
Załącznik do Uchwały Nr ]120lj  Komisj i  Bezpieczeństwa
i l 'oŻądku Powiatu Mińskiego z dnia 28 stycznia 20]] r '

SPRAWOZDANIE

z dzia|a}ności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku

W 2012 roku Komis.ja Bęzpięczeństwa i Porządku Powiatu Mińskiego placowała

w następującym składzie:

Przervodniczący: Antoni Jan'l.arczyński - Starosta Miliski;

Czlonkowie:
1' Grzegorz Wyszogrodzki radny delegowany przez Radę Powiatu Mińskiego.
2. ]anusz Wróblęwski radny delegowany ptzez Radę Powiatu Mińskięgo,
3. Marcin Jakubowski .' powołany przez Starostę.
4' Bogdan Śu'iątek-Górski polvołany plzez starostę.
5. KJfySZtofRadzio powołany przez Starostę,
6. mł' insp' Robert Kokoszka - Komęndant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim'
7' nadkom' Piotr Słoński plzedstawiciel delegowany przez Komendanta Po\ł'iatowego

PoLicii w Mirisku Mazowieckim.
8' Arkadiusz Śliwa powołany pIZeZ Starostę'
9. nadkom- Piotr Wojda powołany pźcz Stalostę,
10' ppłk Jacek Kazimierski powołany przęZ stalostę,
1 1' mjr Wojciech Skrabalak powo]łany pżez S|alostę,
l2' MariaAlbrechcińska-oleksiuk powołanaprfezstalos|ę,
l3' Andzei Bęlkiewicz powołany przęz staroslę'
14' st' bryg. Jarosław U|nal_ powołany przez starostę.
15. Tomasz Górny'powołany pŻez starostę.

W pracach Komisji ucfestniczył równiez prokulator wskazany przez Prokulatora okręgowego
w Siedlcach Pani Agnieszka Gańl<o oraz inne zaptoszone osoby, prezentująte o|na'"|ianą p]Zez
Komisję tematykę'

W roku sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działała według prz},jętego
uchwałąKomisji rocznego planu pracy' Kornisja odbyła 4 posiedzenia.

Pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 26 stycznia 2012 rokri w Starostwie Powiatowym
w Mińsku Mazowieckim' Głównym temaiem posiedzenia była ocena skuteczności działań
podejmowanych na terenię powiatu mińskiego w zakresie ograniczania przemocy w rodzinie'
Członkowie Komisji zostali zapozlani ptzez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mirisku Mazowieckim Pana Janusza Zdzieborskicgo z podstawami prawnymi funkcjonowania
Powiatowego Centrum Pomooy Rodzinie w Milisku Mazowieckim oraz jego najwazniejszlmi
zadaniami' Ponadto Naczelnik Sekcji Nie1etnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Mińsku
Mazowieckim nadkom' Piot| Słoński oraz Zastępca Plokuatora Rejonowego w Mińsku
Mazowieckim P.ui Agnieszka Gańko przedstawili Komisji między innymi: dane statystyczne
dotyczącę ilości interwencji podejmowanych przez Komendę Polviatową Policji rł,Mińsku
Mazowieckim w zakresie ograniczania przemocy w rodzinie ofaz zbiorcre zesta\\'ienie Prokuratury
Rejonowej w Mirisku Mazowięckim za 2011 rok, dotyczące prowadzonych postępowań
o przęstępstwa z użyciem przemocy w rodzinie iub groŹby beupralvnej Wobec członka lodziny.

Komisja poz}.tywnię ocęniła działania podejmowane na terenie powiatu mińskięgo pŻez
\n'V' podmioty na rfecz ograniczania 7-jawisk palologicznych w rodzinię. Zaakcęntowała istotę ścisłej
współpracy Policji oraz jednostek samorządo\ł'yc1] W w\ł'' Zakresie, a takŹe przyjęła wniosek
o zorganizowaniu spotkania funkcjonariuszy prewencji Policji z psychologami w ramach realizacji
przedsięwzięć profilaktyczno-zapobiegawczych oraz podniesielia społecznej \łraŻiiwości
w odniesieniu do ww. zjawiska.



