
SPRAWOZDANIE

z dzia|alności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku

W 2010r., w składzie osoborłym Komisji dokonano następujących 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.) zalządzeniem starosty
Mińskiego nr 42/|0 f dnia 20 września 2010 loku, w miejsce ppłk Zenona Tlędowicza do
udziału w pracach Komisji powołany został przez Stalostę Mińskiego - pPłk Jacek Kazimierski.

,V{raz z zakończeriem kadencji Rady Powiatu' \łygasły mandaty radnych powiatu' w tym
radnych wchodz4cych w sk.ład Komisji Bezpieczeństwa i Polządku' 29 grudnia 2010r' Rada
Powiatu uchwałą nr III/30/10 delegowała nowych członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku -
Grzegorza Wyszogrodzkiego oraz Janusza Wróblewskiego.

W związku z powżlszym, na koniec 2010 roku skład Komisji Befpieczeństwa
i Porządku w powiecie mińskim przedstawiał się następująco:
Przewodniczący| Antoni Jan Talczyński _ starosta

Czlonkowie:
1) Grzegorz Wyszogrodzki radny delegowany przez Radę Powiatu Mińskiego,
2) Janusz Wróblewski _ radny delegowany plzez Radę Powiatu Mińskiego'
3) podinsp' Robeń Kokoszka p.zedsta\łicie] delegowany pŹez Komendanta

Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim,
4) kom' Piotr słoński _ przedstawiciel delegowany pŹez Komendanta Powiatowego

Policji w Mińsku Mazowieckim'
5) Dariusz Jasfcfuk powołany przez Sta|ostę,
6) Zbigniew Grzesiak - pouołany przez Starostę.
7) Stanisław Piotrowsk _ powołany pżef starostę
8) Maria Albrechcińska.oleksiuk - powołana przez staxostę,
9) Andrzej Belkiewicz - po!Ąołan) przez Slarottę.
10) ppłk Jacek Kazimierski _ powołany przez Starostę.
l1) Tomasz Gómy powołany przez Starostę,
12) st' bryg. Jarosław Ufnal _ powo.Iany pźef starostę'
13) Tomasz Tutkaj - p.okurator delegowany do prac w Komisji przez Prokumtora

okęgowego w SiedIcach'

W roku sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działała według przyjętego
uchwałą Komisj i rocznego planu pracy. Komisja odbyła 4 posiedzenia'

Pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 26 stycznia 2010 roku. Głównymi tematami
posiędze1ia była ocena zmian organizacyjnych w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku
Mazowieckim olaz ocena współpracy Powiatu Mińskiego z Wojewódzkim ośrodkiem Ruchu
Drogowego w Warszawie w zakesie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego'

Komisja poz1t1.wrrie zaopiniowała przedstawioną plzez Komęndanta Powiatowego Policji
koncepcję pracy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim oftz została zapozr.'alla
z najważniejszymi zadaniami planowanymi do realizacji przez KPP w najbliższych latach' do
których należąm'in'I

. zwiększęnie wska:Źnika poczucia bezpieczeństwa na tęIenie powiatu mińskiego,
zniwelowanie drobnych pŹestępshv, które doskwieraj ą mieszkańcom naj bardziej,

. wspomaganię działan mińskich policjantów p|zęz oddziały prewencji z Komendy
Stołecznej Policji.

. bezwzględne stosowanie zasady zero tolerancji dla przestępczości naJkotykowej,

. zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu w proces z\Ą'alcza,]]ia przestępczości'



. órgalizowanie spotkań z mieszkańcarri przez dzielnicowych w celu wyjaśniania
wątpliwości i odpowiedzi na nuńującę mieszkńców p}tania,

. w większ}.m stopniu wykorzyŚtanie intemetu do komunikacji z mieszkańcami'
ukaz)'wanię mięjsc szczególnie niebezpiecznych,

Następnie człoŃowie Komisji zostali zhpoznani przez Naczelnika Wydziału Zaządzania
Kryzysowego i Spraw obronrrych starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim
z najważniejszymi przedsięwzięciami Powiatu Mińskiego w zakręsie bezpieczeństwa ruchu
drogowego, dokonanymi we współpracy z Wojewódzkim ośrodkiem Ruchu Drogowego
w Siedlcach. Nalezały do nich:

o profilaktyka w zakesie be4)ięczęństwa ruchu drogowego w okolicach szkół (pogadanki
w szkołach' ocęny w czasie prac Komisji Bezpieczęństwa i Porządku),

. szkolenie dla nauczycieli prowadzących przedmiot wychowanie komunikacyjne'

. szkolęnię dla osób przeprowadzających dzieci przez ptzejśc|a dla pieszych - tzw.
,,stopkó\ł,',

. szkoleńe dla kielowców autobusów szkolnych,

. organizacje placowni bezpieczeństwa ruchu drogowego w szkołach:
o pozyskanie sprzętu do profilaktyki w zakesie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród

dzieci i młodziezy:
. zoIganizowanie w dniu 4 marca 2009 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 wMińsku

