
Uchwała Nr  XXVI/186/09

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 18 marca 2009r. 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku za rok 2008.

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

2008                   w brzmieniu załącznika do uchwały.

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY

/-/ Czesław Czerski



Załącznik do 
Uchwały Nr  XXVI/186/09
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 18 marca 2009r. 

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2008

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, zwana dalej Komisją, funkcjonuje na

podstawie  art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U.      z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Starosty

Pułtuskiego                        Nr 33a/05 z dnia  4 października 2005r. 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)Wojciech Żukowski- Radny Rady Powiatu w Pułtusku

2)Zbigniew Szczepanik – Radny Rady Powiatu w Pułtusku

3)Krzysztof  Chodyna  –  Zastępca  Komendanta  Powiatowego  Policji  w

Pułtusku;

4)Krzysztof  Lewandowski  –  Naczelnik  Wydziału  Prewencji  Komendy

Powiatowej

   Policji w Pułtusku;

5)Robert Dynak – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa

   Powiatowego w Pułtusku;

6)Maria Gos –  Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

7)Witold Musiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

w Pułtusku;

W pracach Komisji uczestniczą:

1) Witold Saracyn – Wicestarosta Pułtuski;



2) Leszek Zaremba – Prokurator Rejonowy w Pułtusku;

3) Wincenty Bogusz – Komendant Straży Miejskiej w Pułtusku

W toku prac Komisji w  2008 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

Członkowie  Komisji  uczestniczyli  w  szkoleniu  organizowanym  przez

Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu które

odbyło się 19 listopada 2008r. w Ciechanowie. Tematem szkolenia była realizacja

przedsięwzięć  z  zakresu   bezpieczeństwa i  porządku publicznego w kontekście

zadań wynikających z Rządowego programu „Razem Bezpieczniej”.

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. 

Zgodnie  z  Uchwałą  Nr  XI/87/07  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia  30

października  2007r. w sprawie "  Programu Bezpieczny Powiat  Pułtuski  na  lata

2007-2010” ", 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: założenia programowe były

realizowane przez odpowiedzialne instytucje, w sposób prawidłowy.

   

Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku, w ramach  ograniczania zjawisk

kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu analizowała na bieżąco  zagrożenia

na terenie powiatu , w zależności od  analizy stanu zagrożenia kierowane były

odpowiednie  siły  i  środki.  W  związku  ze  zgłoszonymi  potrzebami,  KPP

wystawiała dodatkowe służby, które były opłacane przez samorządy – w 2008r.

wystawiono 174 ośmiogodzinne służby.

Raz  w  miesiącu  przeprowadzano  działania  „Bezpieczne  Miasta  „  ,  które

ukierunkowane były  na poprawę stanu bezpieczeństwa,  w których brali  udział

funkcjonariusze KKP w Pułtusku, patrole  z SPP Płock oraz funkcjonariusze ze

Straży  Granicznej.  Organizowano  wspólne  patrole  ze  Strażą  Miejską  i  Strażą

Leśną – w 2008r. wystawiono 55 łącznych patroli.

Dzielnicowi w swoim rejonie służbowym prowadzą stały nadzór i kontrolę nad

osobami  zagrożonymi  demoralizacją  i  już  zdemoralizowanymi.  W  2008r.

dzielnicowi  przeprowadzili  396  spotkań  ze  społeczeństwem,  w trakcie  których

uzyskiwali  informacje  o  miejscach  zagrożonych,  zjawiskach  patologicznych  i

miejscach wybryków chuligańskich.

W lokalnej prasie i na stronach internetowych zamieszczano informacje na temat

sposobów  unikania  zagrożeń,  odnośnie  właściwego  zabezpieczania  mienia.

Informacje  od  mieszkańców  o  zagrożeniach  na  terenie  powiatu   do  KPP  w

Pułtusku docierają także za pośrednictwem internetu – pocztą elektroniczną na

adres KPP w Pułtusku oraz przez komunikator internetowy Gadu - Gadu. 

W 2008r. w KPP w Pułtusku przeprowadzono akcję „ Niebieski Tydzień”, mający

na  celu  informowanie  o  placówkach  udzielających  pomocy  osobom

potrzebującym – udzielono porad 22 osobom.

W ramach  ochrony  dzieci  i  młodzieży -  nawiązano  współpracę  ze  szkołami



powiatu  pułtuskiego  –  przeprowadzono  spotkania  z  dyrektorami  szkół  ,

pedagogami  i  nauczycielami  głównie  w  oparciu  o  „Procedury  postępowania

nauczycieli i  metody współpracy szkół z Policja  w sytuacjach zagrożenia dzieci

oraz  młodzieży  przestępczością  i  demoralizacją,   w  szczególności  narkomanią,

alkoholizmem  i  prostytucją”.  Przeprowadzano  spotkania  z  rodzicami  oraz

rozmowy profilaktyczno- ostrzegawcze z dziećmi, młodzieżą i rodzicami na temat

negatywnych zachowań, patologii i konsekwencji prawnych.

Przeprowadzono  akcje  ukierunkowane  na  bezpieczeństwo  dzieci  i  młodzieży:

„Bezpieczne Ferie”, „Wagarowicz” , „Bezpieczne Wakacje” i „Bezpieczna droga do

domu”.

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 tej procedury ujawniono 457

pokrzywdzonych w wyniku przemocy w rodzinie.

