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Załącznik
20]] r'
z dnia28 stycznia
i l'oŻądkuPowiatuMińskiego

SPRAWOZDANIE
i Porządkuw 2012roku
Komisji Bezpieczeństwa
z dzia|a}ności
W 2012 roku Komis.ja Bęzpięczeństwai Porządku Powiatu Mińskiego placowała
składzie:
w następującym
Antoni Jan'l.arczyński- StarostaMiliski;
Przervodniczący:
Czlonkowie:
1' GrzegorzWyszogrodzki radnydelegowanyprzezRadęPowiatuMińskiego.
2. ]anuszWróblęwski radnydelegowanyptzezRadęPowiatuMińskięgo,
3. Marcin Jakubowski.' powołanyprzezStarostę.
plzez starostę.
BogdanŚu'iątek-Górski polvołany
4'
przezStarostę,
5. KJfySZtofRadzio powołany
PowiatowyPolicji w Mińsku Mazowieckim'
Kokoszka
Komęndant
6. mł'insp' Robert
7' nadkom'Piotr Słoński plzedstawicieldelegowanyprzez KomendantaPo\ł'iatowego
PoLiciiw Mirisku Mazowieckim.
8' ArkadiuszŚliwa powołanypIZeZStarostę'
pźcz Stalostę,
9. nadkom-Piotr Wojda powołany
przęZstalostę,
10' ppłkJacekKazimierski powołany
pżez S|alostę,
powo]łany
Wojciech
Skrabalak
11' mjr
powołanaprfezstalos|ę,
l2' MariaAlbrechcińska-oleksiuk
powołany
przęz
staroslę'
Andzei
Bęlkiewicz
l3'
przezstarostę.
U|nal_ powołany
14' st' bryg.Jarosław
pŻez
starostę.
Tomasz
Górny'powołany
15.
W pracachKomisji ucfestniczyłrówniezprokulatorwskazanyprzez Prokulatoraokręgowego
p]Zez
w Siedlcach Pani Agnieszka Gańl<ooraz inne zaptoszoneosoby, prezentująteo|na'"|ianą
Komisjętematykę'
W roku sprawozdawczymKomisja Bezpieczeństwai Porządkudziałaławedługprz},jętego
rocznegoplanupracy'Kornisjaodbyła4 posiedzenia.
uchwałąKomisji
Pierwsze posiedzenieodbyłosię dnia 26 stycznia 2012 rokri w StarostwiePowiatowym
w Mińsku Mazowieckim' Głównym temaiem posiedzenia była ocena skutecznościdziałań
podejmowanychna terenię powiatu mińskiego w zakresie ograniczaniaprzemocy w rodzinie'
CzłonkowieKomisji zostali zapozlani ptzez DyrektoraPowiatowegoCentrum Pomocy Rodzinie
w Mirisku Mazowieckim Pana JanuszaZdzieborskicgoz podstawamiprawnymifunkcjonowania
PowiatowegoCentrum Pomooy Rodzinie w Milisku Mazowieckim oraz jego najwazniejszlmi
zadaniami'PonadtoNaczelnik Sekcji Nie1etnichi PatologiiKomendyPowiatowejPolicji w Mińsku
nadkom' Piot| Słoński oraz Zastępca Plokuatora Rejonowego w Mińsku
Mazowieckim
Mazowieckim P.ui Agnieszka Gańko przedstawiliKomisji między innymi: dane statystyczne
dotyczącę ilości interwencji podejmowanychprzez Komendę Polviatową Policji rł,Mińsku
Prokuratury
Mazowieckimw zakresieograniczaniaprzemocyw rodzinieofaz zbiorcre zesta\\'ienie
postępowań
Rejonowej w Mirisku Mazowięckim za 2011 rok, dotyczące prowadzonych
Wobecczłonkalodziny.
z użyciemprzemocyw rodzinieiub groŹbybeupralvnej
o przęstępstwa
Komisja poz}.tywnięocęniładziałaniapodejmowanena terenie powiatu mińskięgopŻez
istotęścisłej
\n'V'podmiotyna rfecz ograniczania7-jawiskpalologicznychw rodzinię.Zaakcęntowała
wniosek
przyjęła
W w\ł'' Zakresie,a takŹe
współpracyPolicji oraz jednostek samorządo\ł'yc1]
o zorganizowaniuspotkaniafunkcjonariuszyprewencjiPolicji z psychologamiw ramachrealizacji
przedsięwzięć profilaktyczno-zapobiegawczychoraz podniesielia społecznej \łraŻiiwości
w odniesieniudo ww. zjawiska.

