k.k. (  groźba karalna )  w 2008 r.  – 10  w 2007 r. – 7. O 100%  ujawniono 
więcej  bójek i pobić  art. 159 i 158 k.k. więcej  o 3 ujawniono  przestępstw  z art. 
216 k.k .(zniewaŜenie  publiczne ) o 16 więcej przestępstw ujawniono z art. 280, 282 
k.k. (kradzieŜ i uŜywanie przemocy ), o 12 więcej  ujawniono przestępstw  z art. 217 
k. k ( naruszenie nietykalności  cielesnej ).O  100 % nastąpił wzrost  przestępstw z 
art. 178a k.k. ( prowadzenie pojazdu  pod wpływem  alkoholu  w 2008 – 2 w 2007 - 
1. Ujawniono  dwa przestępstwa  nieletnich z art. 291(nabycie lub zbycie cudzej 
własności ). Ponadto z art.  288 k.k. ujawniono 5 przestępstw  - wzrost  o 250 %.   
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 Ujawniono 3  przestępstwa  z art. 202 k.k. (prezentowanie treści  
pornograficznych przez młodocianych). Na terenie szkół młodociani popełnili  24  
czyny  karalne z czego : 
z art. 217 k. k. (  naruszenie  nietykalności cielesnej   )       - 10  
z art. 190 k.k. (groŜenie popełnieniem  przestępstwa)         -   6  
z art. 202 k.k.  (prezentowanie   treści pornograficznych )   -   3  
z art. 216 k.k. (zniewaŜanie  innej  osoby )                          -    3   
z art. 157 k.k. (naruszenie narządu lub rozstroju zdrowia)   -   1   
z art.226 k.k.( zniewaŜenie funkcjonariusza  publicznego)   -   1                                  
W 2008 roku  ujawniono 79 nieletnich  będących pod wpływem  alkoholu. z art. 208 
k.k. (rozpijanie nieletniego dostarczenie mu napoju alkoholowego nakłanianie 
do picia). 
 Policjanci rewiru dzielnicowych Sekcji Ruchu Drogowego  ds.  nieletnich  
prowadzili spotkania  i  pogadanki  w szkołach. Organizowali  egzaminy na kartę  
rowerową, konkursy  dla młodzieŜy. Ponadto brali udział w akcjach 
profilaktycznych takich jak: bezpieczne ferie zimowe, dzień wagarowicza,  
zakończenie roku szkolnego,  bezpieczne wakacje   i inne.  
 Policjanci  z sekcji dochodzeniowo – śledczej wszczęli 1.144 postępowania  
przygotowawcze. W  toku prowadzonych postępowań stwierdzono 1.172 
przestępstwa z czego wykryto 894. Zanotowano wzrost wykrywalności o 1,8%.  W 
2008 r. pogorszeniu  uległ miernik przestępstw  
- przeciwko Ŝyciu i zdrowiu          o 11,1 % 
- bójki i pobicia                             o 12,5 % 
- kradzieŜ rozbójnicza                  o   2,9 % 
Pogorszeniu uległa dynamika stwierdzonych przestępstw z ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii. W tej kategorii przestępstw  wskaźnik ten jest 
jednym z najgorszych   w województwie  łódzkim 
Ruch drogowy 
 W ub. roku na terenie powiatu ujawniono 94  wypadki drogowe, w których śmierć 
poniosło 10 osób a 120 zostało rannych. Najwięcej wypadków drogowych 
ujawniono na drogach gminnych i powiatowych - 49,  wojewódzkich – 25 
i krajowych  - 20. Najwięcej  zabitych ujawniono na drogach powiatowych 
i gminnych  - 8, wojewódzkich  - 1, krajowych   - 1. 
Najwięcej  wypadków drogowych  zanotowano: 
- w mieście  Rawa Mazowiecka   - 24  
- gminie  Rawa Mazowiecka        - 20 
- mieście Biała Rawska                -  8 
- gminie  Biała Rawska                -   8 
- gminie  Sadkowice                    -   7 
- gminie  Regnów                        -   4 
- gminie  Cielądz                         -  10 
oraz na drodze  krajowej             -  13  
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Spadła liczba  kolizji  na drogach powiatu z 526 w  2007 r.  do  522  w  2008 
r. Na drogach powiatowych zanotowano  267 kolizji,  na wojewódzkich  
 - 140, krajowych  -115. Najwięcej  kolizji notowanych  jest  na drogach : 
 - miasta Rawy Mazowieckiej       206   tj.  39.5 % 
 - gminy Rawa Mazowiecka            74   tj. 14,2  % 
 - gminy Biała Rawska                    31   tj.   5,9   % 
 - gminy Biała Rawska                    64   tj. 12,3   % 
 - gminy Sadkowice                         29   tj.   5,5  % 
 -  gminy Cielądz                             16   tj.    3,1  % 
 - gminy Regnów                               6   tj.    1,1  % 
 na drodze krajowej  8                      96  tj.  18,4  % 

