
SPRAWOZDANIE NR WZK.5510.1.2019
KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

z dnia 22 stycznia 2019 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018

Zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. 
poz. 995) przedkładam Radzie Powiatu Wołomińskiego sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku za rok 2018.

Wstęp

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana po raz pierwszy Zarządzeniem Starosty Wołomińskiego 
Nr 10/2002 z dnia 30.01.2002 r. pracuje już 18 lat. Skład Komisji ulegał już wielokrotnie zmianom z powodu 
kończących się kadencji (1998-2018) Rady Powiatu, która desygnuje do pracy w Komisji dwóch swoich 
radnych, zmian personalnych w Komendzie Powiatowej Policji, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej oraz innych członków komisji. Obecnie pracę i skład Komisji reguluje Zarządzenie Nr 120.1.2019 
Starosty Wołomińskiego z dnia 02.01.2019 r. Komisja składa się z jedenastu osób, to jest Starosty jako 
przewodniczącego, trzech osób powołanych przez Starostę, dwóch wskazanych przez Radę Powiatu, dwóch 
wskazanych przez Komendanta Powiatowego Policji i Prokuratora Prokuratury Rejonowej wskazanego przez 
Prokuratora Prokuratury Okręgowej, oraz dwie osoby uczestniczące z głosem doradczym.

Za rok 2017 jak i co roku Starosta Wołomiński złożył sprawozdanie Radzie Powiatu z działalności Komisji 
pismem Nr WZK.5510.1.2018 z dnia 22.01.2018 r. załączając do sprawozdania uzyskane informacje od służb, 
inspekcji i straży powiatowych z działalności za 2017 r.

Działalność Komisji w 2018 r.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracująca pod przewodnictwem Starosty odbyła 3 posiedzenia 
i kilkakrotnie uczestniczyła w spotkaniach innych gremiów jak:

- Podczas ćwiczeń pk. „EUROPOL 2018” Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na terenie firmy Inter 
Europol w Gminie Dąbrówka.

- Podczas ćwiczeń wodnych w Wolicy nad Zalewem Zegrzyńskim.

Komisja poprzez bezpośrednią pracę swoich członków ściśle współpracowała z innymi realizatorami 
„Programu zapobiegania przestępczości, oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 
lata 2017-2020”:

- Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego,

- Komisją Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu,

- Burmistrzami i wójtami gmin jako organami wykonawczymi samorządu gminnego, ale także jako szefami 
Obrony Cywilnej gmin, szkołami, wydziałami starostwa, firmą DJ-Chem, Komendą Powiatową Policji, 
Powiatową Strażą Pożarną, Szpitalem Powiatowym, WKU.

Komisja podejmuje problematykę w szerokim zakresie, która ma wpływ na bezpieczeństwo w Powiecie 
Wołomińskim i na etapie współpracy wypracowuje wnioski do realizacji.

Komisja obradując na pierwszym posiedzeniu w 2018 roku  w dniu 22 stycznia oprócz przyjęcia 
sprawozdania za rok 2017, również omówiła i przyjęła szereg wniosków do realizacji w roku 2018 i latach 
następnych. Przyjęty przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku program na lata 2017-2020 Rada Powiatu 
Wołomińskiego przyjęła do realizacji Uchwałą Nr XXVIII-282/2017 z dnia 26.01.2017 r. Program ten 
konsekwentnie był wdrażany. Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa obsługujący kancelaryjnie pracę 
Komisji rozesłał przyjęty „Program zapobiegania przestępczości, oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego na lata 2017-2020” wraz z Uchwałą Rady Powiatu do wszystkich jego realizatorów 
przy piśmie WZK.552.2.2017 z dnia 02.02.2017 r.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, do Starosty spływają raz w roku, sprawozdania od realizujących 
program, od wyznaczonych każdorazowo w roku sprawozdawczym osiem do dziesięciu podmiotów. 
Przyjmujemy, że informacje z wykonania „Programu… 2017-2020” będą składane za rok poprzedni do 
15 stycznia roku następnego od wyznaczonych jego realizatorów.
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Informacje te stanowią materiał do analizy w pracy Komisji, są bazą do oceny sytuacji oraz 
podstawą do formowanych wniosków. Bardzo ważną także sprawą jest to, że wszyscy członkowie Komisji, 
a za ich pośrednictwem poszczególne służby, inspekcje i straże miały dwa razy w roku pełne informacje 
i obraz tego, co dzieje się w dziedzinie bezpieczeństwa w całym powiecie oraz sposobu reagowania na 
zaistniałe zdarzenia.