CzłoŃowie Komis.ji podkręślilirówniez rolę utworzenjaZespołówinterdyscyplinamych
w iednostkach samorządowych złoŹonych Z przęds|awicieli podmiotów zajmujących
przemocy \ł' myślznowelizowanejustawy o przeciwdziałaniuprzemocy
sięprzeciwdziałaniem
w rodzinie(Dz' U' 2005'Nr 180poz.|493z'póżo'zm').
sprawozdanieze swojej dzlałalności
Komisja na styczniowymposiedzeniuzaakceptowała
je
Powiatu Mińskiego oraz
postanowiła
przękazać
Radzie
roku,
w 201l
podjęłajednogłośnie
uchwałęNr 2/2012 w sprawie przyjęcia projęktu''Program Zapobięgania
PowiatuMińskiego
obywateli i PorządkuPub1icznego
oIaZochrony Bezpieozeństwa
Przestępczości
p|Zekazany
na posiedzenieZarząduPowiatu(6 luty 2012
na lata2012-2ol4'''ProjęktProgramuZos|ał
rok) w celu dokonaniaoceny projektuoraz uchwaleniaprzez Radę Po\Ą'iatuMińskiego' ,,P|ogmm
oraz ochrony Bezpiecfeństwaobyu'ate]i iPorządku Publicznego
ZapobieganiaPrzesiępczości
uchwalonyprzez RadęPowiatuMińskiegow dniu 29
PowiatuMińskiegona lata2012-2014,.Został
lutego2012roku.
Na ww. posiędzeniuNaczelnik WydziałuZarządzaniaKryzysowego i spraw obronnycl,l
Pan Tomasz Górny zapozna]lKomisję
starostwa Powiatowegow Mińsku Mazov'ieckim
Ze stanowiskiemPaństwowegoPowiatowegolnspektora Sanitarnegow Mińsku Mazowieckim
w Śprawie szkodliwości słodyczy Zawierającychsubstancie psychoaklywne. informlljącym'
i zdolność
syntetycznebarwnikinrogąmiećszkod]iw)wpływna aktywność
ze słodyczezarłierające
(ADHD)'
Wobec
ruchową
głównie
nadpobudliwość
u dzieci cierpiących na
skupienia uwagi
PowiatowegoInspektolasanitamego
zwrócić się do Państwowego
powyższego'
Komisjapostanowiła
w celu
ww. problematykę
nŃreślającego
o stworzeniekomunikatu
w Mińsku Mazowieckimz prośbą
jego rozpowszecl,nienia
na terenachgmin/miastpowiatumińskiego'
do urzędóWgmin/miastpowiatumińskiego,
Ww' komunikatw postacipismazostałprzesłany
rozpo$'/cchrrienid.
celemjegc'daiszego
posiedzenie
Komisji Bezpieczeństwai Polządkuodbyłosię w dniu 18 czerwca2012
Dlugie
tematamiposiedzeniabyły;
roku'Podstawowymi
skuteczności
działań podejmowanychna telenie powiatu mińskiego w zakresie
1. ocęna
patologiiWśród
młodzieiy(alkohol'narkotyki)'
ograniczania
środowiska
w otoczeniuzakładówprzemysłowychna tereniepowlatu
2' ocena stanu ochrony
miriskiego.
W okresie letnięgo
3' ocena pżedsięWzięćpodejmowanychw ce1uZapęwnieniabęzpieczeństwa
\rypoczy.ku.
przez Naczelnika Sekcji Nięletnich
Pierwszy punkt porządkuobrad zostałprzędstawion'v
który
i PatoLogiiKomendyPoWiatowejPolicji w Mirisku Mazowieckim nadkom'PiotraSłońskiego'
zapoznał Komisję z działaniami Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim
podejmowanymiw zal(resieograniczaniapato]ogiiwśróddzieci i m}odzieŻy'Ponadto pedagog
uzaleznień
szkolnyw ZespoleSzkółPublicznychim. A' Mickiewiczaw MIoZachi zarazemterapeuta
się
Pani Maria Prusińska omówiła zakręs funkcjonowaniaporadni uzalężnieńznajdu.jących
w PrzychodniLekarskiei w Mińsku Mazowięckim,u1' Kościuszki9 oraz prfedstawiłastrukturę
mińskiego'
dzieci i młodzięŹy
na tęreniępo\^.iatu
uzależnień
Komisja pozyyw'lic oceniładziałaniapodejmowaneprzez Komendę Powiatową Policji
istotę
w Mińsku Mazowieckim w zakesie ogrirniczaniapatologii wśródmłodzieŻy'podkręśliła
podejmowania
przedsięwzięć
oraz kreowanianowychdziałańw ww' Zakresle.
