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SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2006

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Porządku,  zwana  dalej  Komisją,  funkcjonuje  na
podstawie                art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (j.t. DzU z 2001
r. nr 142, poz. 1592 z ze zm.) oraz mojego Zarządzenia Nr 33a/05 z dnia 4 października
2005 r. Głównym celem Komisji jest realizacja moich zadań w zakresie zwierzchnictwa nad
powiatowymi służbami i strażami oraz innych obowiązków określonych w ustawach.

Powołana pod moim Przewodnictwem Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracuje w
następującym składzie:    

1) Witold Saracyn – Wicestarosta Pułtuski;
2) Krystyna Estkowska – Radna Rady Powiatu;
3) Zbigniew Szczepanik – Radny Rady Powiatu;
4) Krzysztof  Chodyna  –  Zastępca  Komendanta  Powiatowego  Policji  w

Pułtusku;
5)  Krzysztof  Lewandowski  –  Naczelnik  Wydziału  Prewencji  komendy

Powiatowej  Policji w Pułtusku;
6)   Robert Dynak – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
      Powiatowego w Pułtusku;
7) Marianna Chmielewska – Pedagog ZS im. B. Prusa w Pułtusku;

W pracach Komisji uczestniczą także:
1) Leszek Zaremba – Prokurator Rejonowy w Pułtusku;
2) Witold Musiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

w Pułtusku;
3) Wincenty Bogusz – Komendant Straży Miejskiej w Pułtusku.

Z głosem doradczym powołałem do Komisji:
1) Marię  Gos  –   Dyrektora  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w

Pułtusku.

W toku prac Komisji w 2006 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/122/04 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 czerwca
2004  r.  w sprawie  Programu zapobiegania  przestępczości  oraz  ochrony bezpieczeństwa
obywateli                i  porządku dla  powiatu pułtuskiego do roku 2007,  instytucje
odpowiedzialne  za  wykonanie  przedsięwzięć  w  zakresie  porządku  publicznego  i
bezpieczeństwa  obywateli,  składały  półroczne  sprawozdania  z  wykonania  zadań
wynikających z harmonogramu realizacji programu.

Z analizy nadesłanych sprawozdań wynika, że założenia programu były realizowane
przez większość odpowiedzialnych instytucji, które w znaczący sposób przyczyniły się do
wzrostu poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu pułtuskiego. 
   Komenda  Powiatowa  Policji  w  Pułtusku,  w  ramach  przeciwdziałania
przestępstwom przeciwko życiu,  zdrowiu  i  mieniu,  przeprowadziła  ok.  189  spotkań  z



dziećmi, młodzieżą                   i nauczycielami oraz 96 spotkań z rodzicami. Spotkania
obejmowały wszystkie typy szkół                 i  dotyczyły również przeciwdziałania
przemocy w szkole,  demoralizacji  i  przestępczości  wśród  nieletnich,  bezpieczeństwa  w
ruchu  drogowym,  zapobiegania  narkomanii  i  alkoholizmowi.  Dzielnicowi  w  swoim
rejonie  służbowym  prowadzą  stały  nadzór  i  kontrolę  nad  osobami  zagrożonymi
demoralizacją i już zdemoralizowanymi. W środkach masowego przekazu oraz w formie
ulotek  rozpowszechniono  informacje  dotyczące  właściwego  zabezpieczenia  mienia  w
zakresie  zapobiegania  kradzieżom,  włamaniom  do  mieszkań,  pojazdów.  Prowadzono
również akcje ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym: ,,
Bezpieczne Ferie”, ,,Wagarowicz” oraz ,,Lato 2006”, podczas których min.: legitymowano
dzieci i młodzież przebywającą w trakcie trwania zajęć lekcyjnych poza terenem szkoły lub
po godz.  2200 bez opieki osób dorosłych w miejscach publicznych,  gdzie mogą stać się
ofiarami lub sprawcami przestępstw i wykroczeń. Osoby nieletnie, które popełniły czyny
karalne pozostają pod stałym nadzorem dzielnicowych i Zespołu ds. Nieletnich i Patologii,
funkcjonującego przy KP Policji.

