
SPRAWOZDANIE

z dzialalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku

W roku 2009 Komisja Bezpieczęństwa i Polządku działała według pTzyjętego uchwałą
Komisji rocznego planu pracy. Komisja w roku sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia.

W składzie osobowym Komisji w 2009 roku dokonano następujących zmian:
l. Na podstawie afi. 38a ust' 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

powiatowym (Dz' U. z 2001. r' Nr 142, poz. |592 f póżn, zm') farządzęnięm staxosty
Mińskiego nr 41109 z dnia 15 .iłrześnia 2009 roku, powołarry został Pan Jarosław Ufual _
Komendant Powiatowy Państwowej strMy Pożamej w Mińsku Mazowieckim.

2. |N zyiazkuzę zmianami kadrowyt-ri w Prokuaturze Rejonowej w Mińsku Mazowieckim,
nastą)iła zmia.na w składzie Komisji' Na podstawie ar!. 38a ust. t, 5. 6 i 7 usta1ły
o samorządzię powiatowym (Dz. U. z 2001 I. Nr I42, poz. |592 z późn. zm')
zaxządzeniem Starosty Mińskiego nr 54109 z dnia 20 listopada 2009 roku w miejsce Pana
Maksymilana Zboina do udziału w pncach Komisji Wyznaczony został pŹez Plokuatola
okręgowego w Siedlcach Zastępca Prokuatola Rejonowego w Mińsku Mazowieckim
Pan Tomasz Tutkaj.

W związku z powyi'szyrn' na koniec 2009 roku skład Komisji Bezpięczeństwa
i Porządku w powiecie mińsLim przedstawiał się następująco:
Przewodniczący: Antoni Jan Tarczyński _ sta.rosta
Czlonkowie:
1) Witold Kikolski radny delegowany przef Radę Powiatu Mińskiego,
2) Pawęł wiktolowicz _ radny delegowany pŹęz Radę Powiatu Mińskiego,
3) podinsp. Robęń Kokoszka _ przedstawiciel delegowany pżez Komendanta

Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim.
4) kom. Piotr Słoński _ przedstawiciel delegowany przez Komendanta PÓwiatowego Policji

w Mińsku Mazowieckim,
Zbigniew Grzesiak powołany przęz stalostę,
Dariusz Jaszczuk _ powołany przef starostę,
stanisław Piotrowski . powołany prfęz Stalostę,
Maria Albrechcińska-oleksiuk powołana przez starostę,
Andrzej Belkiewicz powołany przez stalostę,
ppłk Zenon Trędowicz powołany przez starostę'
Tomasz Gómy _powołany przęz starostę,
Jarosław Ufnal. powołany pŹęz starostę,
Tomasz Tutkaj prokurator delegowany do prac w Komisji przez Prokuatora
okęgowego w Siedlcach.
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Pielwsze posiedfenie Komisji odbyło się w dniu 26 stycznia 2009 roku i przebięgało
r,r g następującego porządku obrad:

1. Przyjęci€ sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porz4dku w 2008
roku.

2. FuŃcjonowanie systemu załządzanial<yzysowego - ocena działalności Powiatowego
Cęnt|vL Zaflądza|ia Kryzysowego w drugim półrocfu 2008 roku'

3. Sprały różne'

w trakcie realifacji pierwszego punktu porządku obrad Przewodniczący Komisji -
Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku. W sprawozdaniu z działalności Komisji ujęto
zfii \y fachodzącę w jej składzie w 2008 roku otaf zawarto tematykę posiedzeń, opisane
zostaty najistotniejsze kwestie i postanowienia w zaklesie bezpieczeństwa i porfądl..u
publicznego poruszane na posiedzeniach Komisii.

Komisja na posiedzeniu przyjęła sprawozdanię zę swojej działalności w 2008 roku
i postanowiła pżekaząć ję Radzie Powiatu Mińskiego'

Podczas realizacji drugiego punktu porządku obrad' człontowie Komisji zostali
zapoznani z działalnością Powiato\ł'ego centn'm Zaftądzania Kryzysowego
fuŃcjonującego w l.unach systemu zarządzania kryzysowego, zagadnieniami związanqni
z ogóInym fuŃcjonowaniem systemu zalządzania kyzysowego, podstawami plavr'nymi
funkcjonowania systemu olaz zadaniarni z nich wynikającymi dla starosty ol.u olganu
dotadczego stalosty tj' Powiatowego Zespołl Zatzalzada Klyzysolłęgo i stanowiska
dyspozytorskięgo tj' Powialowego centrum Zatządzania Ktyzy sov'tego'