Skład osobowy Komisji daje możliwość rozpatrywania bardzo trudnych tematycznie spraw, które są 
rozwiązywane, lecz nie zawsze publikowane i podawane do publicznej wiadomości. Komisja problemy 
bezpieczeństwa omawiała na posiedzeniach w dniach: 22.01.2018 r., 15.06.2018 r., 08.11.2018 r.

Coraz częściej mamy do czynienia z nowymi zagrożeniami: życia, mienia, środowiska, dóbr 
kultury. W swojej pracy zarówno Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego jak i System Stałych Dyżurów Wojewody 
i Starosty stara się wychodzić naprzeciw trudnym nowym wymaganiom poprzez udział w ćwiczeniach, 
szkoleniach, podejmowaniu współpracy, co przekłada się na właściwe działanie służb oraz ich skuteczność.

Analiza dokumentów wykonanej pracy w 2018 roku, porównanie ich z uzyskanymi danymi w latach 
poprzednich, wypowiedzi przedstawicieli służb powiatowych i przedstawicieli gmin oraz członków Komisji 
pozwalają stwierdzić, że założenia poprawy bezpieczeństwa obywateli zapisane w programie były 
realizowane i wykonywane bez zastrzeżeń. Współpraca Starostwa w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony 
ludności wraz ze służbami, strażami, inspekcjami, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz 
gminami  jest na dobrym poziomie. Dobra współpraca równocześnie przekłada się na właściwe działanie 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) oraz doskonalenie pracy PCZK. Efektem 
współpracy są prowadzone konsultacje oraz opracowywanie programów przez: Starostwo, Straż Pożarną, 
gminy oraz Policję w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. W tym opracowanie przez 
Starostwo i przez gminy Planów Zarządzania Kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 
2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401, z późn. zm.), a także Planów Operacyjnych 
Funkcjonowania Powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia.

W roku 2018 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zwoływany był w celu wypracowania 
rozwiązań dla spraw trudnych tj:

- 12.01.2018 r. w sali konferencyjnej budynku starostwa w sprawie: zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem 
się wirusa ASF, stref zapowietrzonych, możliwości udziału w poszukiwaniach dzików oddziałów Sił Zbrojnych 
RP, procedur postępowania podmiotów, współpracy służb, inspekcji i straży w zakresie zwalczania ASF.

Ilość osób które uczestniczyło – 38.

- 22.05.2018 r. w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie w sprawie: organizacji na terenie powiatu 
wołomińskiego grupy poszukiwawczej z psami tropiącymi, osób zaginionych i innych.

Ilość osób które uczestniczyło - 14

- 15.06.2018 r. w Wolicy gm. Radzymin Jacht Klub Politechniki Warszawskiej w sprawie: przeprowadzenia 
ćwiczeń wodnych i akcji symulowanych w wykonaniu WOPR, PSP, OSP Załubice-Kuligów oraz Policji 
z zakresu podejmowania osób poszkodowanych z wody; wypracowania procedury w przypadku konieczności 
stwierdzenia zgonu przez lekarza (w przypadkach innych niż drogowe).

Ilość osób które uczestniczyło – 18.

- 29.06.2018 r. na terenie firmy Inter Europol, Małopole, ul. Graniczna 1, Gmina Dąbrówka w sprawie: 
przeprowadzenia ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego organizowanego przez Starostę 
Wołomińskiego o kryptonimie: „EUROPOL 2018” w zakresie ratownictwa chemicznego i współdziałania służb 
powiatowych.