Straż  Miejska w  Pułtusku w  dni  wolne  od  pracy  wyznaczyła  dodatkowo  68
patroli,  przeprowadziła  44  patrole  mieszane  z  funkcjonariuszami  KP  Policji  oraz
uczestniczyła                  w akcji ,,Wagarowicz”. Skontrolowała 13 punktów sprzedaży
alkoholu. W okresie letnim przeprowadziła kontrole placów zabaw dla dzieci i młodzieży,
wnioski  pokontrolne  przekazała  zarządcom  tych  obiektów.  W  ramach  utrzymania
bezpieczeństwa w mieście 70 razy asystowała przy wyłapywaniu bezpańskich psów.   

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna podjęła inicjatywę dostarczania wiedzy na
łamach lokalnej prasy z zakresu profilaktyki specjalistycznego poradnictwa dla rodziców
i  pedagogów  w  celu  podnoszenia  umiejętności  wychowawczych  dzieci  i  młodzieży.
Artykuły edukacyjno-informacyjne są opracowywane przez psychologów i pedagogów z
wieloletnim doświadczeniem. Ponadto pracownicy Poradni udzielają na bieżąco pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, socjalnej i medycznej tzw. ,,trudnej młodzieży”, prowadzą
edukację  prewencyjną  dla  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  oraz  spotkania  i  prelekcje
poruszające tematykę zapobiegania przestępczości nieletnich, uzależnień, agresji i przemocy
w rodzinie.

Wydział  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury  i  Sportu  Starostwa  w  ramach  ochrony
zdrowia  oraz  bezpieczeństwa  sanitarno-epidemiologicznego  inicjuje  i  wspiera  zdrowe
formy spędzania wolnego czasu dla prawidłowego rozwoju fizycznego mieszkańców. Na
bieżąco planuje spędzanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez udostępnianie boisk,
sal  gimnastycznych,  organizowanie  półkolonii  turniejów,  konkursów  i  zawodów
sportowych.  Organizuje  akcje  informacyjne  w  zakresie  przeciwdziałania  narkomanii  i
alkoholizmowi  mającej  na  celu  dostrzec  i  rzetelnie  informować  każdego  mieszkańca
powiatu o zagrożeniu  i skali zjawiska.

W  placówkach  oświatowo-wychowawczych założenia  programu  są  wdrażane
w ramach programów wychowawczych szkół. Organizowane są spotkania instruktażowe
z przedstawicielami powiatowych służ, inspekcji i straży na temat bezpiecznych zachowań
uczniów,  przeciwdziałania  przemocy  w  szkole,  rodzinie,  przestępczości,  narkomanii
i alkoholizmowi. 

Powiatowy Urząd Pracy – poinformował,  że w wyniku podjętych działań oraz
otrzymanych środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w ciągu
całego  2006  roku  ,  skierowano  do  odbycia  stażu  u  pracodawcy  –  396  osób,  na
przygotowanie  zawodowe  –  34  osoby,  na  prace  interwencyjne  –  312  osób,  roboty



publiczne – 104 osoby, na szkolenia indywidualne – 58 osób bezrobotnych. Jednorazowe
środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  otrzymało  105  osób,  natomiast  z  17
pracodawcami zostały podpisane umowy dot. wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
dla  skierowanego  bezrobotnego,  w  ramach  których  zostało  zatrudnionych  23  osoby.
Osoby  korzystające  z  tych  form  aktywizacji  zawodowej  nabywają  nowe  umiejętności,
doświadczenie, czują się potrzebni społeczeństwu, a co się z tym wiąże zwiększa się ich
poczucie bezpieczeństwa. Należy podkreślić, że przeciwdziałanie bezrobociu jest jednym z
kluczowych  elementów  niezbędnych  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  mieszkańcom
powiatu pułtuskiego.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku (w marcu
oraz  czerwcu  br.)  przeprowadzono  ćwiczenia  z  zakresu  ratownictwa  drogowego  i
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla jednostek OSP włączonych do KSRG. Na
bieżąco prowadzone są inspekcje bojowe jednostek OSP, wnioski z inspekcji przekazywane
są  do  Urzędów  Gmin.  W  miarę  posiadanych  i  pozyskanych  środków  finansowych
realizowano zakupy sprzętu ratowniczego, zakupiono m. in. prądownice, węże strażackie,
drabinę, specjalistyczny wspornik wykorzystywany w ratownictwie drogowym.

