
Uchwała Nr XVII/122/08

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 18 marca 2008r. 

w  sprawie:  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007.

Na  podstawie  art.  38b  ust.  3  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.

o samorządzie  powiatowym (j.t.  DzU z 2001r.  Nr 142, poz.  1592 ze  zm.)

Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§1.

Przyjąć  sprawozdanie z działalności  Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku za

rok 2007 w brzmieniu załącznika do uchwały.

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Załącznik 

do uchwały Nr XVII/122/08

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 18 marca 2008r. 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2007

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

Powołana  pod  Przewodnictwem  Starosty  Pułtuskiego  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)Marianna Chmielewska – Pedagog Zespołu Szkół  im. B. Prusa w Pułtusku;
5)Krzysztof Chodyna – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku;
6)Krzysztof Lewandowski – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej
   Policji w Pułtusku;
7)Robert Dynak – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
   Powiatowego w Pułtusku;

Z głosem doradczym do komisji zostali powołani:
8)Leszek Zaremba – Prokurator Rejonowy w Pułtusku;
9)Witold Musiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku;
10)Wincenty Bogusz – Komendant Straży Miejskiej w Pułtusku.

W pracach Komisji uczestniczą także:
11)Maria Gos –  Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku.

W toku prac Komisji w  2007 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 i roczne sprawozdania z wykonania zadań wynikających z harmonogramu realizacji
programu.

Z analizy nadesłanych sprawozdań wynika, że: 
Komenda  Powiatowa  Policji  w  Pułtusku,  w  ramach  przeciwdziałania  przestępstwom
przeciwko życiu, zdrowiu i  mieniu,  przeprowadziła ok.  179 spotkań z dziećmi,  młodzieżą
i nauczycielami oraz 59 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.  Trwa akcja znakowania rowerów. Pouczano osoby w związku ze stwierdzonymi



przypadkami  pozostawienia  mienia  ruchomego  bez  nadzoru.  Prowadzono  również  akcje
ukierunkowane  na  zwiększenie  bezpieczeństwa  dzieci  i  młodzieży,  w  tym:  ,,Bezpieczne
Ferie”, ,,Wagarowicz”,  ,,Lato 2007”oraz „Bezpieczna Droga do Szkoły”, "Skuter",  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.  Jesienią  2007 roku
Powiat  Pułtuski  w  ramach  działań  zmierzających  do  poprawy  stanu  bezpieczeństwa
i  porządku  publicznego  objęty  został  wojewódzkim  programem  "Bezpieczne  Miasto",
w ramach którego na terenie powiatu organizowane były wzmożone działania porządkowo-
represyjne z wykorzystaniem sił i środków własnych przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej
Policji  z siedzibą w Radomiu i ościennych powiatów. Zamieszczano w lokalnej prasie i na
stronach  internetowych   materiały  informacyjne  na  temat  bezpieczeństwa.  Trwa  akcja
"Wezwij  Policjanta"  zwracanie  się  do  obywateli  z  prośbą  o  telefoniczne  informowanie
o  występujących zagrożeniach.  Ponadto  w  2007r.  dzielnicowi  przeprowadzili  łącznie  342
spotkania  ze  społeczeństwem,  w  trakcie  których  uzyskiwali  informacje  o  miejscach
zagrożonych, zjawiskach patologicznych, i miejscach wybryków chuligańskich. Miejsca takie
były poddawane częstym kontrolom przez funkcjonariuszy Policji.

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.

PCPR prowadził specjalistyczne poradnictwo i pomoc z zakresu rodziny zastępczej
oraz  dzieci  przebywających  w  tych  rodzinach,  rodzin,  w  których  występuje  bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, ofiar przemocy domowej oraz rodzin, w których
występują  różnego rodzaju  sytuacje  kryzysowe.  Pomoc  ta  polegała  na  stałych kontaktach
Pracownika  socjalnego z  rodzinami. Ponadto PCPR kierowało  na kolonię  dzieci  z  rodzin
niewydolnych  wychowawczo  z  terenów  wiejskich  oraz  dzieci i  młodzież  z  rodzin
niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu. Policjanci Sekcji Prewencji
KPP  w Pułtusku  dyżurowali  w utworzonym Interdyscyplinarnym Punkcie  Konsultacyjno-
Informacyjnym dla ofiar przemocy domowej, utworzonym przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej.