Głównym  problemem w ruchu  drogowym  jest:  
- duŜa ilość  wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym; 
- duŜa ilość przypadków kierowania  pojazdem pod wpływem alkoholu; 
- nadmierna prędkość  pojazdów oraz przypadki nie zapinania pasów  
  bezpieczeństwa. 
         Koniecznym jest: 
- zwiększenie  liczby  i aktywności  patroli  policji na drogach;  
- zintensyfikowanie  kontroli przewoźników  pod względem  przestrzegania  
  przepisów  ustawy  o transporcie  drogowym (  pojazdy przewoŜące  
  kruszywo i dewastujące drogi powiatowe); 
- prowadzenie działań  na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 
- usprawnienie  systemu  ściągania mandatów karnych. 
 
Główne  zadania do realizacji przez  policję to  
- zwiększenie liczby  patroli Policji w tych  miejscach  i w czasie  kiedy patrol  
najbardziej  jest potrzebny; 
- eliminowanie  przypadków  patologii , bierności i braku  reakcji na  zagroŜenia; 
- wprowadzenie mechanizmów  współpracy  z administracją  samorządową,  
mieszkańcami w celu poprawy wizerunku policji; 
- poddanie analizie  najczęstszych  problemów  występujących  wśród   młodzieŜy 
szkolnej ; 
- ograniczenie  liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach poprzez   budowanie 
mechanizmów współpracy miedzy nauczycielami – rodzicami i   uczniami a policją. 
Dotarcie do problemów uczniów nie poprzez zastraszanie  a rzeczowy dialog; 
- zwalczanie patologii  na które  nie moŜe być społecznego przyzwolenia. 

 
Państwowa StraŜ PoŜarna odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo  poŜarowe 

mieszkańców powiatu. 
 W 2008  roku zanotowano 528 zdarzeń w tym: 
165 poŜarów ; 
350 miejscowych zdarzeń;  
  13 fałszywych alarmów  
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145 małych poŜarów ; 
  20 średnich poŜarów; 

W poszczególnych gminach zanotowano: 
- w mieście  Rawa Mazowiecka       54 poŜary     
- w gminie Biała Rawska                  43 poŜary     
- w  gminie Cielądz                          14  poŜarów   
- w  gminie Rawa Mazowiecka        35  poŜarów   
- w gminie  Sadkowice                     12 poŜarów    
- w gminie  Regnów                           3 poŜary                  
        Głównymi przyczynami  poŜarów były : 
- nieostroŜność  osób dorosłych w obchodzeniu się z  otwartym ogniem,  
niedopałkami papierosów i zapałkami ; 
- nieostroŜność nieletnich  poprzez  zaprószenie  ognia od papierosów  i  zapałek; 
- wady urządzeń  i instalacji ; 
- wady urządzeń mechanicznych; 
- podpalenie ;  

W wyniku  zdarzeń przy których uczestniczyli straŜacy, 15 osób poniosło  
śmierć, rannych zostało 104 osoby . W poŜarach w 2008 roku Ŝycie straciły 2 osoby 
a 3 zostały ranne . W wyniku zdarzeń  ośmioro  dzieci zostało rannych. W ub. roku 
odnotowano o 29%  wzrost poŜarów  w których zginęły dwie osoby. W gminie 
Sadkowice  odnotowany został  znaczny  wzrost  poŜarów  z 3  w  2007 r. do 12 w 
2008 r. natomiast w gminie  Cielądz z 9 do 14 wzrosła  ich  ilość.  
 Nadal  obserwuje się  niewystarczającą  znajomość  przepisów ppŜ oraz  nie  
przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa poŜarowego przez  
mieszkańców powiatu rawskiego.   