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego - zwiększony został dostęp do lekarzy
podstawowej  opieki  zdrowotnej  i  specjalistów  w  Przychodni  Zdrowia  w  Pułtusku.
Utrzymywany jest całodobowy dostęp do pielęgniarki i lekarza pierwszego kontaktu dla
mieszkańców  powiatu  pułtuskiego  na  zasadach  ustalonych  z  Narodowym  Funduszem
Zdrowia.  W  szpitalu  poprzez  zakup  napędów  ortopedycznych  poszerzono  zakres
świadczonych  usług  medycznych  na  odcinku  ortopedyczno-urazowym.  Opracowano
Powiatowy Roczny Plan Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych na rok 2007,
który został zatwierdzony przez Wojewodę. W zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
SP  ZOZ  w  Pułtusku,  realizował  w  2006  roku  programy  profilaktyki  chorób  układu
krążenia,  przewlekłej  obturacyjnej  choroby  płuc  i  raka  szyjki  macicy.  Pielęgniarki
medycyny  szkolnej  w  placówkach  szkolnych  i  szkolno-wychowawczych  realizują
programy profilaktyczne dotyczące zapobiegania próchnicy, wadom postawy, wypadkom
w  domu  i  szkole,  uzależniania  od  środków  psychotropowych.  Kontynuowane  są
zaawansowane prace nad budową i wyposażeniem nowego szpitala, którego uruchomienie
planowane jest w niedługim czasie.  

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie -  działania były prowadzone
przez  dzielnicowych  KP  Policji  w  ramach  procedury  „Niebieskiej  Karty”  we
współdziałaniu   z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie.

W ramach przeciwdziałania korupcji i przestępczości gospodarczej – pracownicy
Urzędu Skarbowego w Pułtusku przeprowadzili 72 kontrole podatkowe oraz 55 czynności
sprawdzających. W wyniku kontroli stwierdzono uszczuplenie podatkowe na łączną kwotę
201.142,50 zł. W związku ze stwierdzonymi przestępstwami i wykroczeniami Naczelnik
Urzędu Skarbowego w Pułtusku w 2006 r.  prowadził  586 spraw karno-skarbowych. O
każdym  przypadku  podejrzenia  popełnienia  przestępstwa  wymienionego  w  Kodeksie
karnym  i  innych  ustawach,  stwierdzonych  w  toku  prowadzonych  postępowań
kontrolnych,  podatkowych i  czynności  sprawdzających Naczelnik  Urzędu Skarbowego
informował właściwe organy. W 2006 r. do Urzędu Skarbowego wpłynęło 245 oświadczeń
majątkowych radnych i pracowników samorządowych z terenu powiatu pułtuskiego oraz
radnych  sejmiku  mazowieckiego.  Wszystkie  oświadczenia  poddane  zostały  analizie  a
wyniki zostały przesłane do właściwych organów.