W  ramach  przeciwdziałania  alkoholizmowi  KPP  ujawniła  84  nieletnich  pod
wpływem  alkoholu;  podczas  rozmowy  przeprowadzanej  z  nieletnimi  i  rodzicami,
każdorazowo dążono do ujawnienia osób, które sprzedały lub podały alkohol nieletniemu. 

Straż Miejska w Pułtusku w drugim półroczu podjęła 2708  interwencji, w tym: 809
z tytułu utrzymania czystości i porządku, 780 z tytułu bezpieczeństwa w komunikacji, 204
w zakresie  wychowania  w trzeźwości  i  przeciwdziałania  alkoholizmowi,  142  interwencje
z  tytułu  działań  przeciw urządzeniom publicznym, 113  w zakresie  bezpieczeństwa  osób
i mienia oraz 566 interwencji w zakresie   porządku i spokoju publicznego. W dalszym ciągu
kontynuowane są wspólne patrole z KP Policji. 

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,
zdrowego  stylu  życia,  higieny  psychicznej,  umiejętności  funkcjonowania  w  grupie
rówieśniczej.



Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna  organizowała  i  prowadziła  różnego rodzaju
formy  pomocy  psychologicznej  dla  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  terapii  indywidualnej
i  grupowej.  Współpracowała  przy  tym  z  innymi  instytucjami,  takimi  jak:  sąd,  policja,
prokuratura oraz placówkami służby zdrowia w celu pogłębienia oddziaływań profilaktyczno-
wychowawczych.

W  placówkach  oświatowo-wychowawczych założenia  programu  były  wdrażane
w ramach programów wychowawczych szkół.  Organizowane były 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 2007 roku, skierowano do odbycia stażu u pracodawcy – 205 osób, na przygotowanie
zawodowe  –  8  osób,  na  prace  interwencyjne  –  312  osób,  roboty publiczne  –  83  osoby,
na  szkolenia  indywidualne  –  40  osób  bezrobotnych.  Jednorazowe  środki  na  podjęcie
działalności  gospodarczej  otrzymało  87  osób,  natomiast  z  271  pracodawcami  zostały
podpisane  umowy  dot.  wyposażenia  i  doposażenia  stanowiska  pracy  dla  skierowanego
bezrobotnego, w ramach których zostało zatrudnionych 56 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 
Doskonalono umiejętność udzielania pierwszej z zakresu ratownictwa medycznego dla

ratowników KP PSP poprzez udział strażaków w szkoleniach specjalistycznych -13 strażaków
zdało  egzamin  recertyfikacyjny  z  zakresu  ratownictwa  medycznego  w  ramach  KSRG.
Sprawowano  nadzór  nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.  Realizowano  na
bieżąco  kontrole  w  obiektach  zaliczonych  do  kategorii  zagrożenia  ludzi,  obiektach
produkcyjnych, stacjach paliw. Wydawano decyzje pokontrolne mające na celu poprawę stanu
bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Sporządzono analizę zagrożeń powiatu pułtuskiego.
Kontrolowano  gotowość  bojową  jednostek  Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych  R.P.
Funkcjonujących w  powiecie pułtuskim.

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.  W  zakresie
profilaktyki  i  promocji  zdrowia  SP  ZOZ w Pułtusku,  realizował  w  2007  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. Na bieżąco, zgodnie
z  wytycznymi,  prowadzone  były  prace  nad  aktualizacją  i  opracowaniem  dokumentacji
obronnej.  Ponadto  SPZOZ  w  Pułtusku  opracował  zatwierdzony  przez  Wojewodę
Mazowieckiego Powiatowy Plan Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych na rok
2007. 