Od kwietnia 2008 r. dzielnicowi i naczelnicy Sekcji Prewencji pełnili dyżury w

siedzibie  utworzonego  w  Pułtusku  e-Centrum  Telepracy,  podczas  których  za

pośrednictwem komunikatora Gadu- Gadu, a także pocztą elektroniczną udzielali

informacji  obywatelom  dotyczącej  sposobów  postępowania  w  przypadku

zaistnienia wykroczenia , przestępstwa, także faktu przemocy.

W  ramach  przeciwdziałania  alkoholizmowi  KPP  ujawniła  385  nietrzeźwych

kierującymi pojazdami,  w tym 2 osoby nieletnie.  Ujawniono 83 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 3946 interwencji, w

tym 1540  z tytułu utrzymania czystości i porządku, 1006 z tytułu bezpieczeństwa

w komunikacji,  246   w zakresie  wychowania  w  trzeźwości  i  przeciwdziałania

alkoholizmowi,  217  interwencje   z  tytułu  działań  przeciw  urządzeniom



publicznym, 150  w zakresie bezpieczeństwa osób  i mienia oraz 686 interwencji w

zakresie   porządku i spokoju publicznego. W dalszym ciągu kontynuowane są

wspólne patrole z KP Policji. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 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.

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  –  od  stycznia  2008  r.

uruchomiono  dyżury  specjalistów:  radcy  prawnego,  psychologa  oraz  pedagoga

rodzinnego,  które  zapewniają  uzyskanie  wsparcia  w  rozwiązywaniu  trudnych

problemów  oraz  udzielają  fachowych  porad  Powiatowe  Centrum  Pomocy

Rodzinie  organizowało  spotkania  mające  na  celu  umocnienie  współpracy

pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa  oraz

zajmujące się z pracą z rodziną i dzieckiem w jej środowisku. W spotkaniach brali

udział pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawiciele Sądu

Rodzinnego,  KP Policji w Pułtusku oraz  kierownicy  i pracownicy Ośrodków

Pomocy Społecznej powiatu.

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. 

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.

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 RP. Funkcjonujących

w  powiecie pułtuskim.

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 133 szt. nowych znaków drogowych. Dokonał remontu

cząstkowego nawierzchni bitumicznej 15 000m². Wykonano malowanie poziome

na  jezdni,  przejść  dla  pieszych,  linii  segregacyjnych.  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 385

nietrzeźwych kierowców popełniających przestępstwo i 44 kierowców w stanie po

użyciu  alkoholu  popełniających  wykroczenie,  ponadto  przeprowadzono

spotkania  z dziećmi i  młodzieżą  z zakresu  bezpieczeństwa w ruchu drogowym

podczas,  których  wyposażono  uczniów  szkół  podstawowych  w  elementy

odblaskowe. W 2008 r. funkcjonariusze Policji zatrzymali 50 praw jazdy, nałożono

2940  mandatów  za  przekraczanie  dozwolonej  prędkości  oraz  ujawniono  675



wykroczeń dot. jazdy bez zapiętych pasów bezpieczeństwa i przewożenia dzieci

bez fotelików.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa nad wodą –  W dniu 20 lipca 2008r.

pod patronatem Starosty Pułtuskiego na Plaży Miejskiej  w Pułtusku odbyły się

ćwiczenia  ratownictwa  wodnego  wraz  z  instruktażem  udzielania  pierwszej

pomocy poszkodowanym tematem których było współdziałanie powiatowych  i

miejskich  służ  w  akcji  ratowniczej  na  wodzie  w  zakresie  udzielania  pomocy

poszkodowanym  wraz  z   instruktażem  dla  ludności  dotyczący  kreowania

bezpiecznych zachowań nad wodą wraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy

poszkodowanym.  Ćwiczenia  zorganizowane  zostały  przez Powiatowe Centrum

Zarządzania  Kryzysowego  we  współdziałaniu  z  Wodnym  Ochotniczym

Pogotowiem Ratunkowym, Komendą Powiatową Policji  w Pułtusku, Komendą

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Strażą Miejską w Pułtusku,

Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  oraz  Polskim

Czerwonym Krzyżem- Zarząd Rejonowy  w Pułtusku.

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. 

W ramach powiatowego systemu zarządzania kryzysowego: 

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. 



Opracowano Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego, w tym procedury

reagowania  na  zagrożenia  wynikające  z  siatki  bezpieczeństwa  wraz  z  planem

ochrony przeciwpowodziowej powiatu. Zatwierdzono Gminne Plany Reagowania

Kryzysowego. Przeprowadzone  kompleksowe  kontrole  gmin  w zakresie  oceny

ich stanu przygotowania               do przeciwdziałania sytuacją kryzysowym i

realizacji  zadań z zakresu Obrony Cywilnej. 

Przeprowadzono  modernizację  Powiatowego  Centrum  Zarządzania

Kryzysowego:  wykonano   generalny  remont  pomieszczeń,  zakupiono  pulpity

operacyjne  dla  dyżurnych  Centrum,  wykonano  sieć  teleinformatyczną,

zainstalowano  środki  łączności  przewodowej   i  bezprzewodowej  wraz  z

rejestratorem  rozmów  na  potrzeby  zarządzania  kryzysowego.  Zainstalowano

awaryjne  źródła  zasilania  w  przypadku  wystąpienia  niedoboru  energii

elektrycznej.  Łączny  koszt  modernizacji  Centrum  wyniósł  64  515  zł.

Modernizacja  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  zapewni

efektywne  działanie  powiatowego  systemu  bezpieczeństwa  w  zakresie

zapobiegania sytuacjom kryzysowym. 

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 Bezpieczny Powiat Pułtuski

na  lata  2007-2010”  był  realizowany  zgodnie  z  planem  pracy  komisji

bezpieczeństwa i porządku  na rok 2008.