 W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – Zarząd Dróg Powiatowych
dokonał  przeglądu  303  km  administrowanych  dróg  pod  względem  stanu  nawierzchni
i oznakowania. W porozumieniu z KP Policji wymieniono i ustawiono 105 szt. nowych
znaków drogowych.  Dokonał  remontu  cząstkowego  nawierzchni  bitumicznej  masą  na
zimno 12 300  m², remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją (9450
m²), wyremontowano 150 metrów chodnika. Wykonano malowanie poziome i osiowe na
jezdni przejść dla pieszych, linii segregacyjnych i linii osiowych łącznie na powierzchni 740
m² również dożwirowano obustronnie pobocza na długości około 45 km. Przebudowano
skrzyżowanie ulic: Jana Pawła II, Kolejowej, Brzoskwiniowej, Ogrodowej, Na Skarpie na
skrzyżowanie typu rondo, również drogi Gładczyn – Bartodzieje i Budy Pobyłkowskie –
Wólka  Zatorska  przebudowano  z  nawierzchni  żwirowej  na  nawierzchnię  asfaltową  o
łącznej długości 3,8 km. co przyczyniło się niewątpliwie do usprawnienia ruchu drogowego
i wzrostu poziomu bezpieczeństwa. Na bieżąco prowadzono wycinanie zakrzewienia w
miejscach  niebezpiecznych  oraz  wykaszano  trawy  i  chwasty  na  poboczach  i  rowach.
Ponadto  KP  Policji  i  Straż  Miejska  w  ramach  akcji  ,,Bezpieczna  droga  do  szkoły”  w
godzinach szczytu wystawia  funkcjonariuszy do kierowania ruchem pojazdów oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w drodze do szkoły na przejściach dla pieszych. W
ramach  poprawy  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym  KP  Policji  zatrzymała  420
nietrzeźwych kierowców popełniających przestępstwo i 63 kierowców w stanie po użyciu
alkoholu popełniających wykroczenie, ponadto przeprowadzono 97 spotkań z dziećmi i
młodzieżą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

    W zakresie ochrony środowiska -  realizowano „Plan Gospodarki Odpadami dla
Powiatu  Pułtuskiego  na  lata  2003-2010”  oraz  monitorowano  ,,Program  Ochrony
Środowiska  dla  Powiatu  Pułtuskiego  na  lata  2004-2011”.  Ze  środków  finansowych
Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  rok  2006
zakupiono psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w celu walki z
przestępczością narkotykową.
      W zakresie  poprawy bezpieczeństwa nad wodą i  w lesie  – zorganizowano 98
wspólnych patroli, w tym 70 wodnych Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego i
KP Policji w Pułtusku, podczas których sprawdzono uprawnienia około 1878 osób oraz
wystawiono  98  mandatów  karnych  za  łamanie  przepisów  ustawy  o  rybactwie
śródlądowym, zatrzymano 38 sieci kłusowniczych (łączna długość 1081 mb), zatrzymano
dwóch  kłusowników  w  trakcie  nielegalnego  odłowu  ryb  siecią  oraz  odzyskano  łódź
drewnianą,  którą  następnie  zwrócono  właścicielowi.  Prewencyjnie  pouczano  osoby
wędkujące,  kąpiące  się  oraz  użytkowników  środków  pływających  o  obowiązujących
przepisach  w  zakresie  bezpieczeństwa  na  akwenach,  przeprowadzono  również  akcję
informacyjną na stronach internetowych i w lokalnej prasie oraz opracowano i rozdano
ulotki nt. zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą i w lesie. 

W ramach powiatowego systemu zarządzania kryzysowego i obronności: 
Podległy  mi  bezpośrednio  Wydział  Zarządzania  Kryzysowego  koordynował

działania  w  zakresie  zapobiegania  sytuacjom  kryzysowym,  a  Powiatowe  Centrum
Zarządzania  Kryzysowego  zapewniało  stały  monitoring  działań  służb,  straży,  inspekcji
podczas  wystąpienia  zagrożeń  m.in.  Wywołanych  skutkami  obfitych  opadów  śniegu,
silnych mrozów, pożaru budynku wielorodzinnego przy ul. Traugutta w Pułtusku, skażeń
środowiska  naturalnego  a  także  zapobiegania  skutkom silnych  upałów  i  suszy.  Dzięki
zawczasu podjętym działaniom służb powiatowych nie doszło do tragicznych w skutkach
katastrof budowlanych spowodowanych m.in.  zaleganiem mas śniegowo -  lodowych na



dachach  budynków  wielkopowierzchniowych.  W  styczniu  odbyła  się  odprawa
Powiatowego  Zespołu  Reagowania  Kryzysowego  poświęcona  analizie  sytuacji
spowodowanej silnymi mrozami i opadami śniegu, przewidywanym wzrostem pokrywy
lodowej  na  rzekach  oraz  dalszym  utrzymywaniem  się  niekorzystnych  warunków
atmosferycznych. W lutym i marcu odbyły się odprawy PZRK poświęcone analizie stanu
zagrożenia epidemią ptasiej grypy na terenie powiatu oraz ustaleniu działań związanych z
przeciwdziałaniem epidemii ptasiej grypy na terenie powiatu pułtuskiego. 