W ramach przeciwdziałania korupcji i przestępczości gospodarczej – pracownicy
Urzędu Skarbowego w Pułtusku przeprowadzili 65 kontroli podatkowych oraz 46 czynności
sprawdzających. W związku ze stwierdzonymi przestępstwami i  wykroczeniami Naczelnik
Urzędu  Skarbowego  w  Pułtusku  w  2007r.  prowadził  371  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 2007 r. do Urzędu Skarbowego wpłynęło 203 oświadczenia majątkowe
radnych i pracowników samorządowych z terenu powiatu pułtuskiego oraz radnych sejmiku
mazowieckiego. Wszystkie oświadczenia poddane zostały analizie a wyniki zostały przesłane
do  właściwych  organów.  Ponadto  do  Urzędu  Skarbowego  w  Pułtusku  wpłynęło  497
wniosków  o  nadanie  numeru  NIP  oraz  5078  zgłoszeń  aktualizacyjnych  przy  czym  przy
rejestracji podmiotów gospodarczych z terenu powiatu przestrzegano szczegółowych procedur
rejestracji podmiotów. 

Komenda  Powiatowa  Policji  stwierdziła  2897  przestępstw  o  charakterze
gospodarczym oraz 4 przestępstwa korupcyjne. KPP w Pułtusku wielokrotnie kontrolowała
targowiska miejskie i gminne w celu ujawnienia nielegalnego handlu wyrobami akcyzowymi,
pod kątem przestępstw karno-skarbowych wynikających z przepisów kks, handlu alkoholem
niewiadomego  pochodzenia  oraz  handlu  nielegalnie  powielonymi  płytami  CD  z  muzyką,
DVD z filmami, CD R z programami komputerowymi, pod kątem naruszania praw autorskich
i praw pokrewnych. Powyższe działania ukierunkowano również na wprowadzenie do obrotu
towarów z zastrzeżonymi znakami towarowymi. W wyniku tych działań ujawniono wyroby
tytoniowe  bez  polskich  znaków  skarbowych,  oraz  wprowadzone  do  obrotu  nielegalnie
powielone płyty CD i DVD.

KPP wspólnie z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
przeprowadziły  kontrole  punktu  złomu  pod  kątem  nieprawidłowości  w  składowaniu
materiałów  niebezpiecznych  dla  środowiska  i  pomiaru  poziomu  hałasu.  Wspólnie
z  inspektorami  Obwodowego  Urzędu  Miar  KPP  skontrolowała  stacje  LPG  pod  kątem
nieprawidłowości metrologicznych i formalnych.

W  zakresie  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym –  Zarząd  Dróg  Powiatowych
dokonał  sukcesywnie  przeglądu  administrowanych dróg  pod  względem stanu  nawierzchni
i  oznakowania.  W porozumieniu  z  KP Policji  wymieniono  i  ustawiono  184 szt.  nowych
znaków  drogowych.  Dokonał  remontu  cząstkowego  nawierzchni  bitumicznej  1  800m².
Wykonano malowanie poziome na jezdni, przejść dla pieszych, linii segregacyjnych łącznie
na  powierzchni  474  m².  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  437  nietrzeźwych  kierowców  popełniających
przestępstwo  i  70  kierowców  w  stanie  po  użyciu  alkoholu  popełniających  wykroczenie,
ponadto przeprowadzono 45 spotkań z dziećmi i młodzieżą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.  Zatrzymanych praw jazdy 113, zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 487.

  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 2007 dotowano działalność m.in.
Społecznej Straży Rybackiej.

