SPRAWOZDANIE
z dzia|a|ności
Komisji Bezpieczeństwai Porządku w 2011 roku

v

.-

od 01.01.201
1 r. do 25'06.2011r. KomisjaBezpieczeństwa
i Porządkupracowała
w składzie:
Przewodniczącyi Antoni Jan Tarczyński starcstaMiński;
Członkowie:
1) c zegoŹ wyszogrodzki. radnydelegowanypŹez RadęPowiatuMińskiego,
2) Januszwlóblewski - radnydelegowanyprzezRadęPowia1uMińskiego'
3) podinsp.Robęń Kokoszka_ KomendantPowiatowyPolicii w Mińsku Mazowieckim,
4) kom. Piotl Słoński_ pŻedstawicieldelegowanyprzezKomendantaPowiatowegoPolicji
w Mińsku Mazowieckim,
5) ZbigniewGrzesiak powołanyprzezstarostę,
6) DariuszJaszczuk_ powołanyplzef starostę,
7) Alkadiusz Śliwa- powołanyprzez starostę,
8) MariaAlbręchcińska-oleksiuk powołanaprzezStarostę,
9) AndrzejBelkiewicz powołanyprzezStarostę,
l0) ppłkJacekKazimierski powołany
przez Stalostę,
l ]) Tomaszcómy _ po\łojany
pr7ezSlalo.|ę.
12) st. bryg' JalosławUfnal powołanyprzez Starostę,
13) Marcin Jakubowski po\łołany
przezstalostę.
Ponadtow placach Komisji w ww. ramachczasowych uczestniczyłprokuator wskazaiy pvez
Prokuratora
oklęgowegow Siedlcach Pan TomasfTutkaj.
w dniu 26.06.2011r' zŃończyła się kadencjaKomisji Bezpieczeństwai Porządkupowołanej
na lata 2008-2011'w związkuz łĄn, stalostaMiński zarządzeniem
NI 50111z dnia29lipca 2011 r.
powołał
nowychczłoŃów Komisji Bezpieczeństwa
i Porządkunalata201I-2014.
Na koniec 2011 roku skład Komisji Bezpieczeństwai PoŹądku w powiecie mińskim
przedstawiał
sięnastępująco:
Przewodniczący: Antoni Jan Tarczyński _ StarostaMiński;
Członkowie:
1. GrzegorzWyszogrodzki- radnydelegowanyprzezRadęPowiatuMińskiego'
2. JanuszWróblewski_ radnydelegowanyprzezRadęPowiatuMińśkięgo,
3' Marcin Jakubowski powołany
przez starostę'
- powołany
4'
BogdanŚrł'iątek.Górski
przęzstarostę,
5' KżysftofRadzio powołany
pŹez sta.ostę,
6'
mł.insp.Robeń Kokoszka. KomendantPowiato\łyPolicji w Mińsku Mazowieckim,,
7. kom' Piotr słoński- przedstawiciel
PowiatowegoPolicji
delegowanyprzezKomendan1a
w Mińsku Mazowieckim.
8. ArkadiuszSlirła powoLany
przezStarostę.
9. kom. Piotr wojda powołanyprzez sta.rostę,
10. ppłkJacekKazimierski'powołany pŹez stalostę,
11. mjr WojciechSkabalak. powołanypżez stalostę,
12. MariaAlbrechcińska-oleksiuk po\łołanapżezstalostę,
l3. AndrzejBelkiewicz_ powołany
pżez starostę,
_
14. st.bryg.JaIosławUfnal powołanyprzezsta.rostę,
15. TomaszGómy _ po\Ą/ołany
pżez Starostę'
Ponadtow pracach Komisji uczestniczyłprokwator wskazany przez Plokuratora okręgowego
w Siedlcach_ Pani AgnięszkaGańko.
w loku sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działaławedług przyjętego
uchwałą
Komisji rocznegoplanupracy.Komisjaodbyła4 posiedzenia.

