
SPRAWOZDANIE 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku

W 2016 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracowała w następującym składzie:

Przewodniczący: Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński.

Członkowie:

1. Andrzej Krasuski – radny delegowany przez Radę Powiatu Mińskiego,

2. Grzegorz Wyszogrodzki – radny delegowany przez Radę Powiatu    Mińskiego,

3. Marcin Jakubowski – powołany przez Starostę,

4. Hanna Wocial – powołana przez Starostę,

5. Marian Soszyński – powołany przez Starostę,

6. podinsp. Piotr Słoński – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku 
Mazowieckim,

7. podinsp. Piotr Wojda – przedstawiciel delegowany przez Komendanta    Powiatowego Policji w Mińsku 
Mazowieckim,

8. podinsp. Bartłomiej Dydek – Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim,

9. Maria Albrechcińska-Oleksiuk – powołana przez Starostę,

10. Andrzej Belkiewicz – powołany przez Starostę,

11. st. bryg. Jarosław Ufnal – powołany przez Starostę,

12. Tomasz Górny – powołany przez Starostę,

13. Magdalena Wieczorek – wskazana przez Prokuratora Okręgowego w Siedlcach.

Z dniem 7 grudnia 2016 roku pracę w Komisji zakończyła Pani Magdalena Wieczorek, zaś do składu Komisji 
delegowano Pana Marka Sęktasa – Prokuratora Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.

Ponadto na posiedzenia Komisji zapraszane były inne osoby wykonujące zadania z zakresu porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

W roku sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działała według przyjętego uchwałą Komisji 
rocznego planu pracy. Zgodnie z nim odbyły się 4 posiedzenia.

Pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 26 stycznia 2016 roku. Głównym zagadnieniem omawianym na ww. 
posiedzeniu była ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu mińskiego w 2015 roku.

Członkowie Komisji zostali zapoznani przez Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim –– 
podinsp. Bartłomieja Dydka oraz Z-cę Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim – nadkom. 
Zbigniewa Pucelaka z danymi statystycznymi, dotyczącymi m.in. ilości zdarzeń odnotowanych przez Komendę 
Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim w roku 2015 oraz z przedsięwzięciami podejmowanymi przez 
funkcjonariuszy policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie powiatu mińskiego, w tym prowadzenie 
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debat społecznych, zwiększenie liczby patroli prewencyjnych poprzez pełnienie służb ponadnormatywnych, 
prowadzenie licznych spotkań z młodzieżą (w tym spotkania profilaktyczne w placówkach oświatowych), 
współorganizacja (z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego 
w Mińsku Mazowieckim) Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Sympozjum skierowane dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych dotyczące bezpieczeństwie młodzieży na drogach itp.

Komisja pozytywnie oceniła realizację przedsięwzięć Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 
Mazowieckim w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie powiatu mińskiego oraz zwróciła uwagę 
na konieczność podejmowania ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami, samorządami celem 
wzmożenia działań kontrolno-porządkowych powodujących zmniejszenie patologii i przemocy na ww. terenie.

Na ww. posiedzeniu Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim – kom. Daniel 
Niezdropa, poinformował Komisję, że Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim planuje w 2016 
roku przeprowadzić na terenie powiatu mińskiego akcję prewencyjną, związaną ze znakowaniem rowerów (w 
celu efektywnego sprawdzenia legalności roweru) oraz poinformował o potrzebie pomocy finansowej przy 
zakupie sprzętu niezbędnego do realizacji ww. przedsięwzięcia.

Powiat miński w I półroczu 2016 roku udzielił Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim 
dofinansowania w kwocie 4000 zł na zakup:

·6 sztuk engrawerów (narzędzia do grawerowania);

·24 sztuk flamastrów UV piszących tzw. niewidocznym tuszem (widzialnym dopiero w świetle UV);

·18 sztuk latarek UV;

·1600 sztuk naklejek „Rower Oznakowany” zawierających logo Powiatu Mińskiego i Komendy Powiatowej 
Policji w Mińsku Mazowieckim;

·plakatów i ulotek informacyjnych, które zostały rozpropagowane na terenie powiatu mińskiego.

Ponadto w trakcie ww. posiedzenia Komisja Uchwałą Nr 1/2016 przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności 
w 2015 roku oraz Uchwałą Nr 2/2016 zaakceptowała projekt ,,Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
na 2016 rok”.

Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 7 czerwca 2016 roku. 
Podstawowymi tematami posiedzenia były:

1. Ocena zapewnienia bezpieczeństwa rodzinom i osobom starszym w systemie funkcjonowania opieki 
społecznej na terenie powiatu mińskiego.

2. Ocena skuteczności działań podejmowanych na terenie powiatu mińskiego w zakresie ograniczania 
przemocy w szkole – omówienie wyników ankiety.

