
Załącznik 

do uchwały Nr XXXVI/264/10

Rady Powiatu w Pułtusku 

z dnia 25 marca 2010r. 

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2009

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  2009 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

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

całym roku 2009 współpraca Wydziału Ruchu Drogowego z innymi podmiotami układała się w

sposób  właściwy.  Głównymi  partnerami  Wydziału  Ruchu  Drogowego  w  zakresie  działań

zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu pułtuskiego są:

Straż Miejska, Powiatowy i Miejski Zarząd Dróg i Komenda Powiatowa PSP.

Współdziałanie z w/w podmiotami polegało na wspólnych działaniach dotyczących zabezpieczenia

imprez  odbywających  się  na  drogach,  przemarszu  i  przejazdu  kolumn  wojskowych,  usuwaniu

skutków  zdarzeń  drogowych  i  zjawisk  przyrodniczych,  wymianie  służb  oraz  wspólnym

organizowaniu działań np. „Trzeźwość”. Wspólnie z przedstawicielami Zarządu Dróg dokonywane

są lustracje dróg i ulic. 

Na  bieżąco  realizowano  zadania  wynikające  z  prowadzonych  ogólnopolskich  działań

kontrolno – represyjnych pod nazwą: Trzeźwy poranek, Bus, Niechronieni, Bezpieczny Weekend

itp. W ramach działań profilaktycznych policjanci WRD uczestniczyli m.in. w akcjach: Bezpieczne

wakacje, Bezpieczne ferie, Bezpieczna droga do szkoły,  Akademia Misia Ratownika. Wspólnie

Tygodnikiem  Pułtuskim  w  roku  2009  w  ramach  prowadzonych  działań  profilaktyczych  ,,

Bezpieczne wakacje’’ zorganizowano konkurs tematyczny z zakresu ruchu drogowego w którym

główną nagrodą był skuter. 

W  dalszym  ciągu  na  terenie  powiatu  ujawnianych  jest  bardzo  dużo  nietrzeźwych

kierujących. W 2009 r. było  ich aż 315 – ale i tak o 94  mniej niż rok wcześniej. Pomimo  spadku

ujawnialności  nietrzeźwych  kierujących   wskaźnik  zagrożenia  tym  przestępstwem  na  10000

mieszkańców  wynosi  61.  O skali  zjawiska  świadczy również  to,  iż  co  czwarte   przestępstwo

popełnione  na  terenie  powiatu  pułtuskiego  polegało  na  kierowaniu  pojazdem  w  stanie

nietrzeźwości.

W  ramach  działalności  prewencyjnej w  roku  2009  policjanci  prewencji  i  ruchu  drogowego



ujawnili ogółem 13446 wykroczeń za które stosowano następujące środki prawne:

1. wnioski do Sądu – 665,

2. mandat karny  – 7884,

3. pouczono  – 4447.

W  tym przeciwko:

porządkowi i spokojowi publicznemu – 682,

bezpieczeństwu osób i mienia – 53,

obyczajności publicznej – 53,

urządzeniom użytku publicznego – 161,

mieniu – 197,

przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości –693.

Zatrzymano 67 praw jazdy oraz  216 dowodów rejestracyjnych. Ponadto  policjanci  służb

prewencji w roku 2009 przeprowadzili 5437 interwencji, sporządzili 2277 wywiadów, uzyskali 273

informacje,  zabezpieczyli  104 miejsca zdarzeń (  włamanie,  wypadek drogowy), sporządzili  159

wniosków do Sądu,  nałożyli  1476 mandatów karnych,  zastosowali  2610  pouczeń.  Na gorącym

uczynku przestępstwa (łącznie z nietrzeźwymi kierującymi) zatrzymali 325 sprawców.

W ramach prowadzonej działalności prewencyjnej w zakresie bezpieczeństwa ładu porządku

i bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych policjanci Wydziału Prewencji w roku 2009

wykonali 26 służby na wodach w tym 5 wspólnie z PSR.

W toku pełnionych służb uzyskano następujące efekty:

1. Ujawniono przestępstw – 3,

2. Kontrola wędkarzy – 174,

3. Ujawniono Wykroczeń – 4,

4. Nałożono MKK – 4.

Na  bieżąco  podczas  pełnionych  służb  dokonywano  kontroli  kąpielisk  strzeżonych  i  dzikich,

rozlewisk, użytkowników sprzętu pływającego ujawniając 1 nietrzeźwego sternika.

 W roku 2009 Wydział  Prewencji  prowadził  stałe  i  systematyczne działania  w zakresie

zapobiegania oraz zwalczania przestępczości, patologii i demoralizacji wśród nieletnich.