Mazowieckim, ul. Gen' K. Sosnkowskiego 43 sympozjum pt: ',MLODZIEŻ DLA
SIEBIE - BEZPIECZNA JAZDA (?)'',

. dystrybucja kamizelek odblaskowych - 1200 sztuk,
o wykonanie przejścia dla pieszych w Wiciejowie i Cegłowie'
Kierownik Wydziafu Szkolenia i Bezpieczeństwa Drogowego Wojęwódzkięgo ośrodka

Ruchu Drogowego w Walszawie zapoznał Komisję z propozycjami współpracy fe strony
Wojewódzkiego ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, który na telenie powiatu mińskiego ma
w planach realizację przedsięwzięć mających na celu usprawnienie mechanizmów zapewniających
bęzpiecfeństwo w ruchu drogowym' Przedsięwzięcia te majądotyczyć:

. wdlożenia programu ,,Bezpieczna droga do szkoły',,

. budov.ry miasteczek ruchu drogowego dla dzięci oraz miasteczka ruchu drogowego dla
przedszkolaków, tzw.,,autochodziki',,

.kontynuacja organizacji kursów pżygotowania
KOmUnlKaCyl nego.

W dalszej części posiedzęnia, członkom Komisji zostały pŹędstawione infomacje na temat
przeprowadzanych eliminacji powiatowych Tumieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogow1'In
organizowanych plzez Powiatowy Zespół Bęzpieczeństwa Ruchu Drogowego, w skład któIego
wchodzą pracownicy Wydziału Zatządzalta Kryzysowego i splaw obronnych stalostwa
Powiatow€go w Mińsku Mazowieckim, policjanci Wydziału Ruchu Dlogowego oraz druhowie
z Komęndy Hufca ZHP ''Mazowsze'' w Mińsku Mazowieckim'

Podczas posiedzenia Komisji, przyjęte fostały następujące 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 budżet panstwa części kosztów produkcji . poniesionych
przez producenta - ubrania lub roweru zawierającego element odblaskowy, lub
dofinansowania do ich produkcji.

Ww' wnioski w postaci pisma fostały pEekazane do Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w Warszau ie.

Ponadto Komisja na posiedzeniu zaakceptowała sprawozdanie ze swojej działalności
w2009 loku, postanowiła pftekazać je Radzie Powiatu Mińskiego oftz przyjęła,,Plan Pracy
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2010 rok'''

nauczycieli wychowania



Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się W dniu 30 czę1.wca 2010
roku' Podstawowym tematami posiędzenia były: opinia w zakesie przedsięwzięć podejmowanych
w celu zapewnienia bezpieczeństwa w oklesię lętniego wypoczyŃu w ramach akcji ',Bezpieczne
Wakacje 2010'' ol.!z ocęna koordynacji działań zatządzada kryzysowego w związku
z podtopieniami spowodowanymi intensywnlmri"opadami deszczu.'9ł z'ltiązku ze zbli;a1ącym się okesem letniego wypoczynku omówione zostały zagadnienia
i planowane przedsięwzięcia w zakresie realizacji programu ',Bezpieczne wakacje 2010".
Naczelnik Wydziału Zarządzania Ktyzysowego i Spraw obromych wskazał obszary działania oraz
pŻedsięwzięcia, niezbędne do realizacji przez służby, inspekcje i strażę w celu zapewnienia
bezpieczeństwa w okesie letrriego wypoczynku w ramach akcji ,,Befpieczne wakacje 2010'''
Następnię przedstawiciele Komendy Powiatowęj Policji w Mińsku Mazowięckim' Państwowęj
Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Mińsku Mazowieckim oraz Komendy Powiatowej Pańshvowęj
strMy Pożamęj w Mińsku Mazowieckim pżedłozyli informacje na temat działń jakię zostały
przez nich podjęte w lamach ww. akcji, zwracając jednocześnie uwagę na kięrun]<i zmian
przepisów prawa w zakresie organizacji wypoczynku i młodzieży.

Komisja poz)'qałnie zaakceptowała kięruŃi działania służb, inspekcji i staży w zaklesię
akcji,,Bezpięczne wakacje''.

Podczas posiedzenia dokonaao także oceny koordynacji ózi.a|lz'i służb powiatowych
w zwią7ku z podtopieniami spowodowanymi intensywnymi opadami deszczu, który miaĘ miejsce
w dniach 02'06-06'06'2010r. Informacje na powyższy temat zostały przedstawione przez
Komendanta Powiatowego Państwowej straży Pożamej w Mińsku Mazowieckim.

Koordynacja działń zarządzania kryzysowego ogmniczaj4cych skutki podtopień została
pozytywnie oceniona przez Komisję.

