
Załącznik 
do Uchwały Nr X/40/2011
Rady Powiatu w Pułtusku 
z dnia 30 marca 2011r. 

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2010

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 pracowała w 2010 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  2010 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”.  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 art. 38a pkt.2 ust.3 oraz 12 pkt. 9b. opracowano Projekt „Programu Bezpieczny

Powiat Pułtuski na lata 2011-2014”, który został przekazany do analizy odpowiednim służbom oraz

członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

„Program Bezpieczny Powiat Pułtuski na lata 2011-2014” będący kontynuacją „Programu

Bezpieczny Powiat  Pułtuski  na lata 2007-2010” zostanie zatwierdzony i  uchwalony przez Radę

Powiatu w 2011r.

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 i w zależności od

analizy stanu zagrożenia kierowane były odpowiednie siły i  środki.  W związku ze zgłaszanymi

potrzebami, KP Policji wystawiła dodatkowe służby, które są opłacane przez samorządy – w 2010r.

wystawiono 58 służb. Organizowano wspólne patrole – ze Strażą Miejską, Strażą Leśną –  w 2010r.

wystawiono łącznie 53 patrole. 

W 2010r.  dzielnicowi przeprowadzili  łącznie  241 spotkań ze społeczeństwem, w trakcie

których informowali o miejscach zagrożonych, zjawiskach patologicznych  i miejscach wybryków

chuligańskich. 

Funkcjonariusz  KP  Policji  brali  udział  w  imprezach  organizowanych  na  terenie  miasta

i  powiatu  – w ramach których przeprowadzali  konkursy na temat  bezpiecznych zachowań oraz

prowadzili akcję znakowania rowerów.                

W  2010r.  w  KP  Policji  przeprowadzono  akcję  „Niebieski  Tydzień”  mający  na  celu

podnoszenie  świadomości  prawnej  ofiar  przestępstw,  i  wykroczeń  oraz  informowanie

o placówkach udzielających pomocy ofiarom przestępstw. W miesiącach wrzesień-grudzień 2010r.



KP Policji realizowała kampanię medialną – na łamach lokalnej prasy i ich stronach internetowych

pt. „Stop Włamaniom”. Zamieszczono w nich porady dotyczące unikania kradzieży z włamaniem

oraz  propagowano  ideę  „Reaguj,  powiadom,  nie  toleruj”  będąca  zachętą  do  systematycznego

zawiadamiania policji o przestępstwach i patologiach.

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,  Wagarowicz,  Bezpieczna droga do szkoły.  Przez  cały rok 2010 do

pełnionych  służb  na  drogach  policjanci  WRD  wykorzystywali  będący  na  stanie  KP  Policji

nieoznakowany  radiowóz  wyposażony  w  wideorejestrator.  Ponadto  zgodnie  z  wojewódzkim

harmonogramem  pracy  w  służbie  ruchu  drogowego  wykorzystywane  było  urządzenie  do

fotograficznego rejestrowania wykroczeń w ruchu drogowym FotorapidC. 

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

ujawnili ogółem 11707 wykroczeń za które stosowano następujące środki prawne:

1. wnioski do Sądu – 431,

2. mandat karny  – 6651,

3. pouczono  – 4382.

Do najczęściej ujawnianych wykroczeń należą czyny przeciwko: 

1. Porządkowi i spokojowi publicznemu – 1005,

2. bezpieczeństwu osób i mienia – 44,

3. obyczajności publicznej – 30,

4. urządzeniom użytku publicznego – 276,

5. mieniu – 234,

6. przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości –776

7. bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 9992.

Policjanci  służb prewencji  w roku 2010 przeprowadzili  3793 interwencj w tym domowe

609,  dotyczące  przemocy  w  rodzinie  250,  sporządzili  160  wniosków  do  Sądu,  nałożyli  1540

mandatów  karnych,  zastosowali  2304  pouczeń.  Na  gorącym  uczynku  przestępstwa  (łącznie

z nietrzeźwymi kierującymi) zatrzymali 181 sprawców.

W ramach prowadzonej działalności prewencyjnej w zakresie bezpieczeństwa ładu porządku

i bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych policjanci Wydziału Prewencji w roku 2010

wykonali 17 służb na wodach w tym 16 wspólnie z PSR.

W toku pełnionych służb uzyskano następujące efekty:

1. Kontrola wędkarzy – 235.

2. Kontrola łodzi– 105.



3. Nałożono MKK – 15.

4. Zabezpieczono 15 sieci o łącznej długości 505m.

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

rozlewisk, użytkowników sprzętu pływającego. W 2010r. nie ujawniono przypadków korzystania ze

sprzętu pływającego przez osoby nietrzeźwe.