ciągłego
lnspektoratu
PodczasomawianiadrugiegopunktuporządkuobradKierownik Wojerł'ódzkiego
ockony Srodowiska.. de1egatumw Mińsku Mazowieckim Pani AleksanrlraDziwulska oraz
NaczelnikWydziałuSlodowiskai RolnictwaS|arostwaPowiatowegow Mińsku Mazowieckim'Pan
StanisławSmatęr zapoznali Komisję zę stanem ochlony środowiska\Ą' o|oczenju zakładów
prfenysłowychna tereniepowiatumińskiego.Komisja pozytywnieoceniłastanochronyśrodowiska
podejmowane
w o|ocfeniuzakładówprzemys]lorł,'ych
na tereniepowiatumińskięgo,przedsięrt'zięcia
u'Mińsku
w
Warszalvie
delegatun
przez Wojewódzki Inspęktoratochrony Środowiska
Mazowieckim oraz Wydział Srodort'iska iRolnictwa stalostwa Powiatowęgo w Mińsku
prob1emnielegalnegoskładowaliaodpadów
Mazowieckim,a takŹeZwróciłauwagęna narasta.jący
w lasachoru w wyrobiskachkopainianych.
W trzęcim punkcie posiedzeniaNaozeinik Wydziału Za.rządzaniai Spraw obronnych
Powiaiowego
w Mińsku Mazowieckim'Pan.|omasz Górny wskazałprzedsięwzięcia,
Starost\Ą,a

które nalęŹy podjąc wcelu Zapewnieniabezpieczęństwaw okresię 1etniego\ł}poczyŃu oraz
szczegółowezadaniado rea1izacjidla powiatowychsłużb.inspekcjii stlażywynika]ące
przedstawjł
) pisma WojewoJy Mazowieckiego w spra.WieZapęwnieniabezpjęczeństwar,r o|.resieletn]ego
przez powiatowe
podejmowane
dzia]łania
Komisja pozylywnieoceniładotychczasowe
rł'1poczynku'
wypoczynku'
letniego
w okJesie
slużby'inspekcjei strażęw celu zapewnieniabezpieczeńs|wa
przez Naczelnika wydziału Ruchu
przyjęła
Zap|oponowany
Komisja
W toku dyskusji
PowiatowejPolicji w Mińsku Mazowieckinr nadkom'Piotrawojdę wniosek
DlogowegoKomen<iy
i wydawanie
ie egzaminowanie
gmin/miast)'
o zwrócenieuwagiipoplzezwysłaniepismado urzędór,ł'
placówekoświatowych.
właściwych
kań rowelowychleŹyw kompetencjach
do urzędówgmin/miastpowiatumińskiego'
w poslacipismazostałprzesłany
ww' \\,niosek
2012
i
TrzecieposiedzenieKomisji Bezpieczeństwa Porządkuodbyłosię dnia 26 września
Ioku'Głównetematyporuszonena posiedzenlutoI
oślodkaSocjoterapiina terenie
i zasadachtwoŹenia Młodzieżowego
1' Infolmaciao możllwości
powiatu mińskiego oraz organizacji konI.erencjiz udziałem wszystkich podmiotów
młodzieżą''
zasadpostępowaiiaz ..1rudną
omórvieniemi rtrypracowaniem
zainteresowanych
przez KomendęPowiatowąPolicji
pro1.ilaktyczt]ych
podejmowanych
2. ocena stanuprzedsięwzięć
w Mińsku Mazowieckim w zakrcsie zapewrrieniabezpjeczeństwaw ruchu drogo\rym,wtym
uczestnikó$ruchudrogowego
dla niecbJonionych
zapewnieniabezpicczeństwa
ocenamożliwości
(pieszych).
ruchukoiejowegona tęręniepowiatumińskiego'
stanubezpieczeństwa
3' opinia odnośnie
Pię|wszypunkt porządkuobmd stanowiłkontynuacjęrealizacjiwniosku Zaploponowanego
Komisji Bezpieczeństwai Porządkuw dniu
pżez radnegopowiatumiliskiegopodczasposied7ęnia
201I roku.
