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SPRAWOZDANIE
STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2016 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2016 r.
Działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2016 prowadzone były w oparciu o Powiatowy
Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 20162018.
Spotkanie otworzył starosta radziejowski, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Jarosław Kołtuniak, który powitał przedstawicieli jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji,
podziękował za wszystkie złożone sprawozdania oraz poprosił obecnych na spotkaniu o przedstawienie stanu
bezpieczeństwa oraz najważniejsze zrealizowane zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w minionym
roku.
Przedstawiciele poniższych jednostek złożyli oraz omówili swoje sprawozdania:
- Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radziejowie
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Zarząd Dróg Powiatowych
- Powiatowy Lekarz Weterynarii
- Dyrektor Zespołu Szkół RCKU
- Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek
- Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych
- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
- Dyrektor Szkoły Muzycznej
Z ważniejszych informacji należy zwrócić uwagę, na zmniejszenie się liczby przestępstw na terenie powiatu
z 475 w roku 2015 do 450 w roku 2016. Łączna ilość kolizji w 2016 roku to 201 oraz wypadków 15, w których
5 osób zginęło a 15 zostało rannych. Głównymi przyczynami powyższych zdarzeń drogowych były:
wymuszenia, wymijanie – wyprzedzanie, nadmierna prędkość, nietrzeźwość. Nałożono 6687 mandatów, 7681
pouczeń, oraz 594 wnioski o ukaranie do sądu.
Komenda Powiatowa PSP zrealizowała następujące zadania:
- wymieniono oraz zakupiono sprzęt oraz akcesoria niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczych;
- zaktualizowano dokumenty i procedury;
- przeprowadzono 2 inspekcje gotowości operacyjno technicznej dla na Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
w Radziejowie przez zespół inspekcyjny z KW PSP w Toruniu oraz 6 inspekcji gotowości bojowej przez
zespół kontrolny z KP PSP w Radziejowie;
- przeprowadzono szkolenia i kursy dla strażaków ratowników z OSP;
- przeprowadzono ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej;
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- przeprowadzono ocenę stanu zabezpieczenie przeciwpożarowego obiektów przeznaczonych do letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży;
- przeprowadzono czynności kontrolno rozpoznawcze w obiektach użyteczności publicznej;
- zorganizowano XVIII Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz konkurs plastyczny;
- dokonano 17 odbiorów obiektów nowo wybudowanych;
- prowadzono doraźne wspólne kontrole z PINB mające na celu likwidację zagrożeń z zakresu budownictwa
i ochrony przeciwpożarowej.
W SP ZOZ zrealizowano zadania w zakresie
- działalności leczniczej;
- utrzymania w należytym stanie budynków i pomieszczeń;
- utrzymania w należytym stanie infrastruktury technicznej;
- prac modernizacyjno-remontowych;
- zakupów wyposażenia i sprzętu medycznego;
- szeroko rozumianej oświaty zdrowotnej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w roku 2016 zrealizował następujące zadania:
- przeprowadzono 375 kontroli sanitarnych w zakładach produkcji i obrotu żywności oraz żywienia
zbiorowego;
- odnotowano 454 zachorowania na choroby zakaźne podlegające obowiązkowemu zgłoszeniu;
- nałożono 17 mandatów karnych za uchybienia sanitarno-techniczne;
- przeprowadzono 62 kontrole w ramach nadzoru nad niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich
mieszaninami;
- przeprowadzono 290 kontroli sanitarnych, w tym 14 kontroli w wodociągach;
- prowadzono programy z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia.
PIW w 2015 roku zrealizowała następujące zadania:
- badania monitoringowe chorób zakaźnych zwierząt;
- kontrole środków żywienia zwierząt;
- kontrola stosowania tzw. „polepszaczy gleby” czyli mączki mięsno-kostnej;
- prowadzenie rejestru padłych zwierząt;
- kontrola identyfikacji zwierząt oraz kontrole wymogów wzajemnej zgodności;
- kontrola zakładów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego;
- przygotowanie i uaktualnienie planów zwalczania chorób zakaźnych;
- spotkania merytoryczno-problemowe z przedstawicielami miast i gmin;
- monitoring bierny wścieklizny;
- kontrole targowisk z PPIS i Policją;
- szczepienie przeciwko wściekliźnie;
- zwalczanie choroby Aujeszky’ego u trzody chlewnej;
- badania żywności pochodzenia zwierzęcego;
- monitoring pozostałości w produktach żywnościowych;
- kontrola dobrostanu zwierząt;
- obserwacja w kierunku wykluczenia wścieklizny.
Wszystkie sprawozdania dostępne są w dokumentacji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
znajdującej się w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Po przedstawieniu sprawozdań wywiązała się dyskusja na temat poprawy bezpieczeństwa.
Wszyscy obecni na spotkaniu uznali, że współpraca pomiędzy poszczególnymi służbami jak i jednostkami
jest bardzo dobra co stanowi większe poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa.
Starosta podziękował wszystkim osobom za udział w spotkaniu oraz przedstawienie sprawozdań i wyraził
nadzieję, że obecny rok będzie równie bezpieczny oraz bogaty w dobrą współpracę między wszystkimi
podmiotami. W ogólnej ocenie działań wszystkich służb, straży, inspekcji i jednostek organizacyjnych powiatu
należy stwierdzić, że podejmowane działania ustawowe na rzecz poprawy bezpieczeństwa realizowane były
w sposób prawidłowy.
Starosta
Jarosław Kołtuniak