Komenda Państwowej StraŜy PoŜarnej  ściśle  współpracuje z mediami. 
Redaktorzy informowani są o waŜnych  wydarzeniach, zarówno z  prowadzonych 
działań bojowych jak i funkcjonowania jednostki PSP. Kierownictwo  Komendy  
opracowało  i bieŜąco aktualizuje procedury Planu Ratownictwa Powiatu 
Rawskiego. 

Dobrze układa się współpraca  z Ochotniczymi StraŜami PoŜarnymi w 
powiecie, które  wspierają  w działaniach  Jednostkę  Ratowniczo- Gaśniczą. 
NajpręŜniej  działające OSP zostały włączone do Krajowego Systemu  Ratownictwa 
Gaśniczego. W systemie  funkcjonuje  sześć OSP ( OSP Biała Rawska ,OSP 
Sadkowice, OSP Cielądz, OSP  Rawa Mazowiecka  OSP  Kurzeszyn, i OSP 
Wilkowice ). Dysponują one  jednym samochodem  cięŜkim, siedmioma 
samochodami  średnimi  i dwoma lekkimi.  
Ponadto 3 jednostki  OSP typu S spoza systemu dysponuje cięŜkimi samochodami 
gaśniczymi , natomiast  5 jednostek  OSP typu S dysponuje – średnimi  
samochodami gaśniczymi. Lekkimi samochodami gaśniczymi  dysponuje 15 
jednostek OSP spoza systemu. W powiecie  działa 10 jednostek OSP typu M. 
Łącznie jednostki ochrony przeciwpoŜarowej z terenu powiatu dysponują 37 
samochodami gaśniczymi wraz z  niezbędnym  wyposaŜeniem.  W 2008 roku 
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jednostki OSP działające w KSRG otrzymały 28.300 zł z przeznaczeniem na 
wyposaŜenie i interwencyjne przygotowanie  w akcjach. 

 Opracowana została  przez kierownictwo PSP mapa sieci i koncepcja  
zabezpieczenia  p. poŜ.  powiatu. Oparta jest  na Jednostce Ratowniczo Gaśniczej 
PSP,  oraz wiodących  jednostkach OSP wchodzących  w skład KSRG. Ustalono 
zadnia  dla sześciu  jednostek wiodących w KSRG jak i jednostek współpracujących 
, które posiadają  średni zastęp gaśniczy. 

Opracowano  plan działania  uwzględniający potrzeby powiatu w zakresie sił 
specjalistycznych oraz  w zakresie  uŜycia odwetu wojewódzkiego, biorąc pod 
uwagę obiekty mogące spowodować nadzwyczajne zagroŜenie  środowiska. 
Dokonano  analizy  wielkości i zasięgu  obszarów  chronionych  dla jednostek 
KSRG i współdziałających z KSRG. 
 Komenda Powiatowa PSP  zajmuje się   kontrolą stanu  bezpieczeństwa 
poŜarowego  w powiecie. W  2008 roku  przeprowadzonych zostało  139 kontroli w 
wyniku których ujawniono  174 nieprawidłowości które przedstawia poniŜej tabela. 
 
Rodzaj  obiektu  Ilość kontroli      Ilość nieprawidłowości 
obiekty uŜyteczności publicznej 
obiekty zamieszkania zbiorowego 
obiekty zamieszkania wielorodzinnego 
obiekty produkcyjne i magazynowe 
gospodarstwa   rolne 
lasy                                                                 

       14 
         2 
       91 
       25 
         3 
         4 

                 18 
                   2 
               134 
                 25 
                   0 
                   0 

 
Wydano decyzję  administracyjną dotyczącą  stwierdzonych nieprawidłowości  
w szpitalu.   Wiele nieprawidłowości  jest wynikiem braku ciągłego nadzoru  nad  
stanem bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego o czym świadczą pojedyncze  przypadki  
braku podręcznego sprzętu gaśniczego , uszkodzone znaki ewakuacyjne  i 
informacyjne  lub nie przestrzeganie terminów  badań  i przeglądów  podręcznego 
sprzętu  czy instalacji.  