Ilość osób które uczestniczyło – 56.

Wykonując delegację Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, 
powiatów i gmin oraz innych aktów prawnych w zakresie swoich działań przeprowadzana jest również 
działalność kontrolna Starostwa oraz powiatowych służb, inspekcji i straży w dziedzinie poprawy 
bezpieczeństwa obywateli naszego powiatu jak również środowiska. Na tej podstawie też przeprowadzono 
4 kontrole problemowe przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa w gminach powiatu 
wołomińskiego z których sporządzono protokoły i wnioski pokontrolne.

Id: A2738F4B-5C71-49C3-8362-91518F002124. Podpisany Strona 2



Komisja w swojej pracy w roku 2018 zgodnie z własnymi ustaleniami i potrzebami w powiecie 
wołomińskim zajmowała się następującymi sprawami:

1. podsumowaniem roku 2018 w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w ruchu drogowym, na przejazdach 
kolejowych, bezpieczeństwa pożarowego itp.;

2. założeniami ćwiczeń PZZK 2018 r. (29 czerwca 2018 r. na terenie zakładu przetwórstwa spożywczego 
EUROPOL);

3. realizowała plan pracy Komisji i PZZK na 2018 rok;

4. informowaniem nt. bezpieczeństwa na terenie powiatu zgodnie z „Programem zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017-2020”;

5. sprawozdaniami służb, inspekcji, straży i gmin z „Bezpiecznych Ferii 2018” i „Bezpiecznych Wakacji 
2018”;

6. bezpieczeństwem na drogach na terenie powiatu, przygotowaniem służb powiatowych i gminnych do zimy, 
problemem noclegowni i procedur, które obowiązują względem pomocy dla osób bezdomnych.

7. omawiano procedury dotyczące powołania „koronera” do stwierdzania zgonu w sytuacjach innych niż 
wypadki drogowe.

Poddając analizie przesłane informacje z wyznaczonych podmiotów za rok 2018, z wykonania programu 
zapobiegania przestępczości, oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego opracowanego na 
lata 2017-2020 dla Powiatu Wołomińskiego, przedstawiono syntetyczne najważniejsze informacje w postaci 
poniższej tabeli.

Najważniejsze zjawiska/zdarzenia na terenie Powiatu Wołomińskiego w latach 2014-2018 oraz zadania ujęte 
w programie i odnotowane wskaźniki ich wykonania w poszczególnych latach.

Ilość zdarzeń w latach
2014 2015 2016 2017 2018

Lp. Zjawisko/zdarzenie
Przestępstwa 
stwierdzone

Przestępstwa
wszczęte

1. Kradzieże samochodów 290 206 188 157 164

2. Kradzieże z włamaniem 776 663 485 468 430
3. Ogólna wykrywalność wszystkich przestępstw 41,2% 49,1% 57,1% 59,4% 74,6%

4. Przestępstwa narkotykowe 124 157 172 187 194
Liczba 355 573 596 556 5635. Przestępstwa gospodarcze Wykrywalność b/d 59,5% b/d b/d b/d

Ogółem 140 134 122 124 996. Wypadki W tym zabici 27 25 24 27 18
7. Rozboje i kradzieże na PKP w rejonie powiatu 31 b/d 217 65 b/d

Przeprowadzone działania/zadania Ilość przeprowadzonych działań/zadań

szkolenia 129 52 41 126 45

wizytacje 543 127 176 103 788.
Przeprowadzone działania 

przez służby, inspekcje i straże 
(bez Policji) Kontrole 

i rekontrole 2383        2072 2204 2736 2309

Ilość szkoleń 63 53 61 65 77
9.

Przeprowadzone szkolenia 
w obronie cywilnej 

i zarządzaniu kryzysowym 
przez powiat i gminy Ilość osób 1228 828 861 856 968

Ogółem 4 4 6 3 410.
Posiedzenia Powiatowego 

Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego W tym ćwiczenia 1 2 2 1 2

Ilość szkoleń 5 3 2 5 211. Przeprowadzenie szkoleń 
obronnych przez Starostwo Ilość osób 126 51 60 128 19

Ogółem 2252 3117 2452 2400 2877
12 Zdarzenia ratownicze 

odnotowane w KP PSP
w tym fałszywe 100 156 204 199 263
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alarmy

Poddając analizie przedstawione lata oraz przesłane sprawozdania świadczą o dobrym działaniu służb 
inspekcji i straży w realizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wołomińskiego.