 W  zakresie  przeciwdziałania  przestępczości  ,  patologii  i  demoralizacji  nieletnich

przeprowadzono  szereg  działań  zapobiegawczych.  W  interesie  nieletniego  i  jego  rodziny

skierowano  ogółem 432 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 – 73,

– spotkań z rodzicami – 2,

– spotkań z pedagogami – 47,

–  wysłano 655 zawiadomień do rodziców, sądów, szkół  w związku z  ujawnieniem nieletnich

w sytuacji wpływającej na ich demoralizację,

– przeprowadzono 40 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z nieletnimi i ich rodzicami.

W  2010  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  prowadzono  również   działania  w  zakresie

przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, aktywnie uczestniczono 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 2010 przeprowadzono 609 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 przyjęła  702 zgłoszenia i podjęła 2111

interwencji,  w  tym  582  z  tytułu  utrzymania  czystości  i  porządku  w  gminach,  636  z  tytułu

bezpieczeństwa  w  komunikacji,  208   w zakresie  wychowania  w trzeźwości  i  przeciwdziałania

alkoholizmowi, 125 interwencje z tytułu działań przeciw urządzeniom publicznym, 96 w zakresie

bezpieczeństwa osób i mienia, 405 interwencji w zakresie   porządku i spokoju publicznego oraz 59

innych interwencji.  Prowadzono kontrole  sprzedaży napojów alkoholowych wspólnie  z  Gminną

Komisją  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Przeprowadzono  kontrole  sklepów

z dopalaczami, a po ich zamknięciu pilnowano respektowanie tego zakazu. 

Wyznaczono  dodatkowe  dyżury  i  patrole   w  dni  wolne  od  pracy.  W  dalszym  ciągu

kontynuowane są wspólne patrole z KP Policji. Zgodnie z Wytycznymi Wojewody Mazowieckiego

do  działalności  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznegow  2010r.  Straż  Miejska

uczestniczyła  w  akcjach  „Bezpieczne  Ferie  2010”  i  „Bezpieczne  Wakacje  2010”  oraz

w  propagowaniu  działań  mających  na  celu  zwiększenie  bezpieczeństwa  dzieci  i  młodzieży

mieszkających na terenie gospodarstwa rolnego. W okresie wakacyjnym patrolowano miejscowości

letniskowe  nad  rzeką  oraz  dzikie  kąpieliska.  Przez  cały  okres  letni  Straż  Miejska  wspólnie

z   Komendą  Powiatową  Policji  zabezpieczała  organizowane  występy  zespołów  oraz  imprezy

towarzyszące.  Straż Miejska wchodząca w skład Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

aktywnie  uczestniczyła  w  monitorowaniu  poziomu  wody  na  wodowskazie  w  Pułtusku  oraz

obserwowała  zachowanie  się  wody  na  terenach  zagrożonych  powodzią.  W  2010  roku

przeprowadzono  kontrolę  odśnieżania  dachów  sklepów  wielkopowierzchniowych,  dokonano

również przeglądu oświetlenia ulicznego.

  Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna  -  Pracownicy  Poradni  udzielają  na  bieżąco

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, socjalnej i medycznej osobom potrzebującym.W 2011 roku

prowadzono szereg następujących zajęć i spotkań:

 - zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów aktywizujące do wyboru zawodu/dalszego kierunku

kształcenia;

- prelekcje  dla  rodziców  –  wyposażenie  rodziców  w  wiedzę  dotyczącą  sposobów

rozwiązywania sytuacji  trudnych pojawiających się  w trakcie  procesu wychowania dzieci

oraz  sposobów ich zapobiegania;



- zajęcia  warsztatowe  dla  uczniów  nt.  „radzenie  sobie  w sytuacjach  trudnych” –  zdobycie

przez uczniów podstawowych umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

- zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów nt: „Złość – jak sobie z nią radzić” ; „Jak sobie radzić

z agresją” ;”Co to jest ART”; „Dobre i złe emocje ”- wyposażenie uczniów w umiejętność

radzenia sobie z sytuacjami, które wywołują agresję, sposoby radzenia sobie z agresją, oraz

określenie rodzajów zachowań agresywnych.

- zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów nt. „Uzależnienia”-  wyposażenie uczniów w wiedzę

dotycząca uzależnień oraz sposób ów walki z nimi oraz kreowanie postaw asertywnych;

- zajęcia  warsztatowe  dla  uczniów  nt.  „radzenie  sobie  w sytuacjach  trudnych” –  zdobycie

przez uczniów podstawowych umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

- zajęcia z uczniami poprzez treningi umiejętności społecznych- kontrola złości – poznanie

czym są uczucia, jak je nazywać i  radzić sobie z umiejętnościami społecznymi, poznanie

metod radzenia sobie podczas napięcia emocjonalnego;

- zajęcia warsztatowe z uczniami nt. „komunikacja – komunikaty słowne i bezsłowne, bariery

komunikacyjne” – zapoznanie z cechami dobrej komunikacji interpersonalnej, która pomaga

w prawidłowych relacjach społecznych;

- warsztaty z uczniami nt. dopalaczy i narkotyków - pozyskanie umiejętności zdefiniowania

pojęcia dopalacze i narkotyki oraz poznanie przyczyn i skutków używek;

Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna  kontynuowała  rozpoczęta  akcję  związaną

z  działaniami  przemocowymi  występującymi  szczególnie  wśród  uczniów  szkół  gimnazjalnych.

Najbliższym  zaplanowanym  celem  poradni  jest  zorganizowanie  spotkania

z  przedstawicielami  instytucji  pomocowych  w  celu  wypracowania  koncepcji  wspólnego

i  natychmiastowego  reagowania  na  sytuacje  trudne,  zagrażające  bezpieczeństwu  obywateli

(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  Sąd,  Prokuratura,  Służba  Zdrowia,  pedagodzy szkolni-

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- w roli koordynatora działań).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Współpracowało z organizacjami i instytucjami:

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  Gminnymi  Ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradnią

Psychologiczno – Pedagogiczną, Komendą Powiatową Policji  w Pułtusk, Sądem rodzinnym celem

ochrony dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i niezaradnych życiowo oraz zapewnienia im

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  2010”  była  Komenda  Chorągwi  Mazowieckiej  ZHP  im.

W. Bronierwskiego. 

W  dniu  25  czerwca  2010r.  zorganizowano  „Dzień  Rodzicielstwa  Zastępczego”  celem

promocji opieki zastępczej oraz pokazanie społeczeństwuosób, którzy potrafią podarować miłość

i bezpieczny dom.

W  Komendzie  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Pułtusku –  W  zakresie

podniesienia organizacji działań nt. ratownictwa drogowego wskutek rozwoju technicznego budowy

pojazdów  zwiększono  ilość  szkoleń  z  tego  zakresu.  Szczególnie  ważne  są  nowe  rozwiązania

techniczno-konstrukcyjne pojazdów oraz elementy wyposażenia nowoczesnych pojazdów. W tym

celu  w  ramach   doskonalenia  zawodowego   w  roku  2010   przeprowadzono  10  ćwiczeń

praktycznych  z  wykorzystaniem  sprzętu  hydraulicznego,  stosowanego  m.in.  podczas  zdarzeń

drogowych.

Doskonalono umiejętność udzielania pierwszej pomocy 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. 

W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – Zarząd Dróg Powiatowych dokonał

sukcesywnie przeglądu administrowanych dróg pod względem stanu nawierzchni  i oznakowania.

Dokonano przebudowy dróg powiatowych: 

- Nr 3432W Pułtusk – Grabówiec- Zatory od km 0+000 do km. 0+665; 

- Nr 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno /w tym przebudowa mostu na rzece Tąsewce/

od km. 14+586 do km. 16+606

- Nr 3434W ul.Kolejowa w Pułtusku od km. 0+000 do km. 0+279

- Nr 3405W Łady –Winnica na odcinku Łady – Zalesie od km. 0+400 do km. 0+800

- Nr 2422W Nasielsk-Strzegocin od km. 4+867,29 do km. 6+267,29

- przedłużenie przebudowy  drogi Nr 1242W Ojrzeń-ąsocin-Łady o kolejny odcinek Żebry

włosy –Ołdaki od km. 13+597 do km. 14+586.

Dokonano budowy i przedłużenia chodników w ciągu dróg powiatowych: Nr 3421,  Nr 3432.

Ponadto akceptację uzyskały wnioski  o dofinansowanie złożone w ramach „Narodowego

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”: wniosek na przebudowę drogi powiatowej Nr

4407W oraz na kontynuację przebudowy drogi powiatowej Nr 2422W. W obydwu przypadkach

priorytetowe znaczenie mają elementy bezpieczeństwa ruchu takie jak: płyty rozdzielające, płytowe

z  tworzywa sztucznego;  znaki  aktywne,  podświetlane,  montowane na  wyspach rozdzielających;

pulsatory montowane nad jezdnią przy przejściach dla pieszych; oznakowanie poziome, pasy ciągłe,

przerywane,  pasy  na  przejściach  dla  pieszych;  oznakowanie  pionowe,  znaki  drogowe,  bariery,



balustrady  z  pochwytem,  punktowe  elementy  odblaskowe  na  jezdniowe;  punktowe  elementy

odblaskowe prowadzące oraz  ogrodzenia  łańcuchowe i  segmentowe stosowane w celu  ochrony

pieszych i oddzieleniu ich od jezdni.