Trzecie posiedzenie Komisji Befpieczeństwa i Porządku odbyło się dnia 29 września 2010
Ioku' Głó\łne tęmaty poruszone na posiedzeniu to: ocena stanu bezpieczęństwa na telenie placówek
oświatowych na terenie powiatu mińskiego, wnioski z akcji ,,Bezpieczna droga do szkoły'. oraz
bezpieczeństwo osób korzystających z tanspofiu osobowego (dzieci' młodzieŹy) w kontękście
nadzoru starosty dotyczącęgo przewozu osób w ramach tlansportu .egulamego olaz specjalnego
(szkoły). Usytuowalie i oznaczenie przystanków do wsiadania i wysiadania.

Stosorłne inforrnacje odnoszące się do oceny stanu bezpieczeństwa na terenie placówek
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
sanitamęj w Mińsku Mazowieckim.

W tmkcie omawiada ww. zagadnienia Komisjaprzyjęłai ztealizowała następujące wnioski:
1. Powiadomiono popEęz Urzędy Miast, Gmin dyrektorów placówek oświatowych o:

o obowiązku przeprowadzania ftz la 2 lata praktycfnego sprawdzania organizacji
i warunłów ewakuacji wyrikającym z $ 17 ust. 2 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw
wewnętrfnych i Administracji z drua ,7 czetwca 2070 r. w sprawie ocfuony
przeci\^pożarowej budynków inrrych obiektów budowlanych i telenów (Df. U. z20I0 r.
Nr 109, poz.719),

. zwróceniu większej uwagi na kwalifikacje osób, które opracowują instukcje
bezpieczeństwa pożaxowęgo lub przeprowadzają sfkolenia w zakresie przepisów
pŹeciwpożalowych,

. objęciu nadzolem i kontlolą oświetlenie sal lekcyjnych pod kątem intensywności
oświętlęnia omz dopasowaniu wyposażenia do waruŃów fizycznych uczniów
(np. wysokość ławek i kzeseł, wysokośó rozmieszczenia pisuarów),

. zaintę'ęsowaniu dyrektorów poszczegóInych placó\łek oświatowych problematyką
spEedawanych .'niezdrowych'' ańykułów w sklepikach szkolnych'

2' Podjęto działania w zakesie zacięśnięnia współplacy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
iPo|ic1i na uecz przsdsięWzięć plofilaktycznych mających na celu pEęciwdziałanię narkomanii
i uzależnieniom.



W z:,łtiękl z rozpoczętym rokiem szkolnym omówione zostały zagadnienia odnoszące się do
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poruszającej się na drogach powiatu mińskiego.
w szczególności dotyczy to szlaków komunikacyjnych przebiegających w pobliżu szkół i innych
obięktów, w których gromadzi się młodzież' Informacje na temat podstaw pm.wnych w zaklesie
działania starosty dotyczącego przewozu osób w lamach tĘnsportu regulamego oraz specjalnego
przedłożył Komisji' placownik Wydziału Komunikacji i Transpo u Drcgowego starostwa
Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

Komisja zapoznała się lównież z informacjami na temat plzedsięwzięć policji w zakresie
przeprowadzonych kontroli drogoltych oraz dzia|ań profilaktycznych w ramach akcji ,,Bezpieczna
Droga do Szkoły'' pŹedstawionymi przez Naczelnika Wydziału Ruchu Dlogowego w Mińsku
Mazowieckim.

czwalte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 15 listopada
2010 roku. Podstawowym tematem posiedzenia była ocena stanu bezpieczeństwa wetelynaryjnego
na telenie powiatu mińskiego' Według Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
nadzór obejmuj4cy ockonę zdrowia zwierzęt oraz weterynaryjną ockonę zdrowia publicznego jest
prowadzony w sposób prawidłowy' Licznę kontole i wydane decyzje administracyjne
pol\,vierdzają że stan bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu nińskiegojest na dobrym
poziomie. Istnieją jedna} obszary' gdzie napotykane są Ióżnę trudności w działalności
Powiatowego LekaŹa Weterynarii w Mińsku Mazowięckim. Do tych problemów zalicza się m.in':

. nielegalne uboje bydła i śviń (brak zgłoszeń uboju do Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Mińsku Mazowieckim),

. niepŹestrzeganię obowiązku zgłaszania padłego bydła,

. brak realizacji przez niektóre samorządy lokalne zapisów ustawowych dotyczących
bezdomności zwierząt,

. nielegalna prodŃcja mięsa i wędiin, któIe trafiajądo obrotu,

. nięoznakowane świnie trafiające do obrotu,

. ńęrejestlowanie nowych siedzib stad hzody chlewnej,

. brak infomacji o rozpoczęciu i zaprzestaniu działalności np. dotyczącej produkcji mleka,

. nielegalny handel produktami pochodzenia Zwierzęcego (np' jaja, miód, mlęko -
sprzedaż bezpośrednia na bazarach)'

Ponadto Komisja zgodaje z ustawową prcIogatywą w1raziła poz1'tywną opinię na temat
projektu budżetu powiatu mińskięgo na 2011 rok w zakręsie bezpieczeństwa i porządku
publicznego' podejmując stosowną uchwałę otaz została zapofnana z plojel1em planu posiedzeń
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2011 rok'
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