Komenda Powiatowa Policji - w ramach prowadzonych działań w roku 2018 odnotowała wzrost 
wykrywalności ogólnej ilości przestępstw  oraz wzrost ilości popełnianych przestępstw takich jak:

- kradzieże samochodów

- kradzieże cudzej rzeczy

- przestępstwa rozbójnicze

- uszkodzenie rzeczy

- bójka, pobicie

- uszczerbek na zdrowiu

- przestępczość narkotykowa

- przestępczość gospodarcza

spadek ilości popełnianych przestępstw oraz skuteczność ścigania sprawców odnotowano w kategorii 
kradzieży z włamaniem.

Wskaźnik skuteczności ścigania sprawców, a tym samym wykrywalność sprawców przestępstw 
w kategorii „przestępczość narkotykowa” zmniejszyła się w porównaniu do 2017 r. kształtując się na 
poziomie 99,66%, natomiast nastąpił wzrost przestępstw o 7 w 2018 r., który ukształtował się na poziomie 
194 w tej kategorii. Prowadzone w 2018 r. działania na terenie powiatu wołomińskiego przez policjantów 
pionu kryminalnego pozwoliły na zatrzymanie łącznie 30 osób związanych z przestępczością samochodową, 
którym przedstawiono 14 zarzutów kradzieży, 22 zarzuty związane z paserstwem. Zabezpieczono 
44 samochody pochodzące z kradzieży o łącznej wartości 3 mln 160 tysięcy złotych. Zabezpieczono 
25 pojazdów z podejrzeniem przerobienia oznaczeń identyfikacyjnych o łącznej wartości 1 mln 255 tysięcy 
złotych. W 2018 r. policjanci WRD ujawnili 18912 wykroczeń popełnionych w ruchu drogowym, gdzie 
zastosowali wobec sprawców tych wykroczeń 6235 pouczeń, nałożyli 11887 mandatów karnych (11305 na 
kierujących pojazdami i 582 na pieszych) oraz sporządzili dokumentację służbową w celu skierowania 
790 wniosków o ukaranie do Sądu.

W okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. na drogach podległych Komendzie Powiatowej 
Policji w Wołominie doszło do 99 wypadków drogowych, w których 18 osób zginęło, rannych zostało 
109 osób oraz zaistniało 2385 kolizji drogowych. Policjanci KP Policji w Wołominie ujawnili 
599 kierujących w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. 

Ogółem poziom wykrywalności popełnianych przestępstw wzrósł z poziomu 59,4% w 2017 r. do poziomu 
74,6% w 2018 r.

Ponadto w ramach Prewencji Kryminalnej funkcjonariusze KPP w Wołominie w roku 
2018 zrealizowali łącznie 460 spotkań profilaktycznych w placówkach szkolno-oświatowych powiatu 
wołomińskiego  podczas których przeszkolono 20 762 osoby.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w ubiegłym roku odnotowała 2877 zdarzeń, nastąpił 
wzrost zdarzeń o 477 w stosunku do roku 2017. W  wyniku powyższej liczby zdarzeń w roku 2018, 32 osoby 
poniosło śmierć (w tym 2 dzieci), a 355 osób odniosło obrażenia ciała (w tym 42 dzieci). W 2018 r. z ogólnej 
ilości 187 przeprowadzonych kontroli i odbiorów budynków KP PSP stwierdziła ogółem 
107 nieprawidłowości w kontrolowanych obiektach z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Kontroli podlegały 
głównie obiekty użyteczności publicznej, obiekty zamieszkania zbiorowego, budynki mieszkalne 
wielorodzinne oraz stacje paliw, budynki produkcyjne, magazyny, hurtownie, przedszkola, szkoły. W sumie 
wydano 21 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

