
SPRAWOZDANIE

z dzia|a|ności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku

od 01.01.201 1 r. do 25'06.2011 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracowała w składzie:
Przewodniczącyi Antoni Jan Tarczyński starcsta Miński;

Członkowie:
1) c zegoŹ wyszogrodzki . radny delegowany pŹez Radę Powiatu Mińskiego,
2) Janusz wlóblewski - radny delegowany przez Radę Powia1u Mińskiego'
3) podinsp. Robęń Kokoszka _ Komendant Powiatowy Policii w Mińsku Mazowieckim,
4) kom. Piotl Słoński _ pŻedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji

w Mińsku Mazowieckim,
5) Zbigniew Grzesiak powołany przez starostę,
6) Dariusz Jaszczuk _ powołany plzef starostę,
7) Alkadiusz Śliwa- powołany przez starostę,
8) MariaAlbręchcińska-oleksiuk powołanaprzezStarostę,
9) Andrzej Belkiewicz powołany przez Starostę,
l0) ppłk Jacek Kazimierski powołany przez Stalostę,
l ]) Tomasz cómy _ po\łojany pr7ez Slalo.|ę.

v 12) st. bryg' Jalosław Ufnal powołany przez Starostę,
13) Marcin Jakubowski po\łołany przez stalostę.

Ponadto w placach Komisji w ww. ramach czasowych uczestniczył prokuator wskazaiy pvez
Prokuratora oklęgowego w Siedlcach Pan Tomasf Tutkaj.

w dniu 26.06.2011 r' zŃończyła się kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej
na lata 2008-2011' w związku z łĄn, stalosta Miński zarządzeniem NI 50111 z dnia29lipca 2011 r.
powołał nowych człoŃów Komisji Bezpieczeństwa i Porządku nalata201I-2014.

Na koniec 2011 roku skład Komisji Bezpieczeństwa i PoŹądku w powiecie mińskim
przedstawiał się następująco:
Przewodniczący: Antoni Jan Tarczyński _ Starosta Miński;

Członkowie:
1. Grzegorz Wyszogrodzki - radny delegowany przez Radę Powiatu Mińskiego'
2. Janusz Wróblewski _ radny delegowany przez Radę Powiatu Mińśkięgo,
3' Marcin Jakubowski powołany przez starostę'
4' Bogdan Śrł'iątek.Górski - powołany przęz starostę,

. 5' KżysftofRadzio powołany pŹez sta.ostę,- 
6' mł. insp. Robeń Kokoszka. Komendant Powiato\ły Policji w Mińsku Mazowieckim,,
7. kom' Piotr słoński - przedstawiciel delegowany przez Komendan1a Powiatowego Policji

w Mińsku Mazowieckim.
8. Arkadiusz Slirła powoLany przez Starostę.
9. kom. Piotr wojda powołany przez sta.rostę,
10. ppłk Jacek Kazimierski 'powołany pŹez stalostę,
11. mjr Wojciech Skabalak. powołany pżez stalostę,
12. MariaAlbrechcińska-oleksiuk po\łołanapżezstalostę,
l3. Andrzej Belkiewicz _ powołany pżez starostę,
14. st. bryg. JaIosław Ufnal _ powołany przez sta.rostę,
15. Tomasz Gómy _ po\Ą/ołany pżez Starostę'

Ponadto w pracach Komisji uczestniczył prokwator wskazany przez Plokuratora okręgowego
w Siedlcach _ Pani Agnięszka Gańko.

w loku sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działała według przyjętego
uchwałą Komisj i rocznego planu pracy. Komisja odbyła 4 posiedzenia.



Pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 19 stycznia 2011 roku. Głównym tematem posiędzęnia
była opinia w zakesie organizacji systemu Ratownictwa Medycznego w województwię mazowieckim
w latach 2011-2014.

Komisja foslała zaPozlana p|zez Zastępcę Dyrektora SP ZoZ w Mińsku Mazo.wieckim olaz
Naczelnika 'l'łydziŃl Zatządzalia Kryzysowego i Spraw obronnych Starostwa Powiatowęgo
w Mńsku Mafowieckim - z najwazrriejszymi zapisami Planu Działania systemu Pa]istwowe
Ratownictwo Medyczne dla Wojewódawa Mazowieckiego na lata201I.2014 oraz z organifacją tego
systęmu na telęnię powiatu mińskiego'

