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Żyrardów, 16.01.2020 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w Żyrardowie w 2019 roku
Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie działalność w 2019 roku
rozpoczęła od złożenia do Rady Powiatu sprawozdania z działalności Komisji w 2018 roku.
Sprawozdanie zostało omówione i przyjęte na Sesji Rady Powiatu a następnie przekazane
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Komisja pracowała w składzie ustalonym zarządzeniem Starosty Powiatu Żyrardowskiego
Nr 3/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w Żyrardowie z późniejszymi zmianami.
Pierwsza zmiana składu osobowego Komisji była związana z wyborami samorządowymi,
kiedy to zarządzeniem Starosty Powiatu Żyrardowskiego Nr 2/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.
do składu Komisji włączono radnych p. Piotra Krawczyka i p. Roberta Rybickiego.
Również w związku z wyborami samorządowymi, w skład komisji weszła p. Beata Sznajder jako
Starosta Powiatu Żyrardowskiego.
Druga zmiana dotyczyła zmiany na stanowisku Prokuratora Rejonowego w Żyrardowie.
Zarządzeniem Starosty Powiatu Żyrardowskiego Nr 65/19 z dnia 06 listopada 2019 r. w skład Komisji
weszła p. Joanna Jackowska – Prokurator Rejonowy w Żyrardowie. Od września do końca
października Pani Prokurator Jackowska brała udział w posiedzeniach Komisji jako p.o. Prokuratora
Rejonowego.
Do udziału we wszystkich obradach Komisji dopraszani byli przedstawiciele samorządów
gminnych nie wchodzący w jej skład /Prezydent, Burmistrz, Wójtowie/ oraz przedstawiciele
merytorycznych jednostek organizacyjnych, stosownie do tematyki posiedzeń. Komisja działała pod
przewodnictwem Starosty Powiatu Żyrardowskiego Beaty Sznajder.
W 2019 roku odbyło się pięć posiedzeń Komisji. Zasadniczymi tematami podejmowanymi
przez Komisję były oceny i analizy bezpieczeństwa, i porządku na terenie powiatu w zakresie
merytorycznego działania powiatowych służb, inspekcji i straży. W trakcie posiedzeń poruszano
również bieżące problemy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Głównym tematem pierwszego posiedzenia w dniu 22 lutego była analiza stanu sanitarnoepidemiologicznego na terenie Powiatu Żyrardowskiego zaprezentowana przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego p. Andrzeja Liszewskiego, a w sprawach różnych:
- Informacja powiatowych służb o działaniach w zakresie zapewnienia bezpiecznego przebiegu ferii
zimowych w 2019 r.;
- Ustalenie szczegółów spotkania z nowymi władzami samorządowymi i przedstawicielami
Parlamentu ws. pomocy mieszkaniowej i innych form wsparcia dla funkcjonariuszy KPP
w Żyrardowie;
- Zastrzeżenia personelu Izby Przyjęć Centrum Zdrowia Mazowsza zachodniego do skuteczności
interwencji funkcjonariuszy Policji.
Z informacji przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
p. Andrzeja Liszewskiego wynikało, że stan sanitarny w powiecie jest stabilny oraz zapewniający
bezpieczeństwo mieszkańców. Kończąc swoje wystąpienie p. Inspektor zawnioskował,
żeby w kolejnych latach informację o stanie sanitarnym powiatu prezentować w marcu lub kwietniu,
ponieważ dopiero po I kwartale może przedstawiać kompletne informacje na temat stanu sanitarnoepidemiologicznego w powiecie.

W ramach omówienia stanu bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych 2019, głos zabierali
kolejno przedstawiciele służb powiatowych, przedstawiając i referując szereg przeprowadzonych
inicjatyw podnoszących poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej z ferii oraz wyniki
działań prewencyjnych i kontrolnych. Zgodnie z przedstawionymi informacjami nie odnotowano
przypadków zagrożenia bezpieczeństwa wypoczynku zimowego oraz uchybień w kontrolowanych
obiektach rekreacyjno-wypoczynkowych.
W części poświęconej dyskusji poruszono m.in. problem tzw, escape room’ów,
w kontekście nagłośnionego przez media pożaru tego typu lokalu w Koszalinie. Pan inspektor Andrzej
Liszewski zapytał przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej o sytuację w naszym powiecie.
Reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie, p. kpt. Jarosław Belina poinformował,
że na terenie powiatu jest 1 tego typu obiekt (w Muzeum Lniarstwa), czynny w okresie od maja
do września oraz że escape room zostanie skontrolowany przed jego otwarciem.