Jak co roku w celu coraz lepszej poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu, Komenda 
Powiatowa PSP, odbyła ćwiczenia nad Zalewem Zegrzyńskim w miejscowości Załubice w którym brały 
udział zastępy PSP, OSP i Policja. Ponadto prowadzono działania edukacyjne, szkolenia propagujące 
bezpieczne zachowania. Funkcjonariusze spotykali się z młodzieżą i dziećmi przypominali o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa.
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Prokuratura Rejonowa w Wołominie - w 2018 roku wpłynęło 6206 spraw, z czego 6235 zostało 
załatwionych, umorzono 2118 postępowań przygotowawczych z czego 527 z powodu niewykrycia sprawcy. 
W 2018 roku w Sądach zapadły wyroki co do 1694 oskarżonych, wobec których Prokuratura Rejonowa 
w Wołominie skierowała akty oskarżenia w tym: skazano – 1479 oskarżonych, warunkowo umorzono 
postępowania karne wobec – 84 oskarżonych. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - dokonał 112 czynności kontrolnych w obiektach, 
placówkach, placach zabaw, przeznaczonych do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży obiektów małej 
architektury zlokalizowanych poza terenem szkół i przedszkoli, obiektów budowlanych w których 
zaplanowano wypoczynek dzieci i młodzieży. Przeprowadzono czynności kontrolne w obiektach 
przeznaczonych na cele socjalne pod kontem utrzymania ich przez zarządców we właściwym stanie 
technicznym. PINB wydał 6 decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych. W 2018 r. wystawiono 
13 mandatów karnych na kwotę 2 400 zł. za nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo budowlane. 
W ramach swojej działalności PINB w Wołominie zwracał szczególną uwagę na likwidację barier 
architektoniczno-budowlanych, poprzez sukcesywne dokonywanie kontroli obiektów użyteczności publicznej 
pod kątem poprawności wykonania miejsc postojowych, podjazdów oraz pochylni dla osób 
niepełnosprawnych, jak również wyposażenia obiektów budowlanych w dźwigi osobowe.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie – realizuje długofalowy program, finansowany 
ze środków Starostwa „Szkolenie młodzieży i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy przedlekarskiej”. Szkolenie składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. 
W roku 2018 ogółem przeszkolono 353 uczniów. Personel medyczny oddziałów przeprowadzał indywidualne 
rozmowy z pacjentami u których zidentyfikowano problem nadużywania alkoholu. Dla pacjentów wobec 
których stwierdzono lub istnieje przypuszczenie o stosowaniu przemocy w rodzinie, wszczynana jest 
procedura tzw. Niebieskiej Karty. W każdej jednostce organizacyjnej szpitala znajduje się instrukcja 
postepowania i powiadamiania w przypadku zaistnienia miejscowego zagrożenia/sytuacji kryzysowej, 
personel odbywa okresowe szkolenia w tym zakresie. Od września 2017 r. Szpital posiada lądowisko dla 
śmigłowców ratownictwa medycznego, zlokalizowane za budynkiem stacji dializ, które podnosi poziom 
bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej w powiecie wołomińskim.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PSSE), Sekcja Higieny Żywności i Żywienia i PU 
wykonał 1051 kontroli i rekontroli. Wydanych zostało 264 decyzje administracyjne. Nałożono 105 mandatów 
karnych na sumę 31.800 zł za stwierdzone uchybienia sanitarno-porządkowe w zakładach. Przeprowadzono 
ogółem 35 kontroli obiektów obrotu żywnością na targowiskach. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono 
17 mandatów karnych na sumę 5.400 zł. Wpłynęło 73 wnioski o interwencję w sprawie niewłaściwej jakości 
zakupionych środków spożywczych, niewłaściwego żywienia dzieci w przedszkolu, sprzedaży po upływie 
daty ważności itp. W 25 przypadkach zarzuty potwierdziły się i z tego tytułu nałożono 23 mandaty na sumę 
8.000 zł.