W roku  2009 w tutejszej KPP ogółem  było zaewidencjonowanych  33 nieletnich, z tego 9

zagrożonych demoralizacją  i 24 nieletnich sprawców czynów  karalnych.

W  zakresie  przeciwdziałania  przestępczości  i  demoralizacji  nieletnich   przeprowadzono

szereg działań  zapobiegawczych.  W interesie nieletniego i jego rodziny  skierowano  ogółem 278

wystąpień  do różnych instytucji i tak: Sąd, szkoły i inne placówki.

W  ramach  działań  profilaktycznych  KP  Policji  współpracuje  z  pedagogami  szkół,  ich

dyrektorami,  władzami  samorządowymi,  Gminnymi i  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,



działającymi   Komisjami  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych,  kuratorami  sądowymi  ds.

nieletnich  PCPR,  Poradnią  Psychologiczno  –  Pedagogiczną,   sądem,  prokuraturą.  Organizuje

spotkania  z  pedagogami  szkolnymi,  nauczycielami,  dziećmi  i  młodzieżą  szkolną,  przekazując

informacje  szkoleniowe  dotyczące  patologii  życia  współczesnego  (narkomania,  alkoholizm,

prostytucja,  sekty, zagrożenia  wiktymologiczne),  prawne aspekty narkomanii,  odpowiedzialności

nieletnich za czyny karalne, zasady bezpiecznego zachowania na drodze.

W ramach powyższych działań przeprowadzono:

– spotkań z dziećmi i młodzieżą – 56,

– spotkań z rodzicami – 48,

– spotkań z pedagogami – 54,

– skierowano informacji do rodziców- 127.

W 2009  r.  przeprowadzono  szereg  działań  kontrolno  –  represyjnych  skierowanych  w

kierunku zapobieżenia demoralizacji nieletnich tj. sprawdzeń sytuacji opiekuńczo – wychowawczej,

legitymowań  w miejscach  publicznych i  w miejscach  grupowania  się  nieletnich,  kontroli  stanu

trzeźwości.   Na  bieżąco  z  nieletnimi  i  ich  rodzicami  prowadzono  rozmowy profilaktyczno   -

ostrzegawcze.

W  ramach   programów  prewencyjnych  prowadzimy  również   działania  w  zakresie

przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, aktywnie uczestniczymy w kampaniach na rzecz dzieci

krzywdzonych.  Funkcjonariusz  Wydziału  Prewencji  jest  członkiem  grupy  interdyscyplinarnej

działającej na rzecz dzieci. Najczęściej popełniane przestępstwa przeciwko rodzinie to znęcanie się

nad rodziną oraz  gróźb karalnych. W roku 2009 przeprowadzono 649 interwencji domowych. 

W  ramach  procedury  „Niebieska  Karta”  nawiązana  jest  współpraca  z  Gminnymi

i  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy Społecznej,  Gminnymi  i  Miejską  Komisją  ds.  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, placówkami służby zdrowia,  Sądem Rodzinnym.

       Zadania  z  zakresu  problematyki  nieletnich  realizowane  są  przez  Zespół  ds.  Nieletnich

i Patologii  przy udziale dzielnicowych z KPP i podległych posterunków. Na bieżąco udzielane są

porady i instruktaże dotyczące procedury postępowania z nieletnimi.

Straż Miejska w Pułtusku  do dnia  30 listopada podjęła 2477 interwencji,  w tym 681

z  tytułu  utrzymania  czystości  i  porządku  w  gminach,  720  z  tytułu  bezpieczeństwa

w komunikacji, 257  w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, 163

interwencje z tytułu działań przeciw urządzeniom publicznym, 129 w zakresie bezpieczeństwa osób

i mienia, 492 interwencji w zakresie   porządku i spokoju publicznego oraz 35 innych interwencji.

Prowadzono  kontrole  sprzedaży  napojów  alkoholowych  wspólnie  z  Gminną  Komisją

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  W  tym  roku  rozpoczęto  serię  szkoleń  z  zakresu

ratownictwa  medycznego.  W  dalszym  ciągu  kontynuowane  są  wspólne  patrole  z  KP  Policji.



Zgodnie z Wytycznymi Wojewody Mazowieckiego  z dnia 30 grudnia 2008r. do działalności w

dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2009r. Straż Miejska uczestniczyła w akcjach

„Bezpieczne Ferie 2009” i „Bezpieczne Wakacje 2009”.