Ponadto Zastępca D}Tęktora SP ZoZ w Mińsku Mazowieckim przedstawił Komisji stanowisko
D1'rektorów Śzpitali powiatowych . należących do Związku Pracodawców Mazowieckiego
Porozumięnia szpitali Powiato1łych - pŹesłane pismem do Wojewody Mazowieckiego' Wedfug
Dylektorów dotychczasowa organizacja iejonó'v operacyjnych opafia na strukfuze powiatowej
funkcjonuje w sposób sprarłny i nie rłymaga ręolganizacji. Ponadto odsunięto od reorganizĄi
systemu ratownictwa medycznego zakłady opieki zdfowotnej oraz ich organy załoŹycielskie tj'
jednostki samorfądu tęr}'torialnego' Dotychczasowi dysponenci (najczęściej SP ZoZ.y) poniosły
istotne nakłady na przystosowanie infrastruktuy i logistyki (m.in. inwestycję w remontyj wymiana
pojazdów, zakup spŻętu specjalistycznego) do w)Tnagan nowoczesnego pogotowia latuŃowego.
DylektoŹy wskazali lównież na brak jakichłolwiek konsultacji spo]łeczno-zawodowych, analiz
poprzedzających ploponowane zmiany oraz brak wskazania (wyboru) tfw' wiodącego dysponęnta
w Ąonie i okeślenia jego roli'

Komisja poparła stanowisko Dyrektorów szpitali powiatowych algumentując, że wdrożenię
ww' zapisów Planu Działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa
Mazowięckiego na lata 2011.2014 spowoduje takŹe wydłużenie dlogi powiadamiania i czasu reakcji na
zdatzenia ońz ploblęm organizacji wzakesie łączności i informatyzacji. Zdaniem Komisji
oprymalnym rozwiązaniem byłoby pozostawienie dotychczaso.lłych lęjonów operacyjnych opaltycb na
struL1urze powiatu otaz rea|izacja ptzedsięwzięć w zakesie usprawnienia zarządzania i finansowania
obecnie funkcjonującego systemu Ratownictwa Medycznego'

Ww. stanowisko Komisji zostało przedstawione Zatządoit Po1viatu, a następnie wpostaci
pisma p.zekazane do \ł,łaściwych organów zajmujących się porłyższym uagadnieniem olaz
do sąsiednich porł ialórł '

Plan Działania Systemu Państwo\ł7e Ratownictlvo Medyczne dla Województwa MMowieckiego
na lata 2011.2014 wraz z niewieIkimi zmianami wszedł w życie z dniem 1 lipca 201 1 r.

Komisja na posiedzeniu Zaakceptowała sprawozdanie ze swojej dzia.}alności w2010 loku,
postanowiła ptfękazać je Radzie Powiatu Mińskięgo orM przyjęła ,'Plan Pracy Komisji
Bezpięczęństwa i Polządku na 20 1 1 tok,, wraz z zaproponowanymi zmianami.

Ponadto Pani Maria Albrechcińska-oleksiŃ poinformowała człoŃów Komisji o organizacji
wdniu 15 maxca 2011 I' Powiatowego sympozjum na temat bezpiecznego po1uszania się na dlodzę,
którego adresatem j est młodfież powia1u mińskiego kierująca poj azdami. O|ganizatoftmi Sylpozjum -
na wniosek Komisji . są Komęnda Powiatowa Poiicji w Mińsku Mazowieckim, starostwo Powiatowe
w Mińsku Mazowieckim, Poradnia Psychologiczno.Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim oraz
Zęspół Szkół Zawodowych m 2 im. Powstańców wafszawy w Mińsku Mazowieckim. Powyższę
przedsięwzięcie ma chalaktel cykliczny i jest ptzykładem ukieruŃowania działań pro|rlaktycznych
Komisji na Źecu popra\ły sta.nu bezpieczeństwa w Zakesie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego

Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 02 czerwca 201'|
roku. Podstawowym tematami posiedzenia byłyI

. ocena skuteczności działń podejmowanych na teręnie powiatu nińskiego w zakesie
oglaniczaoia patologii wśIód młodzieży (alkohol, narkotyki - ,,dopalacze'').
. ocena przedsięwzięó podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w okesie letniego
w)rpoczynku.
. opinia w zakresie dróg pożarowych W budownictwie u'ielolodzinnym na telenie powiafu
mińskięgo'



Komisja poz}'ł"wnie oceniła działania podejmo\łane pŹez Komendę Powiatową Policji
w Mińsku Mazowieckim w zakesie ograniczania patologii wśIód młodzieiy oraz wskazała
przedsięwzięcia, zmietza1ące do utrzymania dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa dzieci
i młodzieiy na telenie szkoły i poza nim' Do tych pŹedsięwzięć należy zaliczyć|