Systematycznie prowadzono szkolenia i ćwiczenia członków Powiatowego Zespołu
Reagowania  Kryzysowego  z  udziałem  Akademii  Obrony  Narodowej,  przykładem  jest
ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. ,,Pierścień 2006”.  Praktycznie realizowano ćwiczebne
procedury zwalczania zagrożeń terrorystycznych z udziałem powiatowych służb, inspekcji
i  straży,  pododdziałów  AT  Policji  oraz  Żandarmerii  Wojskowej.  Przeprowadzono
ćwiczenia PZRK w zakresie przygotowania  do zwalczania zagrożeń wywołanych ptasią
grypą. Ćwiczenia pozwoliły zweryfikować przyjęte procedury i  urealnić stan gotowości
służb.

Opracowano  i  na  bieżąco  aktualizowano  Powiatowy  Plan  Reagowania
Kryzysowego,  w  tym  procedury  i  algorytmy  postępowania  na  wszystkie  możliwe  do
przewidzenia  zagrożenia,  wraz  z  planem  ochrony  przeciwpowodziowej  powiatu.
Doposażono  powiatowy  magazyn  przeciwpowodziowy  i  obrony  cywilnej  w  sprzęt
łączności,  kwatermistrzowski,  przeciwchemiczny oraz pływający.  Niezbędne jest  jednak
dalsze doposażenie magazynu   w sprzęt ratowniczy w miarę posiadanych środków.

W  październiku  2006  r.  Wydział  Zarządzania  Kryzysowego  Starostwa  we
współdziałaniu  z  Fundacją  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy  zorganizował
bezpłatny kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych
powiatu, w ramach programu ,,Ratujemy i Uczymy Ratować”. Każda ze szkół po odbyciu
szkolenia oprócz niezbędnych umiejętności otrzymała: podręczniki dla nauczycieli i dzieci
do nauki pierwszej pomocy oraz fantomy ,,MiniAnia” i ,,LittleAnia” do nauki resuscytacji
krążeniowo-oddechowej. 

Wojewoda  Mazowiecki  wyróżnił  Powiat  Pułtuski  jako  jeden  z  najlepszych
w   realizacji  obligatoryjnych  zadań  obronnych  i  zarządzania  kryzysowego  w
województwie oraz przekazał  na wyposażenie powiatu sprzętem ratowniczym o ogólnej
wartości 36.000 zł.  

Zgodnie  z  założeniami  programu  z  dniem  19  października  2006  r.  rozpoczęto
modernizację  wału przeciwpowodziowego chroniącego Miasto Pułtusk przed powodzią.
Termin zakończenia prac przewidziano na 30 listopada 2007 r. Ogólny koszt inwestycji
wynosi  6,5  mln zł.  Modernizacja  jest  prowadzona  dzięki  staraniom Marszałka Sejmiku
Województwa  Mazowieckiego,  beneficjenta  Wojewódzkiego  Zarządu  Melioracji  i
Urządzeń  Wodnych w Warszawie  oraz  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego starostwa.
Powyższa inwestycja w znaczący sposób poprawi stan techniczny wałów oraz zabezpieczy
Miasto Pułtusk przed powodzią.   

Reasumując  uprzejmie  informuję,  że  powołana  przeze  mnie  Komisja
Bezpieczeństwa                   i Porządku zgodnie z planem realizuje swoje ustawowe zadania,
a  opracowany  przez  nią   i  uchwalony  przez  Radę  Powiatu  „Program  Zapobiegania
Przestępczości  oraz  Ochrony  Bezpieczeństwa  Obywateli  i  Porządku  Publicznego  dla
Powiatu Pułtuskiego” był realizowany zgodnie z harmonogramem do roku 2007. 