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 dla rodziców i

nauczycieli  poruszające  tematykę:  agresji  i  przemocy  w  rodzinie,  uzależnień,   rozpoznania

problemu  dziecka  z  rodziny  dysfunkcyjnej,  zapobiegania  przestępczości  nieletnich,  współpracy

rodziny  i  szkoły  w  rozwiązywaniu  problemów  wychowawczych,  radzenia  sobie  z  problemami

wychowawczymi-trudnymi,  rozwiązywania sytuacji  konfliktowych,  radzenia sobie  z  napięciem,

stresem i złością, umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna organizowała i  prowadziła  Treningi  Umiejętności

Wychowawczych  oraz  Treningi  Zastępowania  Agresji,  w  ramach  których  prowadziła   zajęcia

warsztatowe  z  dziećmi  i  młodzieżą  szkół  podstawowych w mieście  Pułtusk  (Publiczna  Szkoła

Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku, Zespół Szkół

Nr  4,  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr  4  im.  Ireny  Szewińskiej).  Poradnia  Psychologiczno-

Pedagogiczna  kontynuowała  spotkania  z  pedagogami  szkolnymi  w  ramach  Grupy  Wsparcia

poświęconych  m.in.  tematyce:  rozwiązywania  problemów  wychowawczych  i  edukacyjnych,

ochrony dziecka  przed  przemocą  rówieśniczą            i  dorosłych i   wydawaniu  orzeczeń  o

niedostosowaniu społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Współpracowało z organizacjamii instytucjami:

Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej,  Poradnią  Psychologiczno  –  Pedagogiczną,

przedstawicielami Sądu Rodzinnego,  KP Policji w Pułtusku celem ochrony dzieci i młodzieży z

rodzin patologicznych i niezaradnych życiowo oraz zapewnienia opieki zastępczej w kryzysowych

sytuacjach.   Świadczono  usługi  specjalistycznego  poradnictwa  i  wsparcia  prawnego,

psychologicznego,  socjalnego oraz  pedagogicznego (w grupie   i  indywidualnie)  także  dla  ofiar

przemocy w rodzinie.

Zorganizowano  wyjazd  na  obóz  letni  dla  dzieci  młodzieży  z  rodzin  niewydolnych

wychowawczo,  dotkniętych  skutkami  alkoholizmu.  Realizatorem  programu  profilaktyczno-

terapeutycznego pt.  „Pogodne Lato 2009” była Komenda Chorągwi Mazowieckiej  ZHP im.  W.

Bronierwskiego. 

W dniu 30 maja 2009r. zorganizowano „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” celem promocji

opieki zastępczej oraz pokazanie społeczeństwu odważnych ludzi, którzy potrafią dać dom i miłość

dzieciom, których zawiedli rodzice biologiczni.

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 204 szt. nowych znaków drogowych. Dokonał

remontu  cząstkowego  nawierzchni  bitumicznej  3  3220m².  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.  Dokonano

przebudowy  dróg:  powiatowej  Nr  3405W  Łady-Zalesie  –  0,4  km  powiatowej  Nr  3404W

Przewodowo-Sisice  2,097  km.  Dokonano  przebudowy i  przedłużenia  chodników w ciągu  drób

powiatowych: Nr: 1224W, 1221W, 4407W.

Wydział  Edukacji  Zdrowia  Kultury  i  Sportu  tut.  Starostwa  -  W  styczniu  2009r.

przeprowadził  kontrolę  szkół,  placówek  oświatowych,  której  celem  była  rozmowa z  uczniami,

rodzicami i nauczycielami w zakresie poczucia bezpieczeństwa, oraz dokonał oględzin budynków

pod kątem bezpieczeństwa i porządku. W 2009 roku na 4 naradach  z dyrektorami szkół i placówek

przypomniano o obowiązku prowadzenia wśród młodzieży szkoleń dot. zachowania bezpieczeństwa

społecznego  oraz  zagrożenia  w  zakresie  zachorowania  na  grypę  AH1/N1.   Zadania  z  zakresu

zapobiegania  narkomani  i  alkoholizmowi  realizowano  m.in.  poprzez:  organizację  i  monitoring

systemu międzyszkolnych rozgrywek sportowych – propagowanie zdrowego stylu życia.  Podjęto

również akcję bezpiecznej organizacji korzystania z basenu przez młodzież z podległych szkół i

placówek oświatowych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – w ramach realizacji „Programu Bezpieczny Powiat

Pułtuski na lata 2007-2010”  prowadził nadzór na Pływalni oraz na Plaży Miejskiej w Pułtusku. Na

Pływalni  bezpieczeństwa  kąpiących  strzeże  7  ratowników,  którzy  posiadają  stopień  ratownika

wodnego. Na Plaży Miejskiej, która była czynna od 24 czerwca  do 31 sierpnia 2009r. w godz. Od

10.00  do  18.00  bezpieczeństwa  strzegło  3  ratowników,  którzy  posiadali  łódź  wiosłową  do

patrolowania wody, a na lądzie wieżyczkę, koła ratunkowe i rzutki z liną. Wyposażeni również byli

w apteczkę pierwszej pomocy zaopatrzoną zgodnie  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6

maja  1997r.  w  sprawie  określenia  warunków  bezpieczeństwa  osób  przebywających  w  górach,

pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997r. Nr 57 poz. 358 ).