Pierwszeposiedzenieodbyłosię dnia 19 stycznia2011 roku. Głównymtematemposiędzęnia
byłaopiniaw zakesie organizacjisystemuRatownictwaMedycznegow województwięmazowieckim
w latach2011-2014.
Komisja foslała zaPozlana p|zez ZastępcęDyrektora SP ZoZ w Mińsku Mazo.wieckim olaz
'l'łydziŃl
Naczelnika
Zatządzalia Kryzysowego i Spraw obronnych Starostwa Powiatowęgo
w Mńsku Mafowieckim - z najwazrriejszymi zapisami Planu Działania systemu Pa]istwowe
RatownictwoMedycznedla Wojewódawa Mazowieckiegona lata201I.2014oraz z organifacjątego
systęmuna telęniępowiatumińskiego'
PonadtoZastępcaD}TęktoraSP ZoZ w Mińsku Mazowieckimprzedstawił
Komisji stanowisko
.
D1'rektorów Śzpitali powiatowych
należących do Związku Pracodawców Mazowieckiego
Porozumięniaszpitali Powiato1łych- pŹesłanepismem do Wojewody Mazowieckiego'Wedfug
Dylektorów dotychczasowaorganizacjaiejonó'v operacyjnychopafia na strukfuze powiatowej
funkcjonujew sposób sprarłnyi nie rłymagaręolganizacji.Ponadto odsuniętood reorganizĄi
systemu ratownictwa medycznego zakłady opieki zdfowotnej oraz ich organy załoŹycielskie tj'
jednostki samorfądutęr}'torialnego'
Dotychczasowidysponenci(najczęściej
SP ZoZ.y) poniosły
istotnenakładyna przystosowanieinfrastruktuyi logistyki (m.in. inwestycjęw remontyjwymiana
pojazdów, zakup spŻętu specjalistycznego) do w)Tnagan nowoczesnego pogotowia latuŃowego.
DylektoŹy wskazali lównież na brak jakichłolwiek konsultacji spo]łeczno-zawodowych,
analiz
poprzedzających
ploponowanezmiany oraz brak wskazania(wyboru)tfw' wiodącegodysponęnta
jego roli'
w Ąonie i okeślenia
Komisja poparła stanowisko Dyrektorów szpitali powiatowych algumentując, żewdrożenię
ww' zapisów Planu Działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa
Mazowięckiegona lata2011.2014spowodujetakŹewydłużenie
dlogi powiadamianiai czasureakcjina
zdatzenia ońz ploblęm organizacji wzakesie łącznościi informatyzacji.Zdaniem Komisji
oprymalnymrozwiązaniembyłobypozostawieniedotychczaso.lłychlęjonów operacyjnychopaltycb na
struL1urzepowiatu otaz rea|izacja ptzedsięwzięćw zakesie usprawnienia zarządzaniai finansowania
obecniefunkcjonującego
systemuRatownictwaMedycznego'
Ww. stanowiskoKomisji zostałoprzedstawioneZatządoit Po1viatu,a następniewpostaci
pisma p.zekazane do \ł,łaściwychorganów zajmujących się porłyższym uagadnieniem olaz
porłialórł'
do sąsiednich
Plan DziałaniaSystemuPaństwo\ł7e
RatownictlvoMedycznedla WojewództwaMMowieckiego
na lata2011.2014wraz z niewieIkimizmianamiwszedłw życiez dniem 1 lipca 2011 r.
w2010 loku,
Komisja na posiedzeniuZaakceptowała
sprawozdanieze swojej dzia.}alności
postanowiłaptfękazać je Radzie Powiatu Mińskięgo orM przyjęła ,'Plan Pracy Komisji
Bezpięczęństwai Polządku na 20 11 tok,, wraz z zaproponowanymizmianami.