CzłoŃowie Komis.ji podkręślili równiez rolę utworzenja Zespołów interdyscyplinamych
w iednostkach samorządowych złoŹonych Z przęds|awicieli podmiotów zajmujących
się przeciwdziałaniem przemocy \ł' myśl znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz' U' 2005' Nr 180 poz. |493 z' póżo' zm').

Komisja na styczniowym posiedzeniu zaakceptowała sprawozdanie ze swojej dzlałalności
w 201l roku, postanowiła przękazać je Radzie Powiatu Mińskiego oraz
podjęła jednogłośnie uchwałę Nr 2/2012 w sprawie przyjęcia projęktu ''Program Zapobięgania
Przestępczości oIaZ ochrony Bezpieozeństwa obywateli i Porządku Pub1icznego Powiatu Mińskiego
na lata 2012-2ol4''' Projękt Programu Zos|ał p|Zekazany na posiedzenie Zarządu Powiatu (6 luty 2012
rok) w celu dokonania oceny projektu oraz uchwalenia przez Radę Po\Ą'iatu Mińskiego' ,,P|ogmm
Zapobiegania Przesiępczości oraz ochrony Bezpiecfeństwa obyu'ate]i iPorządku Publicznego
Powiatu Mińskiego na lata 2012-2014,.Został uchwalony przez Radę Powiatu Mińskiego w dniu 29
lutego 2012 roku.

Na ww. posiędzeniu Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i spraw obronnycl,l
starostwa Powiatowego w Mińsku Mazov'ieckim Pan Tomasz Górny zapozna]l Komisję
Ze stanowiskiem Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim
w Śprawie szkodliwości słodyczy Zawierających substancie psychoaklywne. informlljącym'
ze słodycze zarłierające syntetyczne barwniki nrogą mieć szkod]iw) wpływ na aktywność i zdolność
skupienia uwagi głównie u dzieci cierpiących na nadpobudliwość ruchową (ADHD)' Wobec
powyższego' Komisja postanowiła zwrócić się do Państwowego Powiatowego Inspektola sanitamego
w Mińsku Mazowieckim z prośbą o stworzenie komunikatu nŃreślającego ww. problematykę w celu
jego rozpowszecl,nienia na terenach gmin/miast powiatu mińskiego'

Ww' komunikat w postaci pisma został przesłany do urzędóW gmin/miast powiatu mińskiego,
celem jegc' daiszego rozpo$ '/cchrrienid.

Dlugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Polządku odbyło się w dniu 18 czerwca 2012
roku' Podstawowymi tematami posiedzenia były;
1. ocęna skuteczności działań podejmowanych na telenie powiatu mińskiego w zakresie

ograniczania patologii Wśród młodzieiy (alkohol' narkotyki)'
2' ocena stanu ochrony środowiska w otoczeniu zakładów przemysłowych na terenie powlatu

miriskiego.
3' ocena pżedsięWzięć podejmowanych w ce1u Zapęwnienia bęzpieczeństwa W okresie letnięgo

\rypoczy.ku.
Pierwszy punkt porządku obrad został przędstawion'v przez Naczelnika Sekcji Nięletnich

i PatoLogii Komendy PoWiatowej Policji w Mirisku Mazowieckim nadkom' Piotra Słońskiego' który
zapoznał Komisję z działaniami Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim
podejmowanymi w zal(resie ograniczania pato]ogii wśród dzieci i m}odzieŻy' Ponadto pedagog
szkolny w Zespole Szkół Publicznych im. A' Mickiewicza w MIoZach i zarazem terapeuta uzaleznień

Pani Maria Prusińska omówiła zakręs funkcjonowania poradni uzalężnień znajdu.jących się
w Przychodni Lekarskiei w Mińsku Mazowięckim, u1' Kościuszki 9 oraz prfedstawiła strukturę
uzależnień dzieci i młodzięŹy na tęrenię po\^.iatu mińskiego'

Komisja pozyyw'lic oceniła działania podejmowane przez Komendę Powiatową Policji
w Mińsku Mazowieckim w zakesie ogrirniczania patologii wśród młodzieŻy' podkręśliła istotę
ciągłego podejmowania przedsięwzięć oraz kreowania nowych działań w ww' Zakresle.