Najczęściej podejmowanymi dziataniamt pźęz Powiatowe centfl)fi zaŻądzania
Kryzysowego w drugim półroczu 2008 roku było:
_ nydanie 10 ostrzeżeń meteorologicznych (ostrzeżenie o gwahownych burzach' wiatrach
i upałach),
_ koordynowanie działań w zakesie zakłóceń porządku - Akcja plotestacyjna placowników
Poczty Polskiej, protęsty mieszkańców Michałowa, plotest mieszkańców Mińska
Mazowieckiego przed Urzędem Miasta.
_ koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 19 przypadków
czasowego wstrzymarria fuchu na drogach na skutek wypadków drogowych
w tym 2 autobusowe, 1 ciężajowy, 1 kolejowy,
_ opracowanie 182 męIduŃów dobowych oraz każdolazowe melduŃi s}tuacyjne
. .^, l ip r r ' . } ' , l . i " l "ń

_ koordynowanie działań w zakresie ocbrony infrastrŃtury k}'tycznej - l niewydolna
działalność SUW Mrowiska na skutek upałów i zaniku ciśnienia w wodociągu (system
dowozu wody beczkowozami). 2 prz}padki rozszczelnietia gazociągów niskiego ciśnienia'
_ koordynacja działań w zakesie usunięcia nieqrpałów i niewybuchów z czasów II wojny
światowej - 4 przypadki,
_ koord;nacja działali w zakręsie zwlerzyrry dzikiej - 20 zdatzei z czego (6 ko|izji
spowodowanej przez złietzynę' 9 intęIwencii w zakresie usunięcia padliny, 2 uwolnienia
zwietząt z opnszczonych studni, 3 dfiałania skracaj ące cierpienie nnnych zwieżąt),
- koordynacja działari w okresie gwahownych burz (sierpień) ponad 50 zgłoszeń zalan€
piwnicę, brak plądu (uszkodzone 50 linii enelgetycznych niskiego i średniego napięcia),
powalone drzewa, uszkodzenia poszycia dachóĘ 7 zerwany dach (najbaldziej dotkniętę
Gminy południowa część Gminy Dobre, Gmina Jakubów. Gmina Kałuszyn' północno
wschodnia cfęść Gminy Mińsk Mazowiecki, Gmina Cegłów i Mrozy)'
- monitorowanie s}tuacji pożarowęj w oklesię upałów i suszy.



centrum dysponuje oddzielną linią telefo[icznab oĘz stanowiskiem komputęrowym
i intęmetem do prowadzenia korespondencji elektonicznej. wszystKle rozmowy
wychodzące i przychodzące są lejestrowaIę za pomocą lęjestatom Iozmów' Ponadto
Powiatowe centrum utrzymuję stałą łączność z Urzędami Miast, Gmin z terenu Powiafu
Mińskego oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie w ramach sięci
radiowej zatządzania W oj ewody Mazowieckiego'

Działalność Powiatowego Centfufi zaftądzania Kryzysowęgo została oceniona jako
dobra i wymagająca kontynuacji w przyszłości,

Drugie posiedzenie Komisji Bezpięczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 22 częr,i,łca 2009
roku, porządek obrad przebiegał wg następuj4cych punktów:
1. ocena stanu bezpieczeństwa elektroenergetycznego powiatu mińskiego.
2. ocena przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w okesie

wakacji.
3. Sprawy różne'

W trakcie realizacji pierwszego punktu porządku człontowie Komisji zapoznali się ze
stanem bezpi€czeństwa elektroenergetycznego powiatu mińskiego.

W powiecie mińskim znajdują się 3 stratęgiczne stacje tansformatofo$'e 110/15 kv
oraz 1242 stacje transformatolowe 15 kv/o,4 kv' w \łYniku zwiększającego się
zapotŻebowania na energię elektryczną trwają plzygotowania do wybudowania kolejnej
stacji elektroenelgetycznej w Mińsku Mazowięckm. Na terenie działania Rejonu
Enelgetyc2nego Mińsk Mazowięcki ilość linii energetycznych wynosi 1o9 km dla linii 11o
kv orM 1374 km dla linii 15kV. W miastach ze 102 km linii energętycznych 15 kV, ponad
51% linii to linię kablowe' Na wsiach linię enelgetycznę 15 kV to w 98% linie napowietrzlę.