Obiekty zamieszkiwania zbiorowego choć wyposaŜone są  w podstawowy 
poziom  zabezpieczenia przeciwpoŜarowego nie  stosowane  są  dodatkowe 
(nieobowiązkowe) zabezpieczenia  przeciwpoŜarowe, które  w znaczący sposób 
ograniczyłyby straty spowodowane poŜarem  i  rozmiary  zagroŜenia. Niepokoi  
fakt, Ŝe w wyniku przeprowadzonej wyrywkowej kontroli  instalacji  hydrantów 
zewnętrznych na terenie  Rawy  Mazowieckiej  i Białej Rawskiej 30 % było 
niesprawnych. Komendant Państwowej StraŜy PoŜarnej wystąpił z pismem do 
burmistrzów i wójtów o niezwłoczne wyeliminowanie tych nieprawidłowości. 
 Państwowa StraŜ PoŜarna prowadzi szeroką  działalność profilaktyczną. W ramach 
niej zorganizowano   w ub. roku  Powiatowy Turniej  Wiedzy PoŜarniczej . Wzięło  
w nim udział  48 uczniów szkół w powiecie. Ponadto  prowadzone są  wspólnie z 
policją  pogadanki dla młodzieŜy  na których  omawiane są  zasady  bezpiecznego 
wypoczynku  w czasie wakacji.  W prasie lokalnej  straŜacy  prowadzą  szeroko 
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rozumianą działalność  profilaktyczną  zwracając  uwagę między innymi na  
zagroŜenia  występujące  ze skutków wypalania traw w okresie wiosennym oraz 
zabezpieczenia p. poŜ.  podczas prac  Ŝniwno-omłotowych   itp.         

Pomimo wyposaŜenia JRG w sprzęt  nie udało się zakupić  cięŜkiego 
samochodu ratowniczo – gaśniczego tak potrzebnego w prowadzonych akcjach 
gaśniczych . Zakup ten winien być zrealizowany w 2009 roku.       
 

Za bezpieczeństwo weterynaryjne powiatu odpowiedzialność ponosi 
powiatowy  lekarz weterynarii. Realizuje on zadania  z zakresu  ochrony zdrowia 
zwierząt i bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego. Zadania realizuje 
poprzez:  
- zwalczanie  chorób  zakaźnych zwierząt  w tym  zapobieganie, wykrywanie 
i likwidowanie ognisk tych chorób; 
- zwalczanie  salmonellozy , włośnicy i wścieklizny. Prowadzi kontrole  higieny 
i bezpieczeństwa  Ŝywności poprzez :  
- dokonywanie  kontroli w zakładach zajmujących się produkcją środków  
spoŜywczych pochodzenia zwierzęcego; 
  Sprawuje  nadzór  nad wymaganiami weterynaryjnymi przy produkcji,  transporcie  
czy  dokonywaniu przeglądu dokumentacji systemu zarządzania jakością   
- nad stosowaniem  produktów leczniczych weterynaryjnych, wyrobami   
medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt;   
- nad  Ŝywieniem zwierząt i stosowaniem  środków  Ŝywienia  zwierząt. 
Powiatowy lekarz weterynarii współpracuje z organami Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej  ARMiR – w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego. 
Prowadzi szkolenia lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego w zakresie  
zwalczania chorób  zakaźnych  oraz bezpieczeństwa Ŝywności. 
  W 2008 roku przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny  
przeprowadzonych zostało  218 kontroli w zakładach  mięsa czerwonego  oraz 
zakładzie mleczarskim dotyczących przestrzegania  warunków  sanitarnych. 
Kontroli poddano 1.496 środków transportu przewoŜących produkty pochodzenia 
zwierzęcego oraz 1.313 kontroli mięsa przeznaczonego na eksport. Przebadanych 
zostało  1.540  szt. bydła w kierunku gruźlicy, 1.386 szt. bydła w kierunku brucelozy 
oraz 1.284 w kierunku białaczki. Wykryto jeden przypadek  białaczki u bydła. 
Przeprowadzono 40  kontroli produkcji środków  Ŝywienia  zwierząt. Przebadano 69 
próbek pasz. Badaniem  objęto  223.045  szt.  trzody  chlewnej . W trakcie badania  
nie stwierdzono włośnicy. Włośnicę wykryto  u jednego dzika, który poddany został  
utylizacji. W  kierunku włośnicy przebadano 143 dzików. Badaniem objęto  6.901 
szt. bydła  w kierunku gąbczastej encefalopatii   bydła ( BSE) nie stwierdzając  
wyniku dodatniego.Fermy drobiu  objęto programem  zwalczania niektórych 
serotypów  Salmonelli. Do  Państwowego  Instytutu  Badawczego w  Bydgoszczy 
przekazano do badań  51 lisów, nie stwierdzając  wścieklizny. WdroŜono  program  
zwalczania choroby Aujeszkyego  u świń . Przebadano 1.042 stada świń  pobierając  
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8.544 próbek krwi. W wyniku badań  stwierdzono 69 wyników dodatnich w 43 
stadach. 