  W zakresie poprawy bezpieczeństwa nad wodą i w lesie – organizowano wspólne
patrole wodne Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego,  KP Policji w Pułtusku oraz
Państwowej  Straży  Rybackiej,   podczas  których  sprawdzono  uprawnienia  wędkujących
oraz  wystawiono  mandaty karne  za  łamanie  przepisów ustawy o  rybactwie  śródlądowym
oraz  zatrzymano sieci  kłusownicze.  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: 
Wydział  Zarządzania  Kryzysowego  Starostwa  realizował  zadania  w  zakresie

zapobiegania  sytuacjom  kryzysowym,  a  Powiatowe  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego



w systemie  całodobowym zapewniało stały monitoring zagrożeń oraz  koordynację działań
służb,inspekcji  i  straży  podczas  ich  wystąpienia.  Dzięki  zawczasu  podjętym  działaniom
Powiatowego  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego  oraz  służb  nie  doszło  do  tragicznych
w skutkach zdarzeń spowodowanych m. in. zatorem lodowym, zaleganiem mas śniegowych
na dachach, skażeniom środowiska wywołanym przez katastrofy drogowe. W ramach PZZK
prowadzono działania przygotowawcze w zakresie zapobiegania zagrożeniom ptasią grypą. 

Na  bieżąco  aktualizowano  powiatowy  plan  operacyjny  (...)  oraz  reagowania
kryzysowego, w tym procedury i  algorytmy reagowania na zagrożenia wynikające z siatki
bezpieczeństwa wraz z planem ochrony przeciwpowodziowej powiatu, planem ochrony dóbr
kultury, planem mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych w ramach AK itd.. 

Powiat  pułtuski  jako  pierwszy  w  województwie  przeprowadził  instruktażowe
ćwiczenie  dla  organów  administracji  publicznej  pk.  "Narew  2007"  na  temat:  "Osiąganie
wyższych stanów gotowości  obronnej  państwa oraz realizacja przedsięwzięć wynikających
z  planów  operacyjnych  funkcjonowania  powiatu  i  gmin  podczas  narastania  kryzysu
polityczno-militarnego i wojny oraz w czasie wystąpienia klęski żywiołowej". Ćwiczenie było
organizowane  we  współdziałaniu  z  terenowymi  organami  administracji  wojskowej
i  samorządowej  gmin  oraz  powiatowymi  służbami,  inspekcjami  i  strażami  zgodnie
z  wytycznymi  Wojewody  Mazowieckiego.  Podczas  ćwiczeń  konfrontowano  przyjęte
w planach rozwiązania z działaniami sił ratowniczych i porządkowo-ochronnych. Praktycznie
realizowano procedury zwalczania zagrożeń terrorystycznych z udziałem powiatowych służb,
inspekcji  i  straży  oraz  pododdziałów  AT  KW  Policji  w  Radomiu.  Ćwiczenia  pozwoliły
zweryfikować przyjęte procedury i urealnić stan gotowości służb. 

W  ramach  współpracy  cywilno  -  wojskowej  przeprowadzono  kolejne  ćwiczenie
Powiatowego  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego  z  Akademią  Obrony  Narodowej
pk.  "Pierścień  2007".  Ćwiczenie  przyczyniło  się  do  wymiany  doświadczeń  w  zakresie
realizacji zadań na rzecz obronności państwa oraz współpracy cywilno-wojskowej w czasie
narastania kryzysu polityczno-militarnego i wojny. 

Systematycznie doposażono powiatowe służby, inspekcje i straże w sprzęt niezbędny
do  prowadzenia  akcji  w  sytuacjach  kryzysowych.  Między  innymi   Powiatowe  Centrum
Zarządzania  Kryzysowego  zostało  wyposażone  w  zespół  prądotwórczy  o  mocy  60  KW
o wartości ok. 50 tys. zł, wyposażenie operacyjne dla dyżurnych PCZK o wartości ok. 20 tys.
zł,  namiot  pneumatyczny o  pow.  26  m z  nagrzewnicą  olejową  o  wartości  ok  31  tys.  zł,
Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku została wyposażona w samochód terenowy marki
"Suzuki" o wartości 125 tys. zł oraz samochód osobowy z wideo radarem o wartości 130 tys.
zł;  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w skokochron o wartości 26 tys. zł,
program wspomagania dowodzenia SWD-CT o wartości ok 8 tys. zł, wentylator oddymiający
o wartości 5 tys. zł. oraz detektor gazów TETRA 4; Zarząd Dróg Powiatowych w rębarkę  do
usuwania gałęzi z wiatrołomów o wartości ok. 30 tys. zł oraz piaskarkę o wartości ok. 45 tys.
zł. 