3. Ocena przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letniego 
wypoczynku.

Pierwszy punkt porządku obrad został przedstawiony przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mińsku Mazowieckim – Pana Janusza Zdzieborskiego, który zapoznał Komisję z organizacją 
i funkcjonowaniem systemu pomocy rodzinie, ludziom starszym na terenie powiatu mińskiego oraz 
poinformował Komisję, że przedsięwzięcia prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (przy 
współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, policją, sądem, organizacjami pozarządowymi, placówkami 
edukacyjnymi, urzędami) zapewniają bezpieczeństwo rodzinom i osobom starszym w systemie funkcjonowania 
opieki społecznej na terenie powiatu mińskiego.

W tym samym punkcie Pani Elżbieta Kowalik-Wirowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mińsku Mazowieckim przedstawiła Komisji organizację i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mińsku Mazowieckim (MOPS) wraz z głównymi przedsięwzięciami realizowanymi przez MOPS 
w ramach długofalowej polityki senioralnej (współpraca z organizacjami rządowymi, Policją, organizacja akcji 
prewencyjnych, udział w Programach rządowych dotyczących sfery socjalnej itp.).

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedsięwzięcia realizowane przez instytucje odpowiedzialne za organizację 
systemu pomocy rodzinie i osobom starszym na terenie powiatu mińskiego oraz podkreśliła konieczność 
zacieśniania współpracy w tym zakresie pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej, policją, sądem, placówkami 
oświatowymi.
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W drugim punkcie posiedzenia Pani Maria Albrechcińska-Oleksiuk – psycholog Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim przedstawiła Komisji wyniki ankiety (wniosek wypracowany na 
posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 1 grudnia 2015 roku) uzyskane na podstawie danych 
otrzymanych z 43 szkół z terenu powiatu mińskiego (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) 
dotyczące zachowań przemocowych zaobserwowanych w szkołach oraz działań podejmowanych w celu ich 
wyeliminowania lub ograniczenia.

Pani psycholog zwróciła uwagę na pojawianie się tzw. ,,cyberprzemocy” w szkołach oraz zaakcentowała 
konieczność zacieśniania współpracy dyrektorów, nauczycieli placówek oświatowych z rodzicami uczniów 
celem rozwiązywania zaistniałych problemów wychowawczych.

Ponadto Pani Maria Albrechcińska-Oleksiuk jako kierunki dalszej pracy w przedmiotowym zakresie wskazała 
codzienną edukację dzieci i młodzieży (w zakresie umiejętności radzenia sobie z problemami, praw jakie im 
przysługują), współpracę z rodzicami, pracę nad poprawą ,,klimatu szkolnego” oraz uświadomienie 
nauczycielom  konieczności ujawniania przypadków przemocy w szkole.

W trzecim punkcie posiedzenia przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji Mińsku Mazowieckim, Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim zapoznali członków Komisji z przedsięwzięciami planowanymi 
do realizacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wakacji oraz z warunkami jakie muszą spełniać 
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, które reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży szkolnej, a także zasad jego nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

Następnie Pan Tomasz Górny – Naczelnik Wydziału Zarządzania i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego 
w Mińsku Mazowieckim, wskazał przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
w okresie letniego wypoczynku oraz przedstawił szczegółowe zadania do realizacji dla powiatowych służb, 
inspekcji i straży.

Na posiedzeniu Komisji pozytywnie zostały ocenione planowane działania (prowadzenie kontroli stanu 
technicznego autokarów, punktów sprzedaży alkoholu, liczne spotkania z młodzieżą, organizacja szkoleń dla 
organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży itp.). Zaakcentowano również konieczność zacieśniania 
ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie 
letniego wypoczynku.

Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 29 września 2016 roku, w trakcie którego omówiono 
następujące zagadnienia:

1. Ocena gospodarki leśnej pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lasach.

2. Ocena bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu mińskiego.

W pierwszym punkcie porządku obrad Komisja została zapoznana przez Z-cę Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim – st. bryg. Pawła Parobczaka z ogólną charakterystyką 
lasów na terenie powiatu mińskiego, z danymi statystycznymi dotyczącymi  ilości pożarów lasów na terenie 
powiatu mińskiego, przyczynami ich wystąpienia oraz z obszarami wymagającymi naprawy w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w lasach.

W dalszej części posiedzenia Pan Piotr Serafin – Nadleśniczy Nadleśnictwa ,,Mińsk” oraz Pan Michał Rzeźnik 
– przedstawiciel Nadleśnictwa ,,Drewnica” zapoznali Komisję ze strukturą Nadleśnictw, ich organizacją, 
zasadami funkcjonowania, podstawami prawnymi dotyczącymi spraw związanych z zabezpieczeniem lasów 
przed pożarami oraz procedurami organizacyjno-technicznymi dotyczącymi przygotowania obszarów leśnych 
do gaszenia pożarów.