Inspektor Weterynaryjny oceniła stan sanitarno-weterynaryjny na terenie 
powiatu jako dobry. W swej ocenie nie poinformowała  czy podjęła jakieś działania 
dotyczące funkcjonowania dzikiego schroniska  zwierząt, prowadzonego przez Panią 
Wall.   

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny odpowiedzialny jest  za stan 
sanitarny w powiecie. Bezpieczeństwo  sanitarne  powiatu w zakresie  
przeciwepidemiologicznym  zapewnione jest przez: 
SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej wraz z Przychodnią  Rejonowo-Specjalistyczną  i 
Poradnię  Chorób Płuc.  
15 – Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej; 
23 – prywatne gabinety lekarskie o charakterze zabiegowym;  
31 - prywatnych  gabinetów o charakterze nie zabiegowym.  
Stan  sanitarny gabinetów  jaki Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  nie 
budzi obaw. Pomieszczenia  Samodzielnego Publicznego ZOZ (szpitala) 
przygotowane są do wymagań sanitarno-technicznych zawartych w rozporządzeniu  
Ministra Zdrowia  z dnia 10 stycznia 2006 roku.   
Sytuacja chorób zakaźnych  
Sytuacja epidemiologiczna  powiatu w 2008 r. nie uległa pogorszeniu. W ub. roku 
na terenie  powiatu odnotowano 19 zatruć bakteryjnych pokarmowych  w tym 17 
wywołanych  pałeczką Salmonelli. Odnotowano  jedno zbiorowe  zatrucie  
pokarmowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Badaniu 
poddano   12 osób. Ujawniono 189  przypadków  zachorowań na  ospę , jeden 
przypadek zachorowań na przewlekłe WZW typu C, 1 przypadek zachorowań na 
WZW typu B . Wykryto siedmiu nosicieli HCV i 4 nosicieli HBS. Odnotowano 20 
przypadków  zachorowań na gruźlicę. Nastąpił  wzrost zachorowań na  róŜyczkę  o 
10 przypadków. Zarejestrowano jeden przypadek  zapalenia opon mózgowo-
rdzeniowych oraz 10 zachorowań na  świerzb. Zgłoszonych zostało  90 pokąsań  
ludzi przez zwierzęta. Zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 8 osób.  
 
W dziedzinie  bezpieczeństwa sanitarnego Ŝywienia , Ŝywności i przedmiotów  
uŜytku w 2008 r.  
Wydano 93 decyzje  terminowe w tym 5 decyzji o unieruchomieniu  działalności  
oraz 8 decyzji o zakazie wprowadzenia produktu  do obrotu. Za uchybienia  
sanitarno-zdrowotne  nałoŜono 68 mandatów  na sumę  - 12.000,00 zł . Skierowano  
2 wnioski  o nałoŜenie kary pienięŜnej  za  wprowadzenie do obrotu mięsa 
mielonego oraz środków  spoŜywczych bez  
opakowań jednostkowych .  
 W 28 obiektach zakładów Ŝywienia zbiorowego zamkniętego  będących  w 
gestii kontrolnej inspektoratu, stwierdzono w 5-ciu przypadkach nieprawidłowości 
w zakresie  niewłaściwego  stanu sanitarno- technicznego  podłóg , ścian, szafek, 
urządzeń  chłodniczych . NałoŜono  200 złotowy  mandat za niewłaściwe warunki 
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przechowywania środków spoŜywczych . W ramach systemu ostrzegania RASFF 
zanotowano 10 przypadków powiadomień alarmowych o produktach wadliwych np. 
- w czekoladzie mlecznej stwierdzono szkodniki; 
- w oliwie  z wytłoczyn  z oliwek stwierdzono szkodliwy benzopiren; 
- w orzechach włoskich  stwierdzono Ŝywe i martwe  szkodniki; 
- w figach stwierdzono  obecność Ŝywych i martwych szkodników; 
- w szklankach dekorowanych stwierdzono  kadm. Produkty  te wycofane zostały ze 
sprzedaŜy.  