PonadtoPani Maria Albrechcińska-oleksiŃ poinformowała
człoŃów Komisji o organizacji
wdniu 15 maxca2011 I' Powiatowegosympozjumna tematbezpiecznegopo1uszaniasię na dlodzę,
którego adresatemj est młodfieżpowia1umińskiego kierującapoj azdami.O|ganizatoftmi Sylpozjum na wniosekKomisji . są KomęndaPowiatowaPoiicji w Mińsku Mazowieckim,starostwoPowiatowe
w Mińsku Mazowieckim, Poradnia Psychologiczno.Pedagogiczna
w Mińsku Mazowieckim oraz
Zęspół Szkół Zawodowychm 2 im. Powstańcówwafszawy w Mińsku Mazowieckim.Powyższę
przedsięwzięciema chalaktel cykliczny i jest ptzykłademukieruŃowania działań pro|rlaktycznych
Komisji na Źecu popra\ły sta.nubezpieczeństwa w Zakesie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego
Drugie posiedzenieKomisji Bezpieczeństwai Porządkuodbyłosię w dniu 02 czerwca201'|
roku.Podstawowym
tematamiposiedzeniabyłyI
. ocena skuteczności
działń podejmowanychna teręnie powiatu nińskiego w zakesie
(alkohol,narkotyki- ,,dopalacze'').
oglaniczaoiapatologiiwśIódmłodzieży
. ocenaprzedsięwzięópodejmowanych
w okesie letniego
w celu zapewnieniabezpieczeństwa
w)rpoczynku.
. opinia w zakresiedróg pożarowychW budownictwieu'ielolodzinnymna telenie powiafu
mińskięgo'

Komisja poz}'ł"wnieoceniła działaniapodejmo\łanepŹez Komendę Powiatową Policji
w Mińsku Mazowieckim w zakesie ograniczania patologii wśIód młodzieiy oraz wskazała
przedsięwzięcia, zmietza1ące do utrzymania dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa dzieci
i młodzieiyna telenieszkołyi pozanim' Do tychpŹedsięwzięćnależyzaliczyć|
1. rozważęnie
moźjiwości
zwiększeniapatroliszkolnych(wzrostilościpatroli'współplacaPolicji
ze stIMą Miejskąwtym zakresie)orazobecności
fuŃcjonariuszyPolicji w szkołach,
2. dalszedysPonowanie
palroli drogowychw pobliżuplacówekoświatowych'
3' rozważenie
moŹliwości
po\Ą'aotu
do j ednolitychumundurowań
w szkołach,
4- wzmożenie
kontoli przez funkcjonariuszy
Polic]:1
ofuz sttażyochrony Kolei na stacjachPKP'
Przedsięwzięcia
wskazanew pkt 3 i 4 zostaływ postacipisma pŻekazanedo odpowiedniourzędów
miasti gminpowiatumińskiegoorazKomendyRegionalnejsfuażyochony Kolei w siedlcach.
W związku ze zblizającym się okresęm letniego Wypocfynku omówione zostałyzagadnienia
i planowane przedsięwzięcia\ł/ zakresie realizacji proglamu ',Bezpieczne wakacje _ 201l,'.
PrzedstawicielWydzińl ZatządzartiaKryzysowegoi spmw obronnych wskazałobszarydziałania
omz przedsięwzięcia,
niezbędnedo realizacji pŻez sł\rżby,
iłspękcjęi stEże w celu zapewnienia
bezpieczeństwa
w okesie letniegowypoczynkuw ramachakcji ,,Bezpiecznewakacje2011'''
NastępnieKomendantPowiatowyPaństwo$'ejstrażyPożamejw Mińsku MazowieckimoIM
Kierownik Sekcji Kontolno-RozpoznawczejKomendy Powiatowęj PaństwowęjstrMy Pożamej
w Mińsku Mazowieckim przypomnieli Komisji o procedurachjakie muszą spełniaóplacówki
w zakesie organizowanialetniego wypoczyŃu dzieci i
młodz\eżyotaz. że wskazania dla
polłyŹszegoprzedsięwzięciaw zakresie bęzpięczeństwapożalowegoznajdująsię
olganizatoló\ł7
na stronieintemetowejKomendy PowiatowejPaństwowejstrazy Pożamejw Mińsku Mazowieckim.
w toku plolvadzonej dyskusji Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim
zaproponowałby Powiatowe Centtnm ZaŻądzaiia Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim zebrało
intbmacjena tematwystępowania
dzikich kQielisk oraz placówekoświato\łych
organizujących
letni
wypoczynek na terenie powiatu mińskiego' w związku z powższym .Wydział Zavądzana
Klyzysowego i Spraw obronrrych Stalostwa Powiatowegow Mińsku Mazowieckim przesłał
do KomendyPowiatowejPolicji w Mińsku Mazowieckimwykaz dzikich kąpieliski aqtraparkówna
obszarzepowiatumińskiego.