W 2008 roki ilość awarii sieci średniego napięcia prezentowała się następuj4co:
o uszkodzonych zostało 147 linii napowietznych, 9 kablowych i jeden tlansomator sN/nN,
. średnie czasy przelrł/y w dostawie ęnelgii elektrycznej z powodu uszkodzeń wyrosiły _

3,5 godziny dla linii napowiehznych, 40 minut dla linii kablowych oraz 4 godziny dla
awa i transfomatora SN/nN,

. łqczny czas twania przęr$T w dostawie energii elektrycznej w ubiegłym rolu wyniósł
ponad 402 godziny, z rzęgo 93Yo tego czasl ptzypadła na obszary \ł,iejskie, ręsfa tego
czasu _ 28 godzin to pżelwy w dostawię rra terenach miej skich.

W 2008 roki ilość awarii sieci niskiego napięcia prefentowała się następująco|
o uszkodzonych zostało ll532 linii napowietrznych. 9 kablowych, średnie ozasy przcrwy

w dostawie energii elektrycznej z powodu uszkodzeń wynosiły _ 5 godzin dla linii
napowiebznych i 19 godzin dla linii kablowych,

. liczba przerw w dostawię ęnelgii z powodu prac planowych wynlosła 636 vyłączeń,

. tączny czas trwada pŹerwy w dostawię energii elektrycznej z powodu prac planowych
w ubiegłym roku wyniósł ponad 3180 godzitt, z czego 8070 tego czasu prz7padta na
obszary wiejskie.

Wybudowanie nowej stacji w nowej lokalizacji spowoduje zwiększenie rezerw
energetycznych dla miasta i powiatu.

Komisja pozyty\,v,nie oceniła działarja zakladll energ€tycznego w zakręsię
zapewnienia bezpieczęństwa enęrgetycznego powiatu'

zgodnie z rtr?yjętym porządkiem obrad przystą)iono do omawiania drugiego punktu
posiędzenia. Członkowie Komisji zostali zapoznali z pismem wojewody Mazowięckiego
zv,łiąza/Jym z podjęciem działan profilaktycznych przez odpowiednie służby i jednostki



samonądu teĘĄorialnego nnierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku
w okesie wakacyjnym' Działalność Państwowego Powiatowego Inspektomtu sanitamego
w zakresie wypoczyDku letniego polęga na:
. ińcjowaniu kontroli stanu bęfpi€czeńsh'a sanitamo _ epidemiologiczrrego i warunków

socjaln5ch na terenie wypoczyŃu dzieci.
. wspieraniu działarl profiIaktycznych \łykon}.Wanych ptzez nne służby i inspekcje na

terenię powiatu mińskiego w zakesie zorgarrizowanego wypoczyŃu dzieci'
Pżedsięwzięcia i zadania podejmowane pźęz policjantów Komendy Powiatowej

Policji w Mńsku Mazowieckim w celu zapewnięnia bezpieczeńst\ła w okresie wakacji
polegają na:
o przeciwdziałanie patologiom społęcznym i minimalizowanie zagrożeń,
o wyeliminowanie lub ograniczenie liczby nieszczęśliwych wypadków jakirn ulegają dzieci'

młodziez i dorośli,
. oglaniczęnie ilości pzestępstw oraz czynów karalnych popełnianych przez nieletnich'

l.tóre rrasilają się w okesie urlopowym zę szśzegók'yrn uwzględnieniem włamń do
mieszkań, uszkodzeń i kadzieży mienia, rozbojów i pobić'

o eliminowarrie i ujawnianie przęstępstw i wykoczeń popełnionych przez nieletnich i na
szkodę nieletnich'
przeciwdziałalie zjawiskom narkomanii i alkoholizmu i inn;m mogącym pojawić się
patologiom społecznym,
rozpoznanie i kontrole rniejsc, w których moŹe dochodzić do plost},tucji dzieci
i młodzieży,

. rozpoznanie i analizapfllpadków ż.ebructwa dziec|i tttłodzieźry,

. kontrola autokalów pftewożących dzięci i młodzieŹ na wakacje oraz .eagowanie na
wykoczenia powodowane przez nieletnich w zwitĄ<rf z ko|zystar\ięm ptzez nich z d|óg
publicznych,

. angażowanie się w Wsze]kie inicjatywy mające na celu zapewnienie bęzpiecznego
spędzania wolnego cz asu przez mtodziez pozostaj ącą w miej scach zamieszkania.