Z informacji nadesłanych z Gmin Powiatu Pułtuskiego wynika, że:

W  Gminach  Powiatu  Pułtuskiego  w  ramach  realizacji  Programu  „Bezpieczny  Powiat

Pułtuski na lata 2007-2010” zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- ograniczanie niedostosowania społecznego oraz przestępczości dzieci i młodzieży, 

- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku letniego i zimowego, 

-  ograniczanie  zjawisk  kryminogennych,  chuligaństwa  i  wandalizmu,  m.in.:  poprzez  budowę

monitoringu wizyjnego miasta w Gminie Świercze,

- kształtowanie wiedzy o sposobach unikania zagrożeń, 

- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa nad wodą – W dniu 4 lutego 2009r. pod patronatem

Starosty  Pułtuskiego  na  basenie  portowym w  Domu  Polonii  w  Pułtusku  odbyły się  ćwiczenia

powiatowych  służb,  inspekcji  i  straży  w  akcji  udzielania  pomocy  tonącym  na  zamarzniętych

akwenach  wraz  z  instruktażem  dla  ludności  w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy  osobom

tonącym pod lodem. Tematem ćwiczenia było współdziałanie powiatowych służb, inspekcji i straży

z  Wodnym  Ochotniczym  Pogotowiem  Ratunkowym  w  Pułtusku  podczas  udzielania  pomocy

tonącym w wyniku załamania się lodu wraz z instruktażem dla ludności. 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 Domem Poloni w Pułtusku.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2008 r. do działalności

w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2009r. Wydział Zarządzania Kryzysowego

przeprowadził  również  akcję  informacyjną  na  stronach  internetowych i  w  lokalnej  prasie  oraz

opracował o i przesłał ulotki nt.:  bezpieczeństwa w czasie wypoczynku letniego, bezpieczeństwa

dzieci podczas wykonywania prac w gospodarstwach rolnych, zasad bezpiecznego zachowania się

nad wodą, zasad bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, bezpiecznych ferii, bezpiecznych

wypraw  górskich  oraz  informację  -  Międzynarodowej  Federacji  Narciarskiej  FIS  dod.

międzynarodowych reguł zachowania się narciarzy – kodeks FIS. 

Zgodnie  z  wytycznymi  Wojewody  Mazowieckiego  oraz  zaleceniami  Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Pułtuskiego w dniu 15 lipca 2009r. Dyrektor Robert Dynak

wraz z pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz

funkcjonariuszami  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Pułtusku  zamontowali  w  niebezpiecznych

miejscach nad rzeką Narew tablice ostrzegawcze „CZARNY PUNKT WODNY”.  Organizatorzy

mają  nadzieję  iż  oznakowanie  tych  miejsc  poprawi  poziom  bezpieczeństwa  oraz  uświadomi



osobom  wypoczywającym  nad  rzeką  zagrożenie  jakie  niesie  ze  sobą  kąpiel  w  miejscach

niedozwolonych.

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.  Na bieżąco aktualizowano Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego, w tym procedury

reagowania  na  zagrożenia  wynikające  z  siatki  bezpieczeństwa  wraz  z  planem  ochrony

przeciwpowodziowej powiatu. 

Zgodnie  z  zaleceniami  Szefa  Obrony  Cywilnej  Kraju  opracowano  „Powiatowy  Plan

Ewakuacji  II Stopnia Ludności i  Mienia na Wypadek Masowego Zagrożenia na terenie Powiatu

Pułtuskiego”.  Obecnie  dokument   jest  w  fazie  uzgodnień.  Po  uzgodnieniu  przez  Wojewodę

Mazowieckiego zostanie zatwierdzony przez Starostę Pułtuskiego. 

Przeprowadzono również kontrole szkół  ponadgimnazjalnych w zakresie oceny ich stanu

przygotowania  do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i  realizacji  zadań  z zakresu Obrony

Cywilnej i spraw obronnych.  

W  ramach  współpracy cywilno  -  wojskowej  w  maju  2009r.  przeprowadzono  ćwiczenie

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z Akademią Obrony Narodowej pk. "Pierścień

2009". 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.  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. 

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 2009.

Starosta Pułtuski 
/-/

inż. Andrzej Dolecki 