Temat pomocy mieszkaniowej i innych form wsparcia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej
Policji w Żyrardowie omówił Komendant Powiatowy insp. Arkadiusz Zgieb, udzielając jednocześnie
odpowiedzi na wiele pytań członków Komisji. Kończąc omawianie tej sprawy Przewodnicząca,
p. Beata Sznajder zobowiązała się do przedstawienia problemu na najbliższym Lokalnym Konwencie
Powiatowym, gdzie władze gmin spotykają się ze Starostą Powiatu w celu dyskutowania bieżących
problemów.
Ostatni punkt w ramach spraw różnych, przewidziany w programie posiedzenia Komisji,
dotyczący zastrzeżeń personelu Izby Przyjęć Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego działań
Policji, w toku krótkiej dyskusji został zdjęty z porządku obrad, a sama sprawa została przekazana do
rozpatrzenia przez Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie.
Drugie posiedzenie Komisji w dniu 19 czerwca poświęcono bieżącym zagrożeniom
bezpieczeństwa publicznego oraz informacji o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Na wniosek przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
p. Łukasza Szymańskiego, do porządku obrad włączono punkt pt. „Przyjęcie stanowiska Komisji
w sprawie pilnej potrzeby zabezpieczenia organizacyjnego możliwości prowadzenia szczepień
poekspozycyjnych u mieszkańców powiatu żyrardowskiego”.
Głównymi tematami posiedzenia były: informacja Komendanta Powiatowego Policji
nt. „Bieżących zagrożeń bezpieczeństwa publicznego oraz informacja o działalności Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Natomiast w punkcie poświęconemu sprawom różnym przedstawiciele służb powiatowych
przedstawili informację o przygotowaniach w zakresie zapewnienia bezpiecznego przebiegu
wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży.
Informację pt.: „Bieżące zagrożenia bezpieczeństwa publicznego” przedstawiła Pani podinsp.
Edyta Marczewska, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie. W przedstawionej
prezentacji uwzględniono statystyki policyjne wskazujące w niektórych obszarach na spadek
skuteczności działań Komendy Powiatowej. Prelegentka tłumaczyła ten fakt problemami kadrowymi
(niewystarczająca obsada osobowa, konieczność wysyłania nowozatrudnionych funkcjonariuszy na
długoterminowe szkolenia), przeciążenie pracą załogi Komendy (konieczność nocnych patroli w
gminach, gdzie posterunki policji nie funkcjonują w nocy, zaangażowanie skromnej obsady Komendy
do alarmów bombowych w Urzędzie Miasta, w jednym z bloków mieszkalnych, zagrożenie
zamachami bombowymi w szkołach, w maju) oraz przestarzałym taborem pozostającym
w zasobach Komendy.
Pani Komendant omówiła także podejmowane przez Komendę działania profilaktyczne z zakresu
zapobiegania uzależnieniom od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
W dyskusji poruszono sprawę możliwości przyłączenia komendy Powiatowej w Żyrardowie
do garnizonu stołecznego w Warszawie, co mogłoby znacznie poprawić sytuację żyrardowskiej
Komendy. Pani Starosta zasugerowała wystosowanie pisma do Komendy Głównej Policji i MSWiA
uzasadniające przyjęcie takiego rozwiązania.
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W ramach kolejnego punktu porządku obrad, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Pani Monika Butt-Hussaim przedstawiła „Informację o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego”. Omawiając obciążenie pracą niewystarczającej obsady osobowej swojego urzędu Pani
Inspektor przestrzegła przed możliwymi trudnościami z odbiorem budowlanym największej od lat
inwestycji w naszym powiecie, czyli parku SUNTAGO Wodny Świat. Poinformowała również o
wystosowaniu pisma do inwestora z zapytaniem o planowany termin ukończenia inwestycji, aby
przygotować się do tak wymagającego zadania i pozyskać niezbędną liczbę uprawnionych
inspektorów. Pani Starosta poinformowała, że będzie zorganizowane posiedzenie Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku poświęcone wyłącznie problemom bezpieczeństwa w związku otwarciem
i funkcjonowaniem SUNTAGO Wodny Świat.