. dokonywanie .ozpoznania liczby i formy wlpoczynku letniego i kontolowanie tych
miejsc pod względem bezpieczeństwa przeb}1łających tam osób,

. zwlócenie uwagi na niębezpieczeństwa wynikajcie z zagtożeń związałIych z brakiem
nadzoru podczas wakacji.

Działania Państ\Ą/owej straży Pożamej w zakjesie wypocz),lku lętniego:
. Kontlola stanu bezpieczeństwa pożarcwego zgłoszonych obiektów w}pocfyntu oraz

prowadzęnie wśród olgarlizatolów letniego \łypoczynld i dzieci profilaktyki na rzecz ich
bęzpieczeństwa;

. Propagowanie w lokalnych mediach i na stronie intemetowej Powiatowej Komendy PSP
zasad bezpieczeństwa pożalowego podcfas letniego \łypoczynku dzieci i tttodzieizy;

. Prowadzenie w miesiącach letnich cyklicznej akcji: ',Dni otwańych staŹnic'. dla dzięci
i młodżeży (do tej pory w takich spotkaniach uczestniczyło 20 gnrp dzieci w sumie
około 600 osób);

. Plopagowanię zasad bęzpięczeństwa pożalow€go i organizowanie pokMów spŹętu
ratowniczego podczas festynów oraz innych imprez plenerowych

CzłoŃowie Komisji podczas posiedzenia zostali zapoznar'i z w)nikami ankiety
,,Młodzież w ruchu drogowym'' przeprowadzonej wśród osób w wieku l8 21 lat, które
kierują samochodami' Badania przeprowadzono w szkołach ponadgirnnazjalnych na tęrenie
Mińska Mazowieckiego w luł'rn 2009 r. Łączfie w badaniach wzięły r]dział 2.|2 osoby'
w tym: 68 kobiet _ 2 5 yo i 204 mężęzyzn _ 75 %' Wyniki badań zaprezentowane zostały
w dniu 4 marca 2009 r. w Zęspole szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim,



podczas sympozjum pt ,,MŁoDzIEŻ DLA SIEBIE - BEZPIECZNA JAZDA (?).'. Celem
s}mpozjum adresowanego do mtodzieży ze szkół ponadgimnazjallych z telenu powlatu
mińskiego jeżdżącej samochodarni i motocyklami było zainspirowanie uczęstników do
Ięflęksji nad bezpieczną jafllą oraz kształtowanie plalvidłowych postaw i plofilaktyka
podejmowania ryzykownych zachowań przez młodych kierowców.

Trzecie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 6 pazdziemika
2009 loku, porządęk obrad przebiegał wg następujących puŃtów:
|, Anal|za zagożei bezpieczeistwa dzięci i młodzieżry w szkołach i ich okolicach -

podsumowanie akcji '.Bezpieczna droga do szkoły,'.
2' ocęna przędsięwzięć podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

i zwalczania zjawisk patologicznych.
3. sprawy różnę.

W trakcie realizacji pierwsfęgo punttu porządku obrad Komisja zapoanała się
z podsumowaniem akcji ,,Bezpięęzna droga do szkoły''' CzłoŃowie zapozna]i się
z założeniami i celem akcji oraz analizą bezpieczeństwa dzieci i młodzieŹy w szkołach i ich
okolicach.

cele akcji były następujące:
. lustracja rejonów szkolnych pod względem prawidłowego oznakowania &óg,
o objęcie szczegó|ną opieką rejonów szkół, w których wyĘpuję duże zagtoi'ęr\ię

w}padkami komunikacyjnymi poprzez wystawienie stałych postęruntów w dniach 1-l l
$Tzęśnia 2009 roku,

o podjęcie działari o chąraktęrzę ędukacyjno-profilaL1ycznym mających tłpływ na
bezpieczeństwo w ruchu drogowym dzieci i tttłodzieży'

. nawiązanie kontakfu z władzami samorz4dowymi celem wypracowania zasad współpracy
ukieruŃowanej na nasilęnię działań edukacyjnych z zahesu bezpięczeństwa uczniów,

o egzekwowanie od wszystkich uczestników ruchu drogowego zgodlego z zaraduli
bezpieczeństwa koŹystania z przsjść przez jezdnię, przestrzegania sygnałów świętlnych'
stosowania się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem'

o prawidłowego zachowania się kierowców w rejonach pzyszkolnych, a zwłaszaza
wyznaczonych przejść dla pięszych i umożliwienie dzieciom bezpięcznego przejśc..a pvez
jezdnię; zwracania uwagi na zabezpieczenie Ęonów przyszkolnych, a szczególnie na
właściwę oznakowanie pżejść dla pieszych, prawidłowe działanie sygnalizacji świetlnej'
skuteczne zabezpieczenie rejonów przyszkolnych za pomocą barie|ek zabezpięczzjących
i łańcuchó\ł/.

