SPRAWOZDANIE
z dzia|alności
Komisji Bezpieczeństwai Porządku w 2010 roku
W 2010r.,w składzieosoborłymKomisji dokonanonastępujących
zmjan:
1. w związku ze zmialuli kadrowymi w oddfiale Specjaln1.m Żandarmęrii wojskowej
w Mińsku Mazowieckim, na podstawie alt.38a ust. 1' 5 i 10 usta\łY o samorządzie
powiatow}łn(Dz. U. z 2001 r' Nr 1'42'poz' 1592 z późl. zm.) zalządzeniemstarosty
Mińskiego nr 42/|0 f dnia 20 września
2010 loku, w miejsceppłk ZenonaTlędowiczado
pracach
udziałuw
Komisji powołanyzostałprzezStalostęMińskiego- pPłkJacekKazimierski.
,V{raz
z zakończeriem kadencji Rady Powiatu' \łygasłymandaty radnych powiatu' w tym
radnychwchodz4cychw sk.ładKomisji Bezpieczeństwai Polządku' 29 grudnia 2010r' Rada
Powiatuuchwałą
nr III/30/10delegowała
nowychczłonkówKomisji Bezpieczeństwai PorządkuGrzegorzaWyszogrodzkiego
oraz JanuszaWróblewskiego.
W związku z powżlszym, na koniec 2010 roku skład Komisji Befpieczeństwa
i Porządkuw powieciemińskimprzedstawiał
sięnastępująco:
_
Przewodniczący|Antoni Jan Talczyński starosta
Czlonkowie:
1) GrzegorzWyszogrodzki radnydelegowanyprzezRadęPowiatuMińskiego,
2) JanuszWróblewski_ radnydelegowanyplzez RadęPowiatuMińskiego'
3) podinsp' Robeń Kokoszka
p.zedsta\łicie]delegowany pŹez Komendanta
PowiatowegoPolicji w Mińsku Mazowieckim,
4) kom' Piotr słoński_ przedstawicieldelegowanypŹez KomendantaPowiatowego
Policji w Mińsku Mazowieckim'
5) DariuszJasfcfuk powołanyprzezSta|ostę,
6) ZbigniewGrzesiak- pouołany
przezStarostę.
7) StanisławPiotrowsk _ powołanypżef starostę
8) Maria Albrechcińska.oleksiuk- powołana
przez staxostę,
9) AndrzejBelkiewicz- po!Ąołan)
przezSlarottę.
10) ppłkJacekKazimierski_ powołany
przez Starostę.
l1) TomaszGómy powołanyprzezStarostę,
pźef starostę'
12) st' bryg.JarosławUfnal _ powo.Iany
13) Tomasz Tutkaj p.okuratordelegowanydo prac w Komisji przez Prokumtora
okęgowegow SiedIcach'
W roku sprawozdawczymKomisja Bezpieczeństwai Porządku działaławedługprzyjętego
Komisji rocznegoplanupracy.Komisjaodbyła4 posiedzenia'
uchwałą
Pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 26 stycznia 2010 roku. Głównymi tematami
posiędze1iabyła ocena zmian organizacyjnychw Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku
Mazowieckim olaz ocena współpracyPowiatu Mińskiego z Wojewódzkim ośrodkiemRuchu
Drogowegow Warszawiew zakesie Bezpieczeństwa
RuchuDrogowego'
przedstawioną
plzez KomęndantaPowiatowegoPolicji
Komisja poz1t1.wrrie
zaopiniowała
koncepcjępracy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim oftz zostałazapozr.'alla
z najważniejszymi
zadaniamiplanowanymido realizacji przez KPP w najbliższychlatach' do
którychnależąm'in'I
. zwiększęnie wska:Źnikapoczucia bezpieczeństwana tęIenie powiatu mińskiego,
zniwelowaniedrobnychpŹestępshv,które doskwieraj
ą mieszkańcomnajbardziej,
. wspomaganię działan mińskich policjantów p|zęz oddziały prewencji z Komendy
Stołecznej
Policji.
. bezwzględne
stosowaniezasadyzerotolerancjidla przestępczości
naJkotykowej,
. zwiększeniezaangażowania
przestępczości'
mieszkańcówpowiatuw procesz\Ą'alcza,]]ia

.