Podczas omawiania drugiego punktu porządku obrad Kierownik Wojerł'ódzkiego lnspektoratu
ockony Srodowiska.. de1egatum w Mińsku Mazowieckim Pani Aleksanrlra Dziwulska oraz
Naczelnik Wydziału Slodowiska i Rolnictwa S|arostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim'Pan
Stanisław Smatęr zapoznali Komisję zę stanem ochlony środowiska \Ą' o|oczenju zakładów
prfenysłowych na terenie powiatu mińskiego. Komisja pozytywnie oceniła stan ochrony środowiska
w o|ocfeniu zakładów przemys]lorł,'ych na terenie powiatu mińskięgo, przedsięrt'zięcia podejmowane
przez Wojewódzki Inspęktorat ochrony Środowiska w Warszalvie delegatun u'Mińsku
Mazowieckim oraz Wydział Srodort'iska iRolnictwa stalostwa Powiatowęgo w Mińsku
Mazowieckim, a takŹe Zwróciła uwagę na narasta.jący prob1em nielegalnego składowalia odpadów
w lasach oru w wyrobiskach kopainianych.

W trzęcim punkcie posiedzenia Naozeinik Wydziału Za.rządzania i Spraw obronnych
Starost\Ą,a Powiaiowego w Mińsku Mazowieckim 'Pan.|omasz Górny wskazał przedsięwzięcia,



które nalęŹy podjąc wcelu Zapewnienia bezpieczęństwa w okresię 1etniego \ł}poczyŃu oraz

przedstawjł szczegółowe zadania do rea1izacji dla powiatowych służb. inspekcji i stlaży wynika]ące

) pisma WojewoJy Mazowieckiego w spra.Wie Zapęwnienia bezpjęczeństwa r,r o|.resie letn]ego
rł'1poczynku' Komisja pozylywnie oceniła dotychczasowe dzia]łania podejmowane przez powiatowe

slużby' inspekcje i strażę w celu zapewnienia bezpieczeńs|wa w okJesie letniego wypoczynku'
W toku dyskusji Komisja przyjęła Zap|oponowany przez Naczelnika wydziału Ruchu

Dlogowego Komen<iy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckinr nadkom' Piotra wojdę wniosek

o zwrócenie uwagi ipoplzez wysłanie pisma do urzędór,ł' gmin/miast)' ie egzaminowanie i wydawanie

kań rowelowych leŹy w kompetencjach właściwych placówek oświatowych.
ww' \\,niosek w poslaci pisma został przesłany do urzędów gmin/miast powiatu mińskiego'
Trzecie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się dnia 26 września 2012

Ioku' Główne tematy poruszone na posiedzenlu toI
1' Infolmacia o możllwości i zasadach twoŹenia Młodzieżowego oślodka Socjoterapii na terenie

powiatu mińskiego oraz organizacji konI.erencji z udziałem wszystkich podmiotów
zainteresowanych omórvieniem i rtrypracowaniem zasad postępowaiia z ..1rudną młodzieżą''

2. ocena stanu przedsięwzięć pro1.ilaktyczt]ych podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji
w Mińsku Mazowieckim w zakrcsie zapewrrienia bezpjeczeństwa w ruchu drogo\rym, wtym
ocena możliwości zapewnienia bezpicczeństwa dla niecbJonionych uczestnikó$ ruchu drogowego
(pieszych).

3' opinia odnośnie stanu bezpieczeństwa ruchu koiejowego na tęręnie powiatu mińskiego'
Pię|wszy punkt porządku obmd stanowił kontynuację realizacji wniosku Zaploponowanego

pżez radnego powiatu miliskiego podczas posied7ęnia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu
23 listopada 201 I roku.