Komisja została tó$łnież'zapoz\ana plzez Kierownika sekcji Kontlo]no-Rozpoznawczej
Komendy Powiatowej Państwowej Straży PoŻamej w Mińsku Mazowieckim z dzjałanlami
podejmowanymi
przez KomendęPowiatowąPaństwowejstląży Pozarnęjw Mińsku Mazowieckim
w zaklesie &óg pożarourych w budownictwię wielorodzinnym na telenie polviatu mińskiego.
Przedstawione
zagadnieniaobejmowały
wyniki przeprowadzonych
konfuoliw powieciemińskimoraz
wymaga.niafawańe w aktachpla\ł]nych.
Komisja przyjęłau.rriosek,aby w miesi4cachwrzesien'/pazdziernik,
I{P PsP w Mińsku
Mazowieckim dokonałakontroli dróg poża.owychna tercnie powiatu mińskiego pod kątem
przejezdności
w godzinachpopoludniowych.
PonadtoczłoŃowie Komisji podkeśliliistotęrzetelnego
i Iacjonalnego
tworzeniaPlanów Zagospodarowania
przez właściwe
miast'gminyjako
Przęstrzennego
jednegoz gwalantó\ł7
zapewnieniabezpieczeństwa
pożarowego
w zakesie dlóg pożaro\łych
na telenie
powiatu mińskiego. Komisja przyjęławniosek nający na celu z\ł.rócenieuwagi samolządom
ter}'torialnymna \ł7w.ploblematykę,który w postaci pisma zostałpźekazanydo urzędów miasvgmin
powiatumińskięgo'
Trzecie posiedzenieKomisji Bezpieczeństwai Porządkuodbyłosię dnia 21 września
201t
roku'Głównetęmatyporuszonena posiedzęniutoI
. ocena stanuprzedsięwzięćplofilaktycznychpodejmowanychprzez Komendę Powiatową
Policji w Mińsku Mazowieckim w zakresie zapęwnienia bezpieczeństwaw ruchu
drogowym.
. opinia odnośnie stanu bezpieczeństwa sięci i Wządzęń dystybuujących gaz ziemny
na tereniepowiatumińskiego'
r omówięnieZałożeń
opracown7anego
plojektu,,Progmmuzapobiegania
przęstępczości
oraz
porządkupublicznegoi bezpieczeństwa
obywateii','

NaczelnikWydziałuRuchu DrogowegoKomendyPowiatowejPolicji w Mińsku Mazowieckim,
zapoznałKomisję z danymi statystycznymidotyczącymizdarzeń drogowych naterenię powiatu
mińskiego otaz z przedsięwzięciamiprofilaktycznymi realizowan}rni przez KPP w celu zapewnienia
,
bezpieczeńsfwaw ruchu drogow1ln.
Komisja poz}t}1łie oceniładfiałaniaKomendy PowiatowejPolicji w Mińsku Mazowieckim
la tzecz zapewnieniabefpięczeństwa w ruchu drogowym oraz podkreśliiaistotę ścisłejwspółpracy
Policji ijednosteksamorządowych
w t},rnfakresie'
W
dalszej
części
posiedzerria
pżedstawicieleMazowieckiej Spółki Gazowniczej Sp.zo.o.