W ramach akcji ,,Bezpieczna droga do szkoĘ',, człoŃowie Komisji zostali zapoznarri
z wynikami przeprowadzonej akcji:
r dokonano 563 kontroli drogowych,
. zatz'rnano 49 dowodów rejestacyjnych,
. ujawniono 5 nietzeźwych kierujących,
. nałożono 410 mandatów kamych na sumę 6|,100 z,'
. przeprowadzono pogadaŃi z kl. I sP Nr 2 na temat bęzpięcznej drogi do i ze szkoły oraz

bezpiecznego korzystania f przejść dla pieszych,
r sfużbę pełnił również Pa1rol Szkolny, który objął swoim nadzorem w1typowane re.1ony

szczegóIlie zagrożrcle na terenie m. Mińsk Mazowięcki.



. odbyła się pogadaŃa dla rodficów wszystkich klas I w Zespole Szkół Zawodowych im'
M. C. skłodowskięj przyuI. 1.go PLM,

. w lamach współpracy Straz Miejska oddzielnie zabezpieczała rejony lv\Tznaczonych
szkół'

Komenda Powiatowa Policji podjęła kz dziadania w zakresie profilaktyki, Komisja
zapozna|a się z podejmowarrymi przez policjan1ów z Komendy Powiatowej w Mińsku
Mazowięckim przedsięwzięciami' Należ4 do nich IóŹnę prelekcje, spotkania z dziećmi
i rnłodziei.ą podcfas których uczęstnikom .wlęczane są materiały edukacyjne, np.: ,,Kodeks
Młodego Rowerzysty'', kolorowanki o tematyce bezpieczeństwa, materiały dotyczące
bezpiecznego korzystania z intemetu, tablice pogl4dowe dotyczące prawidłowego
wypos.!Źenia i oznakowania lowelu oraz ubiolu loweŹysty, jak tęŹ plansze plzedstawiaj4ce
podstawowę znaki drogowę.

Policjanci realizują następujące projekty:
. ..Ekspefyment'' tematęm są odczucia' obraz, sposób i styl jazdy kierowcy będącego po

spożyciu alkoholu;
. ..Bądź ekspęńem j azdy na Iowąze', film przeznaczony jest dla najmłodszych dzieci;
. ,,Pamiętaj masz jedno życię'' . dwie projekcje dla osób powyżej 18 roku Źycia oraz

ptzeznaczola d|a młodszych uczestników dróg powyżęj 10 roku życia.
Reąlizowanę są także inne dzia|ania z zakesu bęzpięcfeństwa w szkolę, spotkania

z kadrą pedagogiczną oraz rodzicami' odbyl'vają się takie są realizowane najcfęściej podczas
wywiadówek lub rad pedagogicznych' Na tego typu prelekcjach poruszane są zagadnienia
odpowiedzialności prawnej. upravmień policjanta, możliwości pomocy i inst}'tucji które niosą
pomoc w przypadku różnego rodzaju dysfuŃcji lub zakłóceń prawidłowego procesu
wychowania lub ploblemów wychowawczych z dzieckiem'

Policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii uświadamiają lównież gfono
pedagogiczne w kwestiach prawnych oraz procedurach postępowania w pŻypadku
ujawnienia np'; alkoholu, środków odurzających, podejrzenia popełnięnia przestępstwa, Ę.