Na początku posiedzenia Naczelnik Wydziału oświaty i Plomooji starostwa Powiatowego
w Mińsku Mazowieckim _ Pani Emilia Wieczorek oraz Dylektor Powia|owego Centum Pomocy
Rodzinie w Mińsku Mazowieckim Pan Janusz Zdziębomki zapoznali Komisję f podsla\Ąami
prawnymi, uwarunkowanian]i oraz zasadami utworzenia MłodzieŹowego ośrodka socjoterapii
na terenię powiatu mińskięgo'

Komisja po zapoznaniu się f możliwościami plawnymi utworzenia Młodziezort,ego ośrodka
socjotempii podjęła decyzję o zasięgarriri dalszych opinii między innymil wśród wójtó burmitŻów,
dyrektorów, nauczycieli. kuratorów sądowych' psychologów itp ma.]ąceJ na ceill
uzasadnienie konieczności ut.WoŻenia \ĄĄv' ośrodka na terenie powialu mińskiego'

Ponadto w tym samym punkcie posiedzenia Dyrektor Powiato\\'ego Centrum Pomocy
Rodzinie w Mińsku Mazowieckim poinformował Komisję o możliwości organizacji konferencji
z udział'em wszystkich podmiotów faintereso\\,anycl] omówieniem irłrypracowaniem zasad
postępowania z ,,trudną młodzieżą.'' w tym celu wskazanę jest uwzględnienie ww. konferencji
w harmonogramie dzialań na 201] rok Powiatowego centrum Pomocy Rod7inie w Mińsku
Mazowieckim i jego przesłanię do Mazowieckiego Centrum Polityki Spo}ecznej w Warszawie'
wobec powyższego Pan Dyrektor poinlonnował Komisję. by ta pisemnie zwróciła się do niego
zprośbą o realizację wrł'' przedsięwzięcia' PowyŹszy W]iosęk w postaci pisma Został przesłany
do Dyrektora Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.

Podczas omawiania drugiego punktu porządku obrad Naczeinik Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Mirisku Mazowieckim nadkom' Piotr Wojda zapoznał KomisJę
z danymi statystycznymi dotyczącymi zdarzeń drogowych na terenie powiatu mińskiego oraz
przedsięwzięciami profilaktycznymi rcalizowanymi przez Komendę Powiatową Policji w Mińsku
Mazowieckim W celu Zapewnienia bęzpieczelistwa wruchu dlogowym' \ł tym zapewnlenta
bezpięczeństwa dla niechronionych uczęstników ruchu drogolvęgo (pieszych). Komisja pozytywnle
oceniła powyższe rlziałania podkreślając jednocześnie istotę ścisłej współpracy Policji i jednostek

samorządo\\Ych w ww. zakresie.
W dalszej części posiedzenia Komisji Naczelnik Działu Kont|oli iInstruktażu PKP PLK S'A'

Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach Pan Krzyszlof Siedlanowski przedstawił Komisji stan
bezpieczeństwa ruchu kolejowego na telenie powiatu mitiskiego oraz działania profilaktyozne
realizowane w ww. zakresię. in|orrnując. ie poziom bezpieczeństwa kolejowęgo na teręnię powlatu
mińsk]ęgo jest dobry' odnotowuje się niski rvskażnik urypadków zaistniałych na kolei. na terenie



powiatu mińskiego nie u.ystą]iły zdaŻe\ia fwląza]i'e z Wyciekiem i awarią taboru pŹewoŻącęgo
materiały niębezpięczne' Na Wie]u peronach w powięcie mińskim Zan,iontowany jest monitońng'
Ponadto bezpięczeństwo podróżnych wz|osło wraz z zakupem przez przęwoŹnika Kolęje
Mazowieckie KM sp. z o.o. nowoczesnego tabolu wyposażonego w monitoring, który minimalizuje
q/yko pr1e.lepc,/.'sci oraz 'kuLecznie pomaga $ .cig"niJ Śpra\Ącń\\'

Czwafie posiedzenie - Komisj i odbyło się w dniu 28 listopada 2012 roku. w trakcię któIego
omó\ł iono nasLępuJące zagrdnienia'
1 . opinia W zakresie współpracy służb, inspekcji i stai.y ze słuibami ęnergetycznymi w mlnach