' -- .
od'działzaI<ładGazowniczy Mińsk Mazowiecki zapoznali Komisię ż oiganizac.jąi funkcjonowaniem
ww.' spółki,olazze stanembezpieczeństwasieci i urządzeńdystiybuującychgaz ziemny na terenie
powiatumińskiegooceniającgojako dobry
Na tym samym posiedzeniuNaczelnik wzKiso przedstawiłczłoŃom Komisji założenia
opracowywanegoprojektu ,,ProgramuzapobieganiapŻestępczościoraz porządku publicznego
i bezpieczeństwaob}-\'r'ateli
na ],ąta201I-2oI4',-o|M żapoznałKomisję z podsumowaniemakJji
Wakacje2011".
,,Bezpieczne
CfwaxteposiedzęnieKomisji Bezpieczeństwai Porządkuodbyłosię w dniu 23 listopada20l1
roku'
.Podstawowym tematem poŚiędzenia była ocena stanu bezpieczeństwa na terenii powiatu
mińskięgo.
Komisja po wysfuchaniu\Ą,yst@ienia
przerlstawicieli
Komendy PowiatowejPolicji w Mińsku
Muowieckim, KomendantaPou7iatowego
Pańitwowej
Strazy
Pozamejw Mińsku Mazowięckimoraz
v
Plokuratola Rejorrowego * Miń.k., Mazowieckim, po'1ty\vn,. oceliła działania Policji,
last:pcl
Strazy Pożarnej oraz Prokuratury w fakresie zapewnienia b"'ii""'"n.t*u
na telenie powiatu
mińskiego oraf podkreśliłaistotę efęktywnej wipółpracy pomiędzy poszczególnymi słuzbami,
samorządamicelem wzmożęnia działań kontroho-porząa[owy"npowodujących zmniejszenie
patologii i pzemocy na ww. tercnię' Ponadto w totu piowajzonej dyskusji, Komisja przyjęła
następujące
\ł?rrioski
do realizacji:
1) zolganizowanie konferencji z udziałę dylektolów szkól, nauczycieli, funkcjonariuszy
Policji, przedstawicieligmir/miast,sądui prokuraturycelem omówienia iwypiacowania
zasadpostępowania
z,,trudnąmłodzieżą'''
2) Iozw.źeniemożliwościutworzeniaMłod.i"zo'"go ośIodka socjotelapii na teręnie
powtatumiliskiego,
3) zorganizowanie
spotkaniaz przedstawicielami
zajmującynri
się skupemzłomu,
4) zwlócęlie się do Państwowego Powiatowego Inspektola sanitamego w Mińsku
Mazowieckimz prośb4
o dokonanieanalizyproblemusiożywaniaśrodkówodurzających
(zawańych 1vsłodyczach)pŻęz fiłodzieŻpowiatumińskiego.
Wniosel-9:I9lni
zoslałrł postacipismap|/eka/an)
do Pan.tńwego Powiatowego
lnspektora
.- ^
Sanilamego
u Mińs|u Ma7owiecklm.
W dalszej częściposiedzenia NacfęlDik wzKiso przedstawiłzgromadzonymprojekt
*
.P:9gramu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczęństwa obywateli i porządku
publicznegopowiatumińskiegona lata 2011-2014,,
oraz ioinformował,żeczłonkowieKomisji mogą
wnosićuwagido powyższego
dokumęntudo dnia 15 srudnia2ol 1 r.
CzłonkowieKomisji zaaprobowaliprzedstawiony
projekt oraz postanowiliww. dokument.
.
po wniesieniupoprawek poddaćkonsultacjom
społecznym
wmiesiącugrudniupoprzezumieszczenie
go na stronientęmetowęj starostwaPowiatowegow Mińsku Mazolvieckim' w fwiązku z powyższym'
u]w. dokument fostał przedłożonyZatz4dowi Powiatu, a nas1ępniena podstawie podjętej uchwały
(Nr 185/11z dnia20 grudnia2011 r') skierowanydo konsultacjispołecznych.
Ponadto Komisja zgodnie z ustawową plerogatywą wyraziła poz}tywną opinię na temat
Fojektu budŹetupowiatumińskiegona 2012 rok w zakesie bezpieczeńsiwai'porządkupubli"'n"go,
podejmującstosownąuchwałęoraz pzyjęła plan pracy Komisji Bezpieczeństwai Porządkuna 2012
rok.
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