Sekcja Higieny Dzieci i młodzieży PSSE w 2018 r. przeprowadziła 170 kontroli sanitarnych obejmując 
swoim nadzorem 306 placówek oświatowo – wychowawczych. W związku ze stwierdzeniem w trakcie 
kontroli sanitarnych uchybień w zakresie stanu sanitarno-technicznego (niewłaściwy stan ścian, podłóg, 
sufitów, stolarki drzwiowej w salach lekcyjnych i łazienkach oraz braku wentylacji i osłon na grzejnikach 
centralnego ogrzewania) dla 4 obiektów szkolnych, wydano 10 decyzji administracyjnych (w tym: 4 decyzje 
merytoryczne, 2 zmieniające terminy wykonania oraz 4 decyzje finansowe na kwotę 370 zł.). Ponadto 
wystawiono 2 mandaty na kwotę 400 zł. za uchybienia sanitarno-porządkowe w klubie dziecięcym i żłobku.

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w ramach podjętych zadań w roku 
2018 przeprowadziła 78 wizytacji, 35 narad, 2 szkolenia, wystąpień do władz 734, przeprowadziła 
pogadanki, poradnictwo i prelekcje – 53 oraz konkursy i imprezy -17. W ciągu ubiegłego roku sekcja 
prowadziła różnego rodzaju kampanie, programy profilaktyczne na rzecz zdrowia i zdrowego stylu życia oraz 
rozpowszechniała materiały edukacyjne. 

Sekcja Epidemiologii PSSE przeprowadziła 134 kontrole sanitarne w tym 93 kontrole w 62 podmiotach 
leczniczych, 41 kontroli w 39 punktach szczepień oraz 531 wywiadów epidemiologicznych. Wydano 
4 decyzje administracyjne dot. usunięcia uchybień sanitarno-technicznych w 4 podmiotach leczniczych. 

Sekcja Higieny Komunalnej PSSE w ubiegłym roku przeprowadziła 555 kontroli w obiektach objętych 
nadzorem tj. wodociągach, zakładach służby zdrowia, hotelach, motelach, ośrodkach turystycznych, 
zakładach fryzjerskich, zakładach kosmetycznych, obiektach kulturalno-widowiskowych, aptekach i innych 
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obiektach użyteczności publicznej. Pobrano 242 prób wody, dodatkowo na zlecenie 472 prób wody. 
Nałożono 7 mandatów na sumę 1700 zł za uchybienia. 

Sekcja Higieny Pracy PSSE, przeprowadziła 94 kontrole w 79 zakładach pracy. W wyniku kontroli 
wydano 19 decyzji administracyjnych i 15 decyzji płatniczych. W porównaniu do 2017 r., w roku 
2018 wzrosła znacznie liczba postępowań w sprawie podejrzenia chorób zawodowych oraz liczba 
stwierdzonych chorób zawodowych. Pracodawcy, wykazują większą dbałość o pracowników i warunki pracy 
w firmach, a przeprowadzone kontrole wykazały, że nadal utrzymuje się tendencja pozyskiwania środków 
unijnych przez pracodawców w celu poprawy technologii produkcji, modernizacji pomieszczeń 
produkcyjnych, tworzenia nowych miejsc pracy, stosowania surowców bezpiecznych dla ludzi i środowiska. 

Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Warszawie w ramach zadań ujętych w „Programie 
zapobiegania przestępczości…” w 2018  r. realizowała wystawianie patroli Straży Ochrony Kolei na liniach 
kolejowych zlokalizowanych na terenie powiatu wołomińskiego, patrolowano szlaki kolejowe pod kątem 
przebywania i przechodzenia osób postronnych przez tory kolejowe, prowadzono akcje przeciwkradzieżowe, 
organizowano wspólne patrole z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, 
zabezpieczano imprezy masowe w szczególności przejazd kibiców piłkarskich, prowadzono działania 
edukacyjne w placówkach oświatowych na terenie powiatu. Zwiększano liczbę patroli ochrony kolei 
w okresie wakacji i ferii zimowych jak też innych świąt o wzmożonym ruchu pasażerskim. W wyniku 
prowadzonych działań, wylegitymowano 463 osoby, 424 pouczono. Nałożono 108 mandatów karnych na 
kwotę 6 390 zł, skierowano 45 wniosków do Sądu Rejonowego o ukaranie.