1. rozważęnie moźjiwości zwiększenia patroli szkolnych (wzrost ilości patroli' współplaca Policj i
ze stIMą Miej ską wtym zakresie) oraz obecności fuŃcjonariuszy Policji w szkołach,

2. dalsze dysPonowanie palroli drogowych w pobliżu placówek oświatowych'
3 ' rozważenie moŹliwości po\Ą'aotu do j ednolitych umundurowań w szkołach,
4- wzmożenie kontoli przez funkcjonariuszy Polic]:1 ofuz sttaży ochrony Kolei na stacjach PKP'

Przedsięwzięcia wskazane w pkt 3 i 4 zostały w postaci pisma pŻekazane do odpowiednio urzędów
miast i gmin powiatu mińskiego oraz Komendy Regionalnej sfuaży ochony Kolei w siedlcach.

W związku ze zblizającym się okresęm letniego Wypocfynku omówione zostały zagadnienia
i planowane przedsięwzięcia \ł/ zakresie realizacji proglamu ',Bezpieczne wakacje _ 201l,'.
Przedstawiciel Wydzińl Zatządzartia Kryzysowego i spmw obronnych wskazał obszary działania
omz przedsięwzięcia, niezbędne do realizacji pŻez sł\rżby, iłspękcję i stEże w celu zapewnienia
bezpieczeństwa w okesie letniego wypoczynku w ramach akcji ,,Bezpieczne wakacje 201 1'''

Następnie Komendant Powiatowy Państwo$'ej straży Pożamej w Mińsku Mazowieckim oIM
Kierownik Sekcji Kontolno-Rozpoznawczej Komendy Powiatowęj Państwowęj strMy Pożamej
w Mińsku Mazowieckim przypomnieli Komisji o procedurach jakie muszą spełniaó placówki
w zakesie organizowania letniego wypoczyŃu dzieci i młodz\eży otaz. że wskazania dla
olganizatoló\ł7 polłyŹszego przedsięwzięcia w zakresie bęzpięczeństwa pożalowego znajdują się
na stronie intemetowej Komendy Powiatowej Państwowej strazy Pożamej w Mińsku Mazowieckim.

w toku plolvadzonej dyskusji Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim
zaproponował by Powiatowe Centtnm ZaŻądzaiia Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim zebrało
intbmacje na temat występowania dzikich kQielisk oraz placówek oświato\łych organizujących letni
wypoczynek na terenie powiatu mińskiego' w związku z powższym .Wydział Zavądzana
Klyzysowego i Spraw obronrrych Stalostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przesłał
do Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim wykaz dzikich kąpielisk i aqtraparków na
obszarze powiatu mińskiego.

Komisja została tó$łnież' zapoz\ana plzez Kierownika sekcji Kontlo]no-Rozpoznawczej
Komendy Powiatowej Państwowej Straży PoŻamej w Mińsku Mazowieckim z dzjałanlami
podejmowanymi przez Komendę Powiatową Państwowej stląży Pozarnęj w Mińsku Mazowieckim
w zaklesie &óg pożarourych w budownictwię wielorodzinnym na telenie polviatu mińskiego.
Przedstawione zagadnienia obejmowały wyniki przeprowadzonych konfuoli w powiecie mińskim oraz
wymaga.nia fawańe w aktach pla\ł]nych.

Komisja przyjęła u.rriosek, aby w miesi4cach wrzesien'/pazdziernik, I{P PsP w Mińsku
Mazowieckim dokonała kontroli dróg poża.owych na tercnie powiatu mińskiego pod kątem
przejezdności w godzinach popoludniowych. Ponadto człoŃowie Komisji podkeślili istotę rzetelnego
i Iacjonalnego tworzenia Planów Zagospodarowania Przęstrzennego przez właściwe miast'gminy jako
jednego z gwalantó\ł7 zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w zakesie dlóg pożaro\łych na telenie
powiatu mińskiego. Komisja przyjęła wniosek nający na celu z\ł.rócenie uwagi samolządom
ter}'torialnym na \ł7w. ploblematykę, który w postaci pisma został pźekazany do urzędów miasvgmin
powiatu mińskięgo'

Trzecie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się dnia 21 września 201t
roku' Główne tęmaty poruszone na posiedzęniu toI

. ocena stanu przedsięwzięć plofilaktycznych podejmowanych przez Komendę Powiatową
Policji w Mińsku Mazowieckim w zakresie zapęwnienia bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.