W zakresie ochrony przeciwpowodziowej:
Zgodnie  z  założeniami  programu  z  dniem  19  października  2007  r.  zakończono

modernizację  wału  przeciwpowodziowego  chroniącego  Miasto  Pułtusk  przed  powodzią.
Modernizacja  była  prowadzona  dzięki  staraniom  Marszałka  Sejmiku  Województwa
Mazowieckiego,  beneficjenta  Wojewódzkiego  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych
w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Łączna kwota modernizacji wyniosła
ok. 6,5 mln zł. Działania polegały na wykonaniu w stopie skarpy odwodnej pionowego ekranu
w  formie  ciągłej  przesłony  szczelinowej  bentonitowo-cementowej  grubości  32  cm
i głębokości  od 6 do 12 metrów. Od strony nadwodnej korpus   wału został  uszczelniony
dodatkowo matą bentonitową ułożoną na jego skarpie o grubości 6 mm.. Każdy jeden odwiert
ma swoją metrykę z uwzględnieniem głębokości i właściwych parametrów technicznych oraz
był  testowany  komputerowo  przez  urządzenia  wiertnicze.  Wszystkie  stosowane  środki



do  uszczelniania  posiadają  właściwe  atesty związane  z  ochroną  środowiska  i  nie  wpłyną
niekorzystnie na jego stan. 

Dzięki podjętej modernizacji wałów przeciwpowodziowych oraz wspólnym wysiłkom
ze strony wspomnianych instytucji mieszkańcy Pułtuska będą mogli czuć się bezpieczniej. 

Dokonano okresowego przeglądu urządzeń technicznych chroniących tereny powiatu
przed  powodzią.  Zorganizowano  robocze  spotkanie  nt.  koncepcji  stworzenia  monitoringu
przeciwpowodziowego  na  rzece  Narew.  Została  również  opracowana  dokumentacja  na
modernizację obwałowania lewobrzeżnego chroniącego osiedle Popławy przed powodzią. 

W zakresie wdrożenia Rządowego  programu „Razem Bezpieczniej”
Członkowie Komisji uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Mazowieckiego

Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  z  siedzibą  w  Radomiu  w  szkoleniu  przedstawicieli
Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego  w  ramach  Rządowego  programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, które odbyło się
w dniu 12 września ub.r. w Ciechanowie.

Na podstawie Uchwały Nr XI/87/07 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 października
2007r.  przyjęto  „Program  Bezpieczny  Powiat  Pułtuski  na  lata  2007-2010”,  będący
kontynuacją  Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i  porządku  dla  powiatu  pułtuskiego  do  roku  2007.  Został  on  opracowany na  podstawie
rządowego  programu  ,,Razem  Bezpieczniej”  oraz  projektu  programu  ,,Bezpieczne
Mazowieckie”  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  z  siedzibą  w  Radomiu.
Do  podstawowych celów programu zaliczono:  poprawę  stanu  bezpieczeństwa  i  porządku
publicznego na terenie powiatu,  w tym: ochronę dzieci  i  młodzieży, ograniczenie zjawisk
kryminogennych,  chuligaństwa  i  wandalizmu,  przeciwdziałanie  patologiom  społecznym,
alkoholizmowi,  narkomanii  i  przemocy domowej  oraz  poprawie  bezpieczeństwa  w  ruchu
drogowym.  Istotą  programu  jest  wskazanie  instytucji  i  podmiotów  odpowiedzialnych
za realizację konkretnych celów cząstkowych programu. 

Reasumując  uprzejmie  informuję,  że  podległa  mi  Komisja  Bezpieczeństwa
i Porządku zgodnie z planem realizowała 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,  którego kontynuacją jest  „Program Bezpieczny
Powiat Pułtuski na lata 2007-2010.”