Przeprowadzono wspólnie  z  Inspekcją Weterynaryjną 19 kontroli  obiektów 
funkcjonujących targowisk, nakładając 6 mandatów karnych na kwotę 1.050 zł. 
Karanie mandatowe stosowano w przypadku: 
- stwierdzonych niewłaściwych warunków sanitarno-higienicznych; 
- braku bieŜącej ciepłej wody; 
- niewłaściwych warunków przetwarzania  środków spoŜywczych . 
Wspólnie z policją przeprowadzono 3 kontrole dyskotek w porze nocnej. 
Państwowy Inspektor Sanitarny rozpatrzył 8 interwencji z czego 6 uznał za zasadne. 
Dotyczyły  one niewłaściwych warunków sanitarno-higienicznych  
w pomieszczeniach  sklepów  i  otoczeniu,  niewłaściwych  warunków przetwarzania 
środków spoŜywczych, wprowadzenie do obrotu  przeterminowanych  środków 
spoŜywczych , obecności szkła w makaronie, braku  oznaczenia  terminu 
przydatności  do uŜycia  środków spoŜywczych itd. 
 Konsumenci najczęściej składali skargi  na : 
- sklepy spoŜywcze; 
- hurtownie napoi  ; 
- Rawski Klub Sportowy „ Mazowia ”. 
Na właścicieli  obiektów nałoŜono 4 mandaty karne na kwotę 550 zł oraz 
skierowano jeden wniosek o ukaranie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego. 
 
Oceniając stan sanitarny w zakresie higieny komunalnej 
W zakresie jakości wody stwierdzić naleŜy, Ŝe uległ poprawie. W 2008 r. 
zmodernizowane zostały stacje Uzdatniania wody w Białej Rawskiej i Wałowicach. 
Nadzorem objęte zostały  dwa kąpieliska w Białej Rawskiej i Rawie Mazowieckie. 
Nadal brak jest  zaplecza higieniczno-sanitarnego dla uŜytkowników kąpieliska w 
Białej Rawskiej. W ub. roku nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu 
sanitarno-higienicznego w obiektach uŜyteczności  publicznej. 
 
Inspekcja sanitarna w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa sanitarnego 
i higieny środowiska pracy 
Przeprowadziła 81 kontroli i 10 wywiadów. Wydano 21 decyzji terminowych  które 
dotyczyły: 
- nakazu obniŜenia poziomu hałasu w środowisku pracy; 
- nakazu prowadzenia badań  czynników szkodliwych w środowisku pracy. 



 10 

W siedmiu zakładach stwierdzono  przekroczenie dopuszczalnych norm  hałasu 
mianowicie Herco Ltdl, , Belle Poland  Tina, Food Service  MGL Sp. zo.o., 
Spółdzielnia Mleczarska , PJKS w Rawie Mazowieckiej. Wydano 7 decyzji  
nakazujących obniŜenie poziomu dźwięku do granic dopuszczalnych 
natęŜeń.Czynniki  rakotwórcze występowały w dwóch zakładach 
1.Galwin ( bezwodnik kwasu chromowego); 
 2. SP ZOZ ( promieniowanie jonizujące). 