. opinia odnośnie stanu bezpieczeństwa sięci i Wządzęń dystybuujących gaz ziemny
na terenie powiatu mińskiego'

r omówięnie Założeń opracown7anego plojektu ,,Progmmu zapobiegania przęstępczości oraz
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateii','



Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim,
zapoznał Komisję z danymi statystycznymi dotyczącymi zdarzeń drogowych naterenię powiatu

, mińskiego otaz z przedsięwzięciami profilaktycznymi realizowan}rni przez KPP w celu zapewnienia
bezpieczeńsfwa w ruchu drogow1ln.

Komisja poz}t}1łie oceniła dfiałania Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim
la tzecz zapewnienia befpięczeństwa w ruchu drogowym oraz podkreśliia istotę ścisłej współpracy
Policji ijednostek samorządowych w t},rn fakresie'
' -- . W dalszej części posiedzerria pżedstawiciele Mazowieckiej Spółki Gazowniczej Sp.zo.o.
od'dział zaI<ład Gazowniczy Mińsk Mazowiecki zapoznali Komisię ż oiganizac.ją i funkcjonowaniem
ww.' spółki,olaz ze stanem bezpieczeństwa sieci i urządzeń dystiybuujących gaz ziemny na terenie
powiatu mińskiego oceniając gojako dobry

Na tym samym posiedzeniu Naczelnik wzKiso przedstawił człoŃom Komisji założenia
opracowywanego projektu ,,Programu zapobiegania pŻestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa ob}-\'r'ateli na ],ąta 201I-2oI4',- o|M żapoznał Komisję z podsumowaniem akJji
,,Bezpieczne Wakacje 2011" .

Cfwaxte posiedzęnie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 23 listopada 20l1
roku' .Podstawowym tematem poŚiędzenia była ocena stanu bezpieczeństwa na terenii powiatu
mińskięgo.

Komisja po wysfuchaniu \Ą,yst@ienia przerlstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Mińsku
Muowieckim, Komendanta Pou7iatowego Pańitwowej Strazy Pozamej w Mińsku Mazowięckim orazv 
last:pcl Plokuratola Rejorrowego * Miń.k., Mazowieckim, po'1ty\vn,. oceliła działania Policji,
Strazy Pożarnej oraz Prokuratury w fakresie zapewnienia b"'ii""'"n.t*u na telenie powiatu
mińskiego oraf podkreśliła istotę efęktywnej wipółpracy pomiędzy poszczególnymi słuzbami,
samorządami celem wzmożęnia działań kontroho-porząa[owy"n powodujących 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, przedstawicieli gmir/miast, sądu i prokuratury celem omówienia iwypiacowania
zasad postępowania z,,trudnąmłodzieżą'''

2) Iozw.źenie możliwości utworzenia Młod.i"zo'"go ośIodka socjotelapii na teręnie
powtatu miliskiego,

3) zorganizowanie spotkania z przedstawicielami zajmującynri się skupem złomu,
4) zwlócęlie się do Państwowego Powiatowego Inspektola sanitamego w Mińsku

Mazowieckim z prośb4 o dokonanie analizy problemu siożywania środków odurzających
(zawańych 1v słodyczach) pŻęz fiłodzieŻ powiatu mińskiego.

^ 
Wniosel-9:I9lni zoslał rł postaci pisma p|/eka/an) do Pan.tńwego Powiatowego lnspektora

.- Sanilamego u Mińs|u Ma7owiecklm.

* W dalszej części posiedzenia NacfęlDik wzKiso przedstawił zgromadzonym projekt
.P:9gramu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczęństwa obywateli i porządku
publicznego powiatu mińskiego na lata 2011-2014,, oraz ioinformował, że członkowie Komisji mogą
wnosić uwagi do powyższego dokumęntu do dnia 15 srudnia 2ol 1 r.

. Członkowie Komisji zaaprobowali przedstawiony projekt oraz postanowili ww. dokument .
po wniesieniu poprawek poddać konsultacjom społecznym wmiesiącu grudniu poprzez umieszczenie
go na stronie ntęmetowęj starostwa Powiatowego w Mińsku Mazolvieckim' w fwiązku z powyższym'
u]w. dokument fostał przedłożony Zatz4dowi Powiatu, a nas1ępnie na podstawie podjętej uchwały
(Nr 185/11 z dnia 20 grudnia 201 1 r') skierowany do konsultacji społecznych.

Ponadto Komisja zgodnie z ustawową plerogatywą wyraziła poz}tywną opinię na temat
Fojektu budŹetu powiatu mińskiego na 2012 rok w zakesie bezpieczeńsiwa i'porządku publi"'n"go,
podejmując stosowną uchwałę oraz pzyjęła plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2012
rok.
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