órgalizowanie spotkań z mieszkańcarriprzez dzielnicowych w celu wyjaśniania
wątpliwości
i odpowiedzina nuńującęmieszkńców p}tania,
. w większ}.m stopniu wykorzyŚtanie intemetu do komunikacji z mieszkańcami'
ukaz)'wanię
mięjscszczególnieniebezpiecznych,
NastępnieczłoŃowie Komisji zostali zhpoznaniprzez NaczelnikaWydziałuZaządzania
Kryzysowego i Spraw obronrrych starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim
z najważniejszymiprzedsięwzięciamiPowiatu Mińskiego w zakręsie bezpieczeństwaruchu
drogowego, dokonanymi we współpracy z Wojewódzkim ośrodkiem Ruchu Drogowego
w Siedlcach.Nalezałydo nich:
o profilaktyka w zakesie be4)ięczęństwaruchu drogowegow okolicach szkół (pogadanki
w szkołach'ocęnyw czasiepracKomisji Bezpieczęństwa
i Porządku),
. szkoleniedla nauczycieliprowadzących
przedmiotwychowaniekomunikacyjne'
. szkolęniędla osób przeprowadzających
dla pieszych - tzw.
dzieci przez ptzejśc|a
,,stopkó\ł,',
. szkoleńe dla kielowców autobusówszkolnych,
. organizacje
placownibezpieczeństwa
ruchudrogowegow szkołach:
o pozyskaniesprzętudo profilaktykiw zakesie bezpieczeństwa
ruchudrogowegowśród
dzieci i młodziezy:
. zoIganizowanie
w dniu 4 marca2009r. w ZespoleSzkółZawodowychNr 2 wMińsku
Mazowieckim, ul. Gen' K. Sosnkowskiego43 sympozjum pt: ',MLODZIEŻ DLA
SIEBIE - BEZPIECZNA JAZDA (?)'',
. dystrybucja
kamizelekodblaskowych- 1200sztuk,
o wykonanieprzejścia
dla pieszychw Wiciejowiei Cegłowie'
Kierownik Wydziafu Szkolenia i Bezpieczeństwa Drogowego Wojęwódzkięgo ośrodka
Ruchu Drogowego w Walszawie zapoznał Komisję z propozycjami współpracy fe strony
WojewódzkiegoośrodkaRuchu Drogowegow Warszawie,który na teleniepowiatumińskiegoma
w planachrealizacjęprzedsięwzięć
mającychna celu usprawnienie
mechanizmówzapewniających
bęzpiecfeństwow ruchu drogowym' Przedsięwzięciate majądotyczyć:
. wdlożeniaprogramu,,Bezpiecznadrogado szkoły',,
. budov.rymiasteczek ruchu drogowego dla dzięci oraz miasteczka ruchu drogowego dla
przedszkolaków,
tzw.,,autochodziki',,
.kontynuacja
pżygotowania nauczycieli
wychowania
organizacji kursów
KOmUnlKaCylnego.

W dalszejczęściposiedzęnia,
członkomKomisji zostałypŹędstawioneinfomacje na temat
przeprowadzanych eliminacji powiatowych Tumieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogow1'In
organizowanychplzez Powiatowy Zespół BęzpieczeństwaRuchu Drogowego,w składktóIego
wchodzą pracownicy Wydziału Zatządzalta Kryzysowego i splaw obronnych stalostwa
Powiatow€ g o w Mińsku Mazowieckim, policjanci WydziałuRuchu Dlogowego oraz druhowie
z KomęndyHufcaZHP ''Mazowsze''w Mińsku Mazowieckim'
PodczasposiedzeniaKomisji, przyjętefostałynastępujące
wnioski:
. nalęży \łprowadzić tęmaty z dziedzily bezpieczeństwa ruchu drogowego do podstawy
programowej kształcęnia dla gimnazjów i szkół porradgimnazjalnych w mmach
przedmiotu,,edukacja
dla bezpieczeństwa''.
. nalęily dąż:yć
do zwrotu pŹez budżetpanstwa częścikosztów produkcji . poniesionych
przez producenta - ubrania lub roweru zawierającegoelement odblaskowy, lub
dofinansowania
do ich produkcji.
Ruchu
Ww' wnioskiw postacipismafostałypEekazanedo KrajowejRady Bezpieczeństwa
w
Drogowego Warszauie.