Zespół Szkół Im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu podjęło szereg działań profilaktyczno-
wychowawczych. Współpraca dyrektora szkoły, wychowawców klas, pedagogów, rodziców, uczniów, policji 
oraz innych instytucji przyniosła dobre efekty. Były to działania zgodne z tematyką uwzględnioną 
w „Programie zapobiegania przestępczości…” między innymi: bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w 
miejscu zamieszkania, bezpieczeństwo w szkole, demoralizacja i przestępczość nieletnich, bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym oraz przemoc w rodzinie. Psycholog szkolny uczestniczył w kilku posiedzeniach zespołu 
do spraw „Niebieskiej Karty”, którymi zostali objęci uczniowie szkoły.

Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach w ramach „Programu 
zapobiegania przestępczości…” Prowadzono w szkole szereg zajęć profilaktycznych, uświadamiających, 
ostrzegawczych w zakresie tematyki. W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeprowadzono 
zajęcia dotyczące przepisów ruchu drogowego. W celu zapobiegania demoralizacji i przestępczości wśród 
nieletnich organizowano spotkania z Policją Komendy Powiatowej i Komisariatu Policji w Jadowie 
Prowadzono rozmowy z kuratorami sądowymi, współpracowano z gminnymi Ośrodkami Pomocy 
Społecznej, Sądami Rodzinnymi i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tłuszczu. Przez cały rok 
wdrażane są w szkole elementy regulaminu wojskowego, mające na celu zdyscyplinowanie uczniów.

Miasto i Gmina Radzymin - w 2018 r. w ramach realizacji programu prowadziła kampanie informacyjne. 
We współpracy ze szkołami oraz Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie propagowano akcje Bezpieczne 
Ferie oraz Bezpieczne Wakacje. Nauczyciele na lekcjach wychowania prowadzili zajęcia nt. bezpiecznych 
postaw podczas wypoczynku. W 2018 r. uruchomiono nowopowstały monitoring miejski. Obsługa systemu, 
dzięki bezpośredniemu połączeniu z komisariatem policji, może przekazywać informację o sytuacjach 
zagrażających bezpieczeństwu. Monitoring oraz prewencyjne działania wpłynęły znacząco na podniesienie 
bezpieczeństwa. Założenia programu poruszane były również przez radnych Urzędu Miasta i Gminy 
Radzymin, którzy powołali komisję ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego. Komisja na 
comiesięcznych posiedzeniach poruszała istotne problemy dotyczące poprawy bezpieczeństwa.

Miasto Ząbki - w ramach „Programu zapobiegania przestępczości…” w 2018 r. podjęto następujące 
inicjatywy: podpisano porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta Ząbki i Komendantem Powiatowym 
Policji w Wołominie w sprawie zapewnienia służb ponadnormatywnych na terenie Miasta Ząbki w formie 
dodatkowych umundurowanych patroli pieszych lub zmotoryzowanych w rejonach i porach szczególnego 
zagrożenia, realizowanych przez policjantów w czasie przekraczającym normę; wspólne patrole 
funkcjonariuszy KP Ząbki i Straży Miejskiej w Ząbkach; zacieśnienie współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego (Komisja Interdyscyplinarna, Komisje Rady Miasta, Miejski Ośrodek Kultury, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły i przedszkola) z Komisariatem Policji poprzez zwiększenie liczby 
spotkań, prelekcji i szkoleń tematycznych.