Celem  zminimalizowania oddziaływania czynników  rakotwórczych 
pracownicy stosowali indywidualne osłony osobiste. 
W 2008 r. stwierdzono 1 przypadek choroby zawodowej - alergiczne kontaktowe 
zapalenie skóry. Oceniając  stan sanitarny zakładów pracy w powiecie stwierdzić 
naleŜy, Ŝe uległ poprawie. Wzrosła teŜ świadomość pracodawców  w stwarzaniu 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.   
Według państwowego powiatowego inspektora sanitarnego stan sanitarny Powiatu 
Rawskiego jest dobry, a podmioty tu działające przestrzegają przepisów sanitarnych. 
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
W 2008 roku  zrealizowano następujące działania; 
- przyjęto  471 interesantów; 
- przyjęto 318 zgłoszeń o rozpoczęciu budowy; 
- wszczęto 12 postępowań odnośnie utrzymania obiektów; 
- przeprowadzono 31 kontroli związanych z prowadzonymi postępowaniami; 
- skontrolowano 3 obiekty  inŜynierskie ( drogi, mosty, przepusty)’ 
- przeprowadzono 41 kontroli obowiązkowych zgodnie z art. 59a prawa  
  budowlanego; 
- wydano 77 decyzji w tym 41 decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie obiektu;    
- wydano 17 postanowień   
- wydano 192 zawiadomienia o braku sprzeciwu do uŜytkowania  
  zgłoszonych obiektów  zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo  
  budowlane. 
W 2008 roku przeprowadzono 16 kontroli utrzymania obiektów wielko 
powierzchniowych. Ponadto przeprowadzono kontrole placów zabaw i ogródków 
jordanowskich znajdujących się na terenie powiatu rawskiego. 
Katastrofy budowlane nie wystąpiły na terenie powiatu rawskiego. 
NaleŜy stwierdzić, iŜ na terenie powiatu rawskiego w większości przypadków 
inwestorzy i uŜytkownicy przestrzegają przepisy prawa budowlanego dotyczące 
budowy i utrzymania obiektów. 

Na koniec Pan Jan Idzikowski – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego utrzymuje bieŜącą współpracę 
ze słuŜbami, inspekcjami i straŜami w zakresie bezpieczeństwa obywateli. Posiada 
opracowany Plan operacyjny funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego 
zagroŜenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Opracowano dokumentację 
akcji kurierskiej. Corocznie organizowane są treningi akcji kurierskiej. Jakość 
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podejmowanych działań oceniana jest przez przedstawicieli Wojewody, 
przedstawicieli Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień. W ćwiczeniach, 
które prowadzi Starosta Rawski aktywnie uczestniczą Burmistrzowie i Wójtowie 
gmin powiatu. Na potrzeby ćwiczeń opracowany jest plan ćwiczeń, który 
zatwierdzany jest przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Komendanta WKU w 
Skierniewicach. We wrześniu br. planujemy przeprowadzić ćwiczenia doskonalące 
akcję kurierską z udziałem samorządów gmin ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
realizację tego zadania przez samorządy gmin Białej Rawskiej i Regnowa. Swoje 
umiejętności  doskonalić będzie zespół akcji kurierskiej starostwa w zmienionym 
częściowo składzie. 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny 
jest za zorganizowanie i przebieg prac Powiatowej Komisji Lekarskiej. W tym roku 
do kwalifikacji wojskowej stawi się ponad 400 osób. Kwalifikację planujemy 
przeprowadzić w miesiącu kwietniu br.. Obecnie kompletowany jest skład 
Powiatowej Komisji Lekarskiej. 

Do zadań Wydziału naleŜy zarządzanie kryzysowe. W br. opracowany został 
Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego. Ten obszerny dokument został  
uzgodniony i zatwierdzony przez Wojewodę Łódzkiego. Składa się z planu 
głównego, procedur zagroŜenia kryzysowego i załączników funkcjonalnych. 
Pracownicy wydziału odpowiedzialni są za sprawy związane z obroną cywilną 
Powiatu. Starosta jako Szef Obrony Cywilnej  Powiatu koordynuje te zadnia w 
powiecie. Burmistrzowie i Wójtowie  odpowiedzialni   za  obronę cywilną na swoim 
terenie funkcjonalnie podlegają Staroście Powiatu. Starosta zatwierdza plany obrony 
cywilnej opracowane przez gminy. W ramach obrony cywilnej w powiecie 
zorganizowany został magazyn  przeciwpowodziowy  na wypadek  wystąpienia 
powodzi. Jest on wyposaŜony w podstawowy sprzęt. Ponadto  do zadań Wydziału 
naleŜy nadzór nad stowarzyszeniami  i fundacjami  działającymi na terenie powiatu. 
Pracownicy Wydziału wykonują teŜ inne zadania zapisane w Regulaminie 
organizacyjnym Starostwa. 
           
 Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska 
   (-) Tomasz Lesiak  
 