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na terenie powiatu mińskiego.
2' ocena stanu bezpieczeńst.Wa na te|enie powiatu mińskiego'
3' opinia na temat projektu budżetu powiatu mińskiego na 20l] rok w zakresie bezpieczęństwa

i porządku pub1icznego.
4. Zaprezento\anie projektu ,,Planu Pracy Komisji Bezpieczęństwa i Porządkrr Powiatu Mińskiegci

na 2013 rok".
Podczas onrawiania punktu pjęrwszego porządku oblad przedstawicięl PGE Dystlybucja S.A'

oddział Warszawa Rejon Energetyczny Mińsk Mafowiecki Pan Zbigniew Terlikowski zapoznał
Komisję z formami wspó]łpracy słuŹb energętycznych ze służbami, inspekcjami i strażami w ramach
zapewnienia bezpieczeństwa enelgetycznego na telenię potiatu mińskiego Zę zmianami
wynikającymi z reorganizacji Rejonu oraz zaakcenlolvał bardzo dobrą współpracę wu,' słuŻb'

.r-' Przedstawiciele Komendy Powiatowej Poiicji wMińsku Mazowięokim oraz Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy PoŹarnej w Mińsku Mazowieckim róWnież pozytyqłie oceni]i realizację
współpracy, podkreślając istotę podejmowania wspólnych przedsięwzięc' szczególnie w przypadkach
zaistnienia zdarzęń w}nikających Z ekstremalnych warunków pogodowych'

Komisja poz}tywnię oceniła współpracę służb. inspekcji i stlMy ze służbami energetycznymi
w rarnach Zapewnienia bezpieczeństwa el]eIgetycznęgo na telenie powiatu mińskięgo orM plzyjęła
następujący wniosekI
. zwrócęnie się do Dyrekton PGE Dystrybucja S.A. oddział Walszawa Ręjon Enelgetyczny Mińsk
Mazowiecki z próbą o lozważenie mozliwości przyspieszenia procesu realizacji przyłączy
enelgetycznych do nowych obiek|ów uzyteczności publicznej.

Ww' wniosek w postaci pisma zoslał przesłany do Dyrektora PGE DystrybuĆja S.A' oddział
Warszawa Rejon Energetyczny Mińsk Mazort'iecki'

W drugim punkcie posiedfenia Zastępca Prokuratora Rejonowego w Mińsku Mazoq'ieckim _

Pa:li Agnieszka Gańko oraz Komęndant Po\\'iatowy Po1icji w Mińsku Mazowjeckim _ mł' insp'
Robeń Kokoszka zapoznali Komisję z danymi statystycznymi dotyczącyili m'in. ilości spraw
zrealizowanych przęz Prokuntulę Rejonową w Mińskrr Mazowieckim W roku bieżącyn oraz i]ości

'. zdarzeil odnotowanych przez Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowięckim w przedziale
czaso\łym styczeń-paŹdzi'ernik 20 12.

Komisja pozyt}'wnie ocenila stan bezpieczeństwa na terenie powiatu mińskiego, podkeśliła
konieozność cyklicznej organizacji Debaty Społecznej z mieszkańcami powiatu mińskięgo (w roku
bieŹącym miała ona miejsce 20 listopada. w Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim) akcentując
równjeŹ istotę wfajemnej współpracy służb' inspekcji i stlaży z samorządami terytoria]nymi'

Podczas rea]izacji kolejnych punktów posiedzenia, Komis.ja wyraziła poz).tywną opinię
natemat projektu budżetu powiatu mińskiego na 2013 rok w Zakesię bezpieczeństwa iporfądku
publicznęgo podejmując stosowną uchwałę ofaz zapoilała się z projektem P1anu Pracy Komisji
Bezpieczeństwa iPorządku Powiatu Mińskiego na 2013 r', który zakłada 4 posiedzenia Komisji
w 2013 r. Wszelkie zmiany w planie członkowię Komisji mogą wnosić do najbliższego posiędzęnia
Komisji, które planowane.jest w styczniu 201] r.
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