Następnie Komisja w drodze głosowania pozytywnie oceniła stan gospodarki leśnej na terenie powiatu 
mińskiego w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dokonując oceny gospodarki leśnej Komisja 
podkreśliła zmniejszającą się w ostatnich latach ilość pożarów, zaakcentowała znamienną rolę Ochotniczych 
Straży Pożarnych w efektywnym reagowaniu na zagrożenia pożarowe w lasach oraz istotę utrzymywania 
i doposażenia w nowoczesne środki łączności i elementy wykrywania pożarów. Zaakcentowano również brak 
uchybień podczas przeprowadzonych w lasach państwowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Mińsku Mazowieckim kontroli oraz dużą dostępność hydrantów, sztucznych zbiorników w lasach 
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państwowych. Zwrócono również uwagę na brak zabiegów pielęgnacyjnych, niewystarczające zaopatrzenie 
wodne, a także nieodpowiednie drogi dojazdowe w lasach prywatnych.

W drugim punkcie obrad Pan Jarosław Borcuch – Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku 
Mazowieckim zapoznał Komisję z aktualną sytuacją dotyczącą choroby Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na 
terenie Polski, przedstawił mapę na której były zaznaczone ogniska ASF, strefy zagrożone (powiat na którym 
wystąpiło ognisko choroby) oraz strefy ochronne (powiat lub część powiatu przyległego do powiatu w strefie 
zagrożenia).

Następnie Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił zgromadzonym proces rozwijania się ASF wśród zwierząt, 
przedstawił dane statystyczne dotyczące ilości trzody chlewnej na terenie powiatu mińskiego oraz potencjalne 
zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się ASF.

Pan Jarosław Borcuch wskazał także główne przedsięwzięcia do realizacji jakie są podejmowane przez 
stosowne służby i instytucje przed wystąpieniem oraz w trakcie wystąpienia ww. choroby oraz dokonał analizy 
bezpieczeństwa epizootycznego na terenie Polski w kontekście prawdopodobieństwa wystąpienia innych 
zagrożeń weterynaryjnych.

Komisja pozytywnie oceniła stan bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu mińskiego, 
zaakcentowała problem występowania na terenie Polski (w tym na terenie województwa mazowieckiego) 
Afrykańskiego Pomoru Świń oraz podkreśliła istotę wspólnych, skorelowanych działań do jakich zobligowane 
są powiatowe służby, inspekcje, straże oraz jednostki samorządowe (prowadzenie akcji informacyjnych, 
przegląd magazynów, zakup środków ochronnych, środków dezynfekcyjnych, całodobowy monitoring itp.) 
w celu zapobieżenia oraz reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego.

Na ww. posiedzeniu Komisja przyjęła wniosek dotyczący organizacji akcji informacyjnej przeciwko paleniu 
śmieci w piecach. Wobec powyższego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa 
Powiatowego w Mińsku Mazowieckim opracował stosowną ulotkę, która została umieszczona na stronie 
internetowej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim.

W dalszej części posiedzenia przedstawiono Komisji sprawozdanie z akcji ,,Bezpieczne Wakacje 2016” oraz 
wskazano przedsięwzięcia jakie realizowały służby powiatu mińskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
w okresie wakacyjnym, które koncentrowały się w trzech płaszczyznach:

- kontrolne,

- profilaktyczne,

- informacyjne.

Czwarte posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 13 grudnia 2016 roku, w trakcie którego omówiono 
następujące zagadnienia:

1. Ocena działań podejmowanych na rzecz poprawy bazy lokalowej i materialnej Policji, PSP i OSP.

2. Opinia na temat projektu budżetu powiatu mińskiego na 2017 rok w zakresie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego.

3. Zaprezentowanie projektu ,,Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Mińskiego na 
2017 rok”.

Członkowie Komisji zostali zapoznani przez  Z-cę Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim 
– nadkom. Zbigniewa Pucelaka oraz Z-cę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku 
Mazowieckim – st. bryg. Pawła Parobczaka ze stanem materialnym oraz lokalowym Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) na terenie powiatu mińskiego z przedsięwzięciami 
podejmowanymi w celu jego poprawy (dokonane oraz planowane inwestycje w zakresie budowy/rozbudowy 
budynków Komend oraz doposażania w niezbędny sprzęt i wyposażenie) oraz podkreślili potrzebę dalszego 
wsparcia finansowego od samorządów terytorialnych, które udzielane w ostatnich latach znacznie przyczyniło 
się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu mińskiego.

Ponadto Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim poinformował Komisję, 
że do priorytetowych działań na rzecz poprawy bazy materialnej OSP należy doposażanie w sprzęt i środki 
ochrony indywidualnej jednostek OSP wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
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(ze  względu na ich mobilność oraz dysponowanie na miejsce zdarzenia w pierwszej kolejności), zwracając 
jednocześnie uwagę na kluczową rolę urzędów miast/gmin w zakresie dofinansowywania OSP.

Komisja pozytywnie oceniła podejmowane działania w ww. zakresie oraz podkreśliła dużą rolę 
samorządów terytorialnych powiatu mińskiego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, 
remontowych oraz zakupowych.

W dalszej części posiedzenia, Komisja wyraziła pozytywną opinię na temat projektu budżetu powiatu 
mińskiego na 2017 rok w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapoznała się z projektem 
Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2017 r., który zakłada 4 posiedzenia Komisji.

 

Starosta Miński

Antoni Jan Tarczyński
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