Realizując drugi puŃt polządku obrad, człontowie Komisji zapoznaIri zostali
z przedsięwzięciami podejmowanymi w zakęsie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i zwalczania zjawisk patologicznych przez Polviatowę centrum Pomocy Rodzinie w Mńsku
Mazo\A'ięckim'

centrum podejmuje działania profilattyczne, edukacyjne i wspierające rodzinę
związanę z pomocą psychologiczną p€dagogiczną prawna i socja]ną Głównię świadczona
jest pomoc rodzinom, które nie radzą sobie z problemami wychowawczymi, pomoc
w spra.wach socjalnych, mieszkaniowych. w zakesie zdrowia i zdrowego stylu życia,
motywowaltie do podejmowania pracy. szkoleń zawodowych, plzekwalifikowani
zawodowego' Ponadto podęjmuje ideę rodzicielstwa zastępczego dla dzieci, które nie mogą
łychow}ryać się w swoich naturalnych lodzinach. Pozyskuje kandydatów do plowadzenia
rodzilnych form opieki zastępczej.

w ramach poladnictwa rodzinnego pro.wadzone są: porady i konsultacje
psychologiczne otaz tęrapia wspierająca i psychotelapia dla osób i rodzin pźę{wających
problemy lub znajdujących się w tudnych s}tuacjach życiowych.

Prowadzone są spotkania indywidualnę otaz rcdz]l dostosowane formą pomocy do
zgłaszanych potrzeb oraz diagnozy s}'tuacji przeprowadzonej pŹez psychologa.

Działalność Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku mazowieckim
w 2008 roku prezentuje się następująco:
o w spotkaniach indywidualnych uczestniczyło 406 osób,
. w spotkaniach rodzinnych 102 osoby,
o udzielono łącznię ponad 1300 porad w tym 52 osoby skoŹystały ze spotkan rodzinnych.



Licfby te wńŻąązwiększającą się tęndencję do szukania pomocy psychologicznej.
wiąŹe się to nie tylko z ogó]nym pogo$zęniem kondycji rodzin' ale bardziej ze wzrostem
świadomości społeczrrej oraz t}.rn' ze ofefia Poladni PCPR jest coraz bogatsfa, baldziej
złóżlicowanai coraz bliższa mieszkańcom po\ł'iatu, tworfąc większ4 dostępność pomocy'

W ramach Punktu Infomacino Konsultacyjnego do spraw uzaleznień w 2008 roku
udzielonych zostało 1095 porad psychologicznych, tempeutycznych, edŃacyjnych
i prawnych. W ramach działania PuŃtu nieodpłatnych porad udzielają: psycholog, policjant'
prawnicy, terapeuta ds' uzależnień.

ważnym działaniem w zakresie przeciwdziałania pŹemocy w rodzinie jest
prowadzenie ośrodków Interwencji Kryzysowej.

Od 2008 do 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje Program
,,Wsparcie na starcie", w ramach programu systemowego finansowanego z Europejskiego
Funduszu Społęcznego.

Komisja poz)'t}.wnie oceniła przedsięwzięcia podejmowane w zakesie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zwalczania zjawisk patologicznych, zę z''r'róceniem
uwagi na konieczność 1vymiany informacji pomiędzy Powialo\łTm cęntrum Pomocy
Rodzinie w Mińsku Maz owieckim a Gminnymi,Ąr4iej skimi ośrodkami Pomocy Społecznej .

W dalszej części omawiania spraw różnych, zebrani człoŃowie Komisji zapoznali się
z wynikami akcji ,'Bezpieczne wakacje,', w zakresie ilości dzieci i młodzieĄ korzystających
ze zotgarizowalych form wypoczyŃu w powiecie mińskim oraz plowadzenia dla dzi€ci
i młodzieŹy zajęć w formie w1poczyŃu letniego (akcji ,,lato w mieście/gminię'').

Komisja na posiędzeniu poz}.t}&nie zaopiniowała, przyjmując stosowną uchwałę,
prośbę Komendanla Państwowej staży Pożamej w Mińsku Mazowieckim o wsparcie
finansowę z budżętu powiafu zakupu mate ałów dezynfekcyjnych i opatrunko\łych dla
Jednostki Ratowniczo _ Gaśniczej w Mińsku Mazowieckim na potzęby ratown1ctwa
mędycznego.

Czwartę posiędzenię Komisji Bezpieczeństwa i Polządku odbyło się w dniu 1 grudnia 2009
roku, porządek obrad pE€biegał wg następujących punktów:

1. ocena s)'tuacji epidemicznej na tęręnię powiatu mińskiego zwięanej z zachorowaniami
na grypę i choloby glypopochodne.

2' opinia Komisji na temat plojeldu budżętu powiafu mińskiego na 2010 rok w zakresię
bęzpieczeństwa i porządku publicznego'

3. Przedstawienie proglamu ''Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu
mińskięgo na 20l0 rok''.

4' sprawy różne.