Wydział Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu tut. Starostwa - W 2010r. 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  2010  roku  na   naradach   z  dyrektorami  szkół  i  placówek

przypomniano  o  obowiązku  prowadzenia  wśród  młodzieży  szkoleń  dot.  zachowania

bezpieczeństwa  społecznego  oraz  „Jak  powstrzymać  agresję”.  Wprowadzono  całkowity  zakaz

palenia w budynkach szkół   i  w placówkach oświatowych oraz podjęto działania  interwencyjne

wobec  uczniów  będących  pod  wpływem  alkoholu  lub  palących  papierosy.  Zadania  z  zakresu

zapobiegania narkomani i alkoholizmowi realizowano m.in. poprzez: organizowanie prze media,

szkoły,  ośrodki  zdrowia,  placówki  opiekuńczo-  wychowawcze  –  szerokiej  akcji  informacyjnej

w zakresie przeciwdziałania narkomani i  alkoholizmowi mającej na celu dostrzeżenie i  rzetelne

informowanie  każdego  mieszkańca  powiatu  o  zagrożeniach  i  skali  zjawiska.  Propagowano

planowanie  spędzania  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży  poprzez  udostępnianie  boisk,  sal

gimnastycznych,  zapewnienie  specjalistycznej  opieki,  organizowanie  festynów,  turniejów,

konkursów,  zabaw,  zawodów  sportowych  itp.  Przy  współudziale  Wójtów  Gmin   WORD

w Ciechanowie  zorganizowano konkurs „Bezpieczna droga do szkoły” w Publicznych Gimnazjach

w  powiecie  pułtuskim w celu  kształtowania  dzieci  i  młodzieży  w  zakresie  bezpieczeństwa  na

drodze, właściwych postaw oraz prawidłowego i przepisowego korzystania z dróg publicznych.

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  11  ratowników,  którzy posiadają  stopień  ratownika

wodnego. Na Plaży Miejskiej, która była czynna od 1 lipca (opóźnienie z powodu wysokiego stanu

Narwi) do 31 sierpnia 2010r. w godz. Od 10.00 do 18.00 bezpieczeństwa strzegło 3 ratowników

Pułtuskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego , którzy posiadali  łódź  motorową

(patrol WOPR) i 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 ). Oraz telefon komórkowy. Kąpielisko odebrane zostało

przez Sanepid i WOPR bez zastrzeżeń. Betonowy brzeg został zasypany piaskiem.

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, 

- zapewnienie bezpieczeństwa  szkołach i ich otoczeniu;

-  objęcie  zainteresowaniem  wagarującej  młodzieży   nieletnich  pozostających  bez  opieki  oraz

nieformalnych grup  młodzieżowych(pseudokibice,blokersi)  i  ograniczanie  negatywnych skutków

ich działalności;

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani ;

-  zagospodarowanie  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży  w  czasie  wypoczynku  letniego  

i  zimowego,  (poprzez  organizowanie  kółek  sportowych,  oraz  zagospodarowania  pomieszczeń

przeznaczonych na świetlicę dla dzieci)

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

monitoringu wizyjnego miasta w Gminie Świercze,

- kształtowanie wiedzy o sposobach unikania zagrożeń, 

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

W  celu  zapobiegania  sytuacjom  kryzysowym  w  stanach  nadzwyczajnych  w  gminach

powiatu pułtuskiego funkcjonują Gminne Punkty Kontaktowe Zarządzania Kryzysowego (GPKZK)

jako całodobowa służba dyżurna pod telefonem alarmowym.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa – Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego

z dnia 31 grudnia 2009 r. do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa  i porządku publicznego

w  2010r.  Wydział  Zarządzania  Kryzysowego  przeprowadził  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. 

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 w 2009r.  opracowano „Powiatowy

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

Powiatu Pułtuskiego” a w 2010r. dokument został uzgodniony przez Wojewodę Mazowieckiego

i zatwierdzony przez Starostę Pułtuskiego. 

Przeprowadzono  również  kontrole  w  zakresie  oceny  ich  stanu  przygotowania  do

przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i  realizacji  zadań  z zakresu Obrony Cywilnej i spraw

obronnych. Kontrolą objęte zostały następujące instytucje:

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem,   

- Dom Pomocy Społecznej  w Ołdakach, 

- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku,

- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku, 

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

- Urząd Miejski w Pułtusku 

- Urząd Gminy Zatory.

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 2010. 