Ponadto Komisja na posiedzeniuzaakceptowała
sprawozdanieze swojej działalności
je
postanowiła
pftekazać
w2009 loku,
Radzie Powiatu Mińskiego oftz przyjęła,,PlanPracy
i Porządkuna 2010rok'''
Komisji Bezpieczeństwa

2010
i Porządkuodbyłosię W dniu 30 czę1.wca
DrugieposiedzenieKomisji Bezpieczeństwa
podejmowanych
roku' Podstawowymtematamiposiędzeniabyły:opiniaw zakesie przedsięwzięć
w oklesię lętniegowypoczyŃu w ramachakcji ',Bezpieczne
w celu zapewnieniabezpieczeństwa
Wakacje 2010'' ol.!z ocęna koordynacji działań zatządzada kryzysowego w związku
deszczu.
z podtopieniamispowodowanymiintensywnlmri"opadami
'9ł
z'ltiązkuze zbli;a1ącymsię okesem letniegowypoczynku omówione zostałyzagadnienia
i planowaneprzedsięwzięciaw zakresie realizacji programu ',Bezpieczne wakacje 2010".
Naczelnik WydziałuZarządzaniaKtyzysowego i Spraw obromych wskazałobszary działaniaoraz
pŻedsięwzięcia, niezbędne do realizacji przez służby,inspekcje i strażę w celu zapewnienia
bezpieczeństwaw okesie letrriegowypoczynku w ramach akcji ,,Befpiecznewakacje 2010'''
NastępnięprzedstawicieleKomendy PowiatowęjPolicji w Mińsku Mazowięckim' Państwowęj
Powiatowej Inspekcji Sanitarnejw Mińsku Mazowieckim oraz Komendy Powiatowej Pańshvowęj
strMy Pożamęjw Mińsku Mazowieckim pżedłozyliinformacjena temat działń jakię zostały
uwagę na kięrun]<izmian
przez nich podjęte w lamach ww. akcji, zwracającjednocześnie
przepisówprawaw zakresieorganizacjiwypoczynkui młodzieży.
Komisja poz)'qałniezaakceptowała
kięruŃi działaniasłużb,inspekcjii staży w zaklesię
akcji,,Bezpięczne
wakacje''.
Podczas posiedzenia dokonaao także oceny koordynacji ózi.a|lz'i służb powiatowych
w zwią7ku z podtopieniami spowodowanymiintensywnymi opadami deszczu, który miaĘ miejsce
w dniach 02'06-06'06'2010r.Informacje na powyższy temat zostały przedstawioneprzez
KomendantaPowiatowegoPaństwowej strażyPożamejw Mińsku Mazowieckim.
Koordynacja działń zarządzania kryzysowego ogmniczaj4cych skutki podtopień została
pozytywnieocenionaprzezKomisję.
2010
TrzecieposiedzenieKomisji Befpieczeństwai Porządkuodbyłosię dnia 29 września
na telenieplacówek
Ioku'Głó\łnetęmatyporuszonena posiedzeniuto: ocenastanubezpieczęństwa
na tereniepowiatu mińskiego,wnioski z akcji ,,Bezpiecznadrogado szkoły'.oraz
oświatowych
bezpieczeństwoosób korzystającychz tanspofiu osobowego(dzieci' młodzieŹy)w kontękście
nadzorustarostydotyczącęgoprzewozuosób w ramachtlansportu.egulamegoolaz specjalnego
(szkoły).
Usytuowaliei oznaczenieprzystankówdo wsiadaniai wysiadania.
Stosorłneinforrnacjeodnoszącesię do oceny stanu bezpieczeństwana terenieplacówek
oświatowych oraz rłnioski wynikaj4ce z akcji ,'Bezpieczna dloga do szkoły,' złożyli
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim' Komendy Powiatowej
Pństwowęj strażT Pożamej w Mińsku Mazowieckim oraz Pńst\Ą'owej Powiatowej Inspekcji
sanitamęjw Mińsku Mazowieckim.
W tmkcie omawiada ww. zagadnieniaKomisjaprzyjęłai ztealizowała następującewnioski:
o:
1. PowiadomionopopEęz UrzędyMiast, Gmin dyrektorówplacówekoświatowych
o obowiązku przeprowadzania ftz la 2 lata praktycfnego sprawdzania organizacji
i warunłów ewakuacji wyrikającym z $ 17 ust. 2 i ust. 4 RozporządzeniaMinistra Spraw
,7 czetwca 2070 r. w sprawie ocfuony
wewnętrfnych i Administracji z drua
przeci\^pożarowej
budynków inrrychobiektówbudowlanychi telenów (Df. U. z20I0 r.