23 listopada
Na początkuposiedzeniaNaczelnik Wydziałuoświatyi Plomooji starostwaPowiatowego
w Mińsku Mazowieckim_ Pani Emilia Wieczorekoraz Dylektor Powia|owegoCentum Pomocy
Rodzinie w Mińsku Mazowieckim Pan Janusz Zdziębomki zapoznali Komisję f podsla\Ąami
prawnymi, uwarunkowanian]ioraz zasadami utworzenia MłodzieŹowegoośrodkasocjoterapii
na tereniępowiatumińskięgo'
ośrodka
plawnymiutworzeniaMłodziezort,ego
Komisja po zapoznaniusię f możliwościami
burmitŻów,
wśród
wójtó
dalszychopinii międzyinnymil
socjotempiipodjęładecyzjęo zasięgarriri
ma.]ąceJ na ceill
kuratorów
sądowych' psychologów itp
nauczycieli.
dyrektorów,
powialu
mińskiego'
\ĄĄv'ośrodkana terenie
ut.WoŻenia
konieczności
uzasadnienie
Ponadto w tym samym punkcie posiedzeniaDyrektor Powiato\\'egoCentrum Pomocy
Rodzinie w Mińsku Mazowieckim poinformowałKomisję o możliwościorganizacjikonferencji
omówieniem irłrypracowaniemzasad
z udział'emwszystkich podmiotów faintereso\\,anycl]
w tym celu wskazanęjest uwzględnienieww. konferencji
postępowaniaz ,,trudnąmłodzieżą.''
w harmonogramiedzialań na 201] rok Powiatowegocentrum Pomocy Rod7inie w Mińsku
Mazowieckim i jego przesłaniędo MazowieckiegoCentrum Polityki Spo}ecznejw Warszawie'
wobec powyższegoPan Dyrektor poinlonnowałKomisję. by ta pisemnie zwróciła się do niego
zprośbąo realizacjęwrł''przedsięwzięcia'PowyŹszyW]iosęk w postaci pisma Zostałprzesłany
do DyrektoraPowiatowegocentrumPomocyRodziniew Mińsku Mazowieckim.
PodczasomawianiadrugiegopunktuporządkuobradNaczeinikWydziałuRuchu Drogowego
Komendy PowiatowejPolicji w Mirisku Mazowieckim nadkom'Piotr Wojda zapoznałKomisJę
z danymi statystycznymidotyczącymizdarzeń drogowych na terenie powiatu mińskiego oraz
profilaktycznymircalizowanymiprzez KomendęPowiatowąPolicji w Mińsku
przedsięwzięciami
Mazowieckim W celu Zapewnieniabęzpieczelistwawruchu dlogowym' \ł tym zapewnlenta
dla niechronionychuczęstnikówruchudrogolvęgo(pieszych).Komisja pozytywnle
bezpięczeństwa
jednocześnie
współpracyPolicji i jednostek
istotęścisłej
oceniłapowyższerlziałaniapodkreślając
w ww. zakresie.
samorządo\\Ych
W dalszejczęściposiedzeniaKomisji NaczelnikDziałuKont|oli iInstruktażuPKP PLK S'A'
ZakładLinii Kolejowych w Siedlcach Pan Krzyszlof SiedlanowskiprzedstawiłKomisji stan
bezpieczeństwaruchu kolejowego na telenie powiatu mitiskiego oraz działaniaprofilaktyozne
kolejowęgona teręniępowlatu
ie poziom bezpieczeństwa
realizowanew ww. zakresię.in|orrnując.
mińsk]ęgojest dobry' odnotowujesię niski rvskażnikurypadkówzaistniałychna kolei. na terenie

powiatumińskiego nie u.ystą]iłyzdaŻe\ia fwląza]i'ez Wyciekiemi awarią taboru pŹewoŻącęgo
jest monitońng'
Na Wie]uperonachw powięciemińskim Zan,iontowany
materiałyniębezpięczne'
Ponadto bezpięczeństwopodróżnych wz|osło wraz z zakupem przez przęwoŹnika Kolęje
w monitoring,który minimalizuje
taboluwyposażonego
Mazowieckie KM sp. z o.o.nowoczesnego
pomaga$ .cig"niJŚpra\Ącń\\'
q/yko pr1e.lepc,/.'sci
oraz'kuLecznie
-Komisji odbyłosię w dniu 28 listopada2012 roku. w trakcięktóIego
Czwafie posiedzenie
zagrdnienia'
omó\łiononasLępuJące
w mlnach
1. opinia W zakresiewspółpracysłużb,inspekcjii stai.y ze słuibamięnergetycznymi
bezpieczeństwa
energetycznego
na tereniepowiatumińskiego.
zapewnienia
na te|eniepowiatumińskiego'
2' ocena stanubezpieczeńst.Wa
3' opinia na tematprojektubudżetupowiatumińskiegona 20l] rok w zakresiebezpieczęństwa
i porządkupub1icznego.
i PorządkrrPowiatuMińskiegci
4. Zaprezento\anieprojektu,,PlanuPracy Komisji Bezpieczęństwa
na2013rok".