Realizując pierwszy punkt porządku obrad Pani Państwo\ły Powialowy Inspęktor
sanitamy przedstawiła zeblanym członkom Komisji ocenę s1.tuacji epidemicznej na telenie
powiatu mńskiego zwięalą z zachorowaniami na gr1pę i choroby grypopochodne.
Zapontda człoŃól,t Komisji z prob]ematyką zachorowań na grypę A(H1N1). w powiecie
mińskim miĄ miejsce 4 przypadki zachorowania na grypę A(HINI) omz jedęn prz}padek
osoby z podejrzeniem glypy A(HlNl) _ niepotwierdzonym w późnięjsfym okrcsi€.
w szpitalu powiatowym hospitalizowana była jedna osoba, pozostałe tŹy osoby _
hosDitalizowane bvlv w Siedlcach oraz Warszawie.



Następnie pŹedstawiła członkom Komisji informacje o zachorowaniach
i podejrzeniach zacholowń na $Jpę na telenie powiatu mińskiego w 2009 loku z podziałem
na miesiące. Liczba zachorowań W 2009 roku przedstawia się następująco:
. sryc7ęń - 1|7 zachorowań na grypę.
. luty 39 zachorowań na gr}pę,
. malzec 59 zachorowań na gr1pę'
. krłiecień |lJ 7achoro\^ań na gr}?c.
. od maja do paździemika brak zachorowań na grypę,
. listopad _ 355 zachorcwań na grypę.

Powiatowa stacja sanilamo Epidemiologiczna utzymuje kontalt z dyrekcjami szkół
z telenu powiatu mińskiego. Monitorowa e są ilości zachorowań wśIód dzieci i tiodzieĘ'
a dyrektorzy zobowiązani są zgłaszać do Powiatowego Inspektora Sanitamego prz1padki
absencji przekaczającej 20 %. Poinformowała ponadto, Że ke|i.dy ptzypadek grypy typu
A(HlN1) zgłaszanyjest do Państwowego Zakładu Higieny'

Na teręnie powiatu odsetek liczby osób zaszczępionych zawieB się w granicach ok' 5-
'1 o/o.

D}Tel.1oI szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przedstawił zgromadzonym
s}tuację w szpitalu powialow1m w Mińsku Mazowieckim pod kątęm s}tuacji epidęmicmej'

Poinformował, żę podczas Fzeb}.wania osoby chorej na A(H1Nl) w szpitalu
powiatowym w Mińsku Mazowięckim, w żadnym momencie nie doszło do przeniesienla
grypy na innych pacjentów i personel szpitala' wszystkie osoby' które miały kontakt
z chorym były monitolowane i nie wykazały objawów grypy' Ponadto \ł szpitalu
wprowadzone zostały ograniczenia w wiz)'tach chorych do j ednej osoby.

Podczas realizacji drugiego punktu obrad Komisja wyraziła poz}tywna opinię na
temat plojektu budżętu powiatu mińskięgo na 2010 rok w zakęsię bezpieczeństwa i porządku
publicznego, podejmując stosownąuchwałę Komisji'

w trzecim puŃcie posiedzenia człoŃowie Komisji zostali zapoznani z projel1em
planu posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2010 rok.

Realizując punt<t czwafiy posiedzenia w sprawach różnych Komisja przyjęła
regulamin konkursu na projękt kamizęlki odblaskowej, a także podjęła decyzję o wysłarriu
informacji o koŃursię do wszystkich s.kó| oruz lozpfopagowaniu koŃwsu na stronach
intęmetowych'

W dalszej części dotyczącej spraw różnych, człoŃowie Komisji zapoznali się
z wykazsm miejsc ni€bęzpięcznych pzy szkołach i przedszkolach w powiecie mińskim.
Podjęto decyzję, że z dostarczonęj przez lrzędy miast i gmin listy, po konsultacji
z Wydziałem Ruchu Drogowęgo Komendy Powiatowęj Policji w Mińsku Mazowieckim,
zostaną wyselekcjonowane miejsca będące &ogami powiatowymi stwarzającymi największe
zagrożęnie, Powód wybrania dróg powiatowych wiąie się z faktem, iż powiat może
par|ycypować finansowo w reorganizację ruchu kołowego i budowy technicznych urządzeń
zwiększających bezpieczeństwo tylko na drogach, których jest właścicielem'