Nr 109,poz.719),
. zwróceniu większej uwagi na kwalifikacje osób, które opracowują instukcje
bezpieczeństwapożaxowęgolub przeprowadzająsfkolenia w zakresie przepisów
pŹeciwpożalowych,
. objęciu nadzolem i kontlolą oświetleniesal lekcyjnych pod kątem intensywności
oświętlęniaomz dopasowaniu wyposażenia do waruŃów fizycznych uczniów
pisuarów),
(np.wysokość
ławeki kzeseł,wysokośó
rozmieszczenia
. zaintę'ęsowaniudyrektorów poszczegóInych placó\łek oświatowychproblematyką
ańykułóww sklepikachszkolnych'
spEedawanych.'niezdrowych''
współplacyPoradniPsychologiczno Pedagogicznej
2' Podjętodziałaniaw zakesie zacięśnięnia
plofilaktycznych
mającychna celu pEęciwdziałanięnarkomanii
iPo|ic1i na uecz przsdsięWzięć
i uzależnieniom.

W z:,łtiękl z rozpoczętymrokiem szkolnym omówione zostałyzagadnieniaodnoszącesię do
bezpieczeństwadzieci i młodzieży poruszającej się na drogach powiatu mińskiego.
w szczególności
dotyczy to szlaków komunikacyjnychprzebiegających
w pobliżuszkół i innych
obięktów,w których gromadzisię młodzież'Informacjena tematpodstawpm.wnychw zaklesie
działaniastarostydotyczącegoprzewozuosób w lamach tĘnsporturegulamegooraz specjalnego
przedłożył
Komisji' placownik Wydziału Komunikacji i Transpo u Drcgowego starostwa
Powiatowegow Mińsku Mazowieckim.
Komisja zapoznałasię lównież z informacjamina tematplzedsięwzięćpolicji w zakresie
przeprowadzonychkontroli drogoltych oraz dzia|ańprofilaktycznych w ramach akcji ,,Bezpieczna
Droga do Szkoły''pŹedstawionymiprzez Naczelnika WydziałuRuchu Dlogowego w Mińsku
Mazowieckim.
czwalte posiedzenieKomisji Bezpieczeństwai Porządkuodbyłosię w dniu 15 listopada
2010roku.Podstawowymtematemposiedzeniabyłaocenastanubezpieczeństwa
wetelynaryjnego
na teleniepowiatumińskiego'WedługPowiatowegoLekarzaWeterynariiw Mińsku Mazowieckim
nadzórobejmuj4cyockonę zdrowiazwierzętorazweterynaryjną
ockonę zdrowiapublicznegojest
prowadzony w sposób prawidłowy' Licznę kontole i wydane decyzje administracyjne
pol\,vierdzają
żestanbezpieczeństwa
weterynaryjnego
na tereniepowiatunińskiegojestna dobrym
jedna}
poziomie. Istnieją
obszary' gdzie napotykane są Ióżnę trudnościw działalności
PowiatowegoLekaŹa Weterynariiw Mińsku Mazowięckim.Do tych problemówzaliczasię m.in':
. nielegalneuboje bydła i śviń (brak zgłoszeńuboju do PowiatowegoInspektoratu
Weterynariiw Mińsku Mazowieckim),
. niepŹestrzeganię
obowiązkuzgłaszania
padłego
bydła,
. brak realizacji przez niektóre samorządylokalne zapisów ustawowychdotyczących
bezdomności
zwierząt,
. nielegalnaprodŃcja mięsai wędiin,któIetrafiajądoobrotu,
. nięoznakowaneświnietrafiającedo obrotu,
. ńęrejestlowanie
nowychsiedzibstadhzody chlewnej,
. brakinfomacji o rozpoczęciui zaprzestaniu
np. dotyczącejprodukcjimleka,
działalności
. nielegalny handel produktamipochodzeniaZwierzęcego(np' jaja, miód, mlęko sprzedaż
bezpośrednia
na bazarach)'
PonadtoKomisja zgodaje z ustawowąprcIogatywąw1raziłapoz1'tywnąopinię na temat
projektu budżetupowiatu mińskięgo na 2011 rok w zakręsie bezpieczeństwai porządku
publicznego' podejmującstosownąuchwałęotaz zostałazapofnana z plojel1em planu posiedzeń
Komisji Bezpieczeństwa
i Porządkuna 2011rok'
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