Podczasonrawianiapunktupjęrwszegoporządkuoblad przedstawicięlPGE DystlybucjaS.A'
oddziałWarszawaRejon EnergetycznyMińsk Mafowiecki Pan Zbigniew Terlikowski zapoznał
słuŹbenergętycznych
ze służbami,inspekcjamii strażamiw ramach
Komisjęz formamiwspó]łpracy
enelgetycznego
na
telenię potiatu mińskiego Zę zmianami
zapewnienia bezpieczeństwa
wynikającymi z reorganizacjiRejonu orazzaakcenlolvałbardzo dobrą współpracęwu,' słuŻb'
.r-' Przedstawiciele
Komendy PowiatowejPoiicji wMińsku Mazowięokimoraz Komendy Powiatowej
PanstwowejStrazy PoŹarnej w Mińsku Mazowieckim róWnież pozytyqłie oceni]i realizację
szczególniew przypadkach
podkreślając
istotępodejmowania
wspólnychprzedsięwzięc'
współpracy,
warunkówpogodowych'
zaistnieniazdarzęńw}nikającychZ ekstremalnych
energetycznymi
poz}tywnię
współpracę
inspekcjii stlMy ze służbami
Komisja
oceniła
służb.
na telenie powiatumińskięgoorM plzyjęła
el]eIgetycznęgo
w rarnachZapewnieniabezpieczeństwa
wniosekI
następujący
. zwrócęniesię do Dyrekton PGE DystrybucjaS.A. oddziałWalszawaRęjon EnelgetycznyMińsk
Mazowiecki z próbą o lozważenie mozliwościprzyspieszeniaprocesu realizacji przyłączy
publicznej.
enelgetycznychdo nowychobiek|ówuzyteczności
Ww' wniosekw postacipismazoslałprzesłany
do DyrektoraPGE DystrybuĆjaS.A' oddział
WarszawaRejonEnergetycznyMińsk Mazort'iecki'
W drugimpunkcieposiedfeniaZastępcaProkuratoraRejonowegow Mińsku Mazoq'ieckim_
Pa:li Agnieszka Gańko oraz KomęndantPo\\'iatowyPo1icjiw Mińsku Mazowjeckim_ mł' insp'
Robeń Kokoszka zapoznali Komisję z danymi statystycznymidotyczącyili m'in. ilościspraw
zrealizowanychprzęz Prokuntulę Rejonowąw Mińskrr MazowieckimW roku bieżącynoraz i]ości
'. zdarzeilodnotowanychprzez Komendę PowiatowąPolicji w Mińsku Mazowięckim w przedziale
2012.
czaso\łymstyczeń-paŹdzi'ernik
na tereniepowiatumińskiego,podkeśliła
Komisja pozyt}'wnieocenila stan bezpieczeństwa
cyklicznej organizacjiDebaty Społecznej
z mieszkańcamipowiatumińskięgo(w roku
konieozność
bieŹącymmiałaona miejsce20 listopada.w ZespoleSzkółnr 1 w Mińsku Mazowieckim)akcentując
terytoria]nymi'
równjeŹistotęwfajemnejwspółpracysłużb'inspekcjii stlażyz samorządami
poz).tywnąopinię
wyraziła
Podczas rea]izacjikolejnych punktów posiedzenia,Komis.ja
natematprojektubudżetupowiatumińskiegona 2013 rok w Zakesię bezpieczeństwaiporfądku
publicznęgopodejmującstosownąuchwałęofaz zapoilała się z projektemP1anuPracy Komisji
BezpieczeństwaiPorządku Powiatu Mińskiego na 2013 r', który zakłada4 posiedzeniaKomisji
posiędzęnia
Komisjimogąwnosićdo najbliższego
w 2013r. Wszelkiezmianyw planieczłonkowię
w styczniu201]r.
Komisji,któreplanowane.jest
arosta
Ant