Gmina Strachówka realizowała w roku 2018 zadania w ramach „Programu..” W zakresie przemoc 
w rodzinie powołano zespół interdyscyplinarny oraz grupy robocze, które prowadzą wspólne interwencje, 
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współpracują pomiędzy jednostkami z terenu gminy i spoza terenu gminy dot. zapobiegania problemowi 
przemocy, zajmują się łagodzeniem skutków przemocy, pomocy dla rodzin nią dotkniętych, podziałem zadań 
pomiędzy instytucjami oraz wyminą informacji. W roku 2018 liczba rodzin w których prowadzona była 
procedura Niebieskiej Karty – 8, Liczba aktywnych kart na 31.12.2018 r. - 3. W zakresie bezpieczeństwa 
w szkole prowadzono warsztaty z zakresu przeciwdziałania agresji, profilaktyki uzależnień oraz 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym i szkole. Prowadzone warsztaty były odpowiednio dostosowane do grup 
wiekowych uczniów.

Wydział Zarządzania Kryzysowego w ramach którego działa Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, które całodobowo współdziała z KP PSP jest wyposażone w cyfrowy system łączności w sieci 
radiowej Starosty, system powiadamiania SMS o zagrożeniach oraz System wczesnego ostrzegania (SWO) 
przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim, który współgra z systemem wczesnego 
ostrzegania na poziomie województwa mazowieckiego. Wyposażenie w środki łączności oraz nowoczesne 
systemy powiadamiania wpływają na pozytywne realizowanie zadań, co z kolei wpływa na zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Podsumowując rok 2018 w dziedzinie bezpieczeństwa obywateli Komisja ocenia, że następuje 
poprawa bezpieczeństwa obywateli na terenie naszego Powiatu. Prowadzenie wspólnych programów, 
projektów, szkoleń, ćwiczeń przez służby inspekcje, straże, instytucje i placówki pozytywnie wpływa na 
zapobieganie i reagowanie na wciąż pojawiające się nowe zagrożenia i poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Opracowany długofalowy „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego na lata 2017-2020” zdaniem Komisji zawiera zagrożenia i formy realizacji, 
które przy zaangażowaniu jego realizatorów, a także współpracujących w poprawie bezpieczeństwa wielu 
instytucji, w tym: Policji, Prokuratury, Kościoła, prasy, Sądów a przede wszystkim szkół i autorytetów 
społecznych, daje skuteczną i odczuwalną poprawę bezpieczeństwa naszego społeczeństwa. Służby, 
inspekcje i straże w tym Komenda Powiatowa Policji, która opracowała zadania do realizacji w ramach 
programu na lata 2017-2020 uwzględniła nasuwające się wnioski w toku realizowanych zadań oraz przedłoży 
dalsze wnioski i uwagi do końca 2019 roku. Komisja uważa, że zawsze można wprowadzić korekty 
i poprawki do planu poprawy bezpieczeństwa obywateli i będzie to czynić w miarę potrzeb także 
w „Programie poprawy bezpieczeństwa… na lata 2017-2020”.

Wnioski do pracy Komisji na rok 2019

1. Zorganizować wyjazdowe posiedzenie Komisji (wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Rady Powiatu) w gminie wskazanej przez Starostę z udziałem Wójta/Burmistrza, Komendanta 
Komisariatu z oceną bezpieczeństwa w gminie i powiecie.

2. Przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa publicznego i zaszłych zdarzeń kryzysowych w roku 2019 w świetle 
złożonych sprawozdań służb, inspekcji i straży za rok 2018 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII-282/2017 
z dnia 26.01.2017r. Przyjąć sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 r.

3. Uczestniczyć w ćwiczeniach przeciwpożarowych na terenach leśnych z KP PSP, OSP oraz Nadleśnictwem. 
Współdziałanie służb powiatowych i administracji gminnej.

4. Przeprowadzić ocenę zdarzeń kryzysowych zaszłych w roku 2019 na terenie Powiatu i wyciągnąć wnioski 
do pracy w 2020 r. Współdziałanie Stanowisk Kierowania w powiecie.

5. Zapraszać na posiedzenia Komisji Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i instytucje związane tematycznie z porządkiem obrad Komisji.
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Sprawozdanie przyjęto na posiedzeniu Komisji w dniu 22.01.2019 r.

 

Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku

Adam Lubiak
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