W
dołączonym
punkcie
obrad
w
sprawie
szczepień
poekspozycyjnych
u mieszkańców powiatu żyrardowskiego, na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego Żyrardowie Komisja jednogłośnie
przyjęła stanowisko w brzmieniu:
„W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i epidemiologicznego mieszkańcom Powiatu
Żyrardowskiego, Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie stwierdza pilną
potrzebę wyznaczenia na terenie Powiatu jednego, centralnie zlokalizowanego Punktu Szczepień,
w którym zaistnieje w uzasadnionym przypadku możliwość prowadzenia szczepień akcyjnych w dni
wolne od pracy oraz w godzinach braku ordynacji placówek POZ. Uwzględniając wniosek
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie oraz wobec faktu istnienia
odpowiednich zasobów lokalowych, organizacyjnych i kadrowych, celowym zdaniem Komisji jest
wyznaczenie do realizacji ww. zadania Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o., jako
podmiotu dysponującego stosownym potencjałem, zależnego od powiatu oraz korzystającego
ze środków publicznych w realizacji świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.”
Z informacji
przedstawicieli
służb
powiatowych
w
sprawie
przygotowań
w zakresie zapewnienia bezpiecznego przebiegu wypoczynku wakacyjnego dzieci
i młodzieży wynikało, że podjęto i zrealizowano z powodzeniem szereg działań zapewniających
realizację celu. Począwszy od kontroli obiektów i miejsc przeznaczonych do wypoczynku, poprzez
przeprowadzenie akcji uświadamiających i profilaktycznych w zakresie bezpiecznych zachowań,
a na zaplanowaniu akcji kontrolnych kończąc.
Zamykając punkt obrad poświęcony sprawom różnym, na wniosek Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie, członkowie Komisji jednogłośnie przegłosowali
tryb przyjmowania, poprzez głosowanie, rocznego sprawozdania z działalności Komisji przed jego
przekazaniem do Rady Powiatu.
Na zakończenie drugiego w 2019 roku posiedzenia Komisji, w ramach spraw organizacyjnych
wyznaczono osoby ze składu Komisji do zastępczego prowadzenia obrad pod nieobecność
Przewodniczącej – Starosty Powiatu Żyrardowskiego. Ustalono także tematykę powakacyjnych
posiedzeń Komisji.
Trzecie posiedzenie Komisji w dniu 16 września, zgodnie z planem poświęcono informacji
przedstawicieli służb powiatowych o działaniach w zakresie zapewnienia bezpiecznego przebiegu
wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży.
W ramach punktu dotyczącego spraw różnych omówiono odpowiedź Centrum Zdrowia
Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. na stanowisko Komisji w sprawie organizacji szczepień
poekspozycyjnych. W rozwinięciu punktu poświęconego sprawom różnym, członkowie komisji
pochylili się nad pismem Wojewody Mazowieckiego do powiatów i gmin, rozesłanym na wniosek
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przeglądu drzewostanów w miejscach
publicznych.
Przedstawiciele służb powiatowych złożyli raporty w ramach akcji „Bezpieczne wakacje
2019 r.” Pani podinsp. Edyta Marczewska, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Żyrardowie przedstawiając swoją prezentację poinformowała, że dla poprawy bezpieczeństwa
w okresie wakacyjnym KPP przeprowadziła: 19 kontroli miejsc wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży, 242 kontrole kąpielisk, 187 kontroli miejsc sprzedaży i podawania alkoholu. Ponadto
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zorganizowano 90 spotkań z dziećmi i młodzieżą, poświęconych problematyce podstawowych zasad
bezpiecznej kąpieli, zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasad udzielania pierwszej pomocy,
konsekwencji korzystania z narkotyków i dopalaczy. W spotkaniach wzięło ok. 3500 osób.
Przeprowadzono także 25 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z nieletnimi i ich
opiekunami na temat czynów karalnych o charakterze wykroczeń, których dopuszczali się nieletni.
W związku z takimi zdarzeniami do Sądu Rodzinnego i Nieletnich skierowano 19 wniosków, a do
MOPS i PCPR skierowano 7 wniosków.
Pani inspektor szerzej omówiła działania podjęte w ramach akcji profilaktycznej pn. „Dni
bezpieczeństwa” trwającej przez cały tydzień na terenie powiatu w placówkach oświatowych oraz
podczas festynu rodzinnego z okazji Święta Policji.
W trakcie dyskusji poruszono także problem ucieczek dzieci z domów rodzinnych
i opiekuńczych. Przy tej okazji podinsp.. Marczewska przypomniała, że na efektywność i możliwości
działań KPP w Żyrardowie, także w omawianym obszarze, wydatny wpływ mają mocno
doskwierające niedostatki etatowe w Komendzie.
Informację z realizacji zadań podjętych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Żyrardowie przedstawił Zastępca Komendanta, mł. bryg. Tomasz Cybul.
W przedstawionej informacji podkreślone zostały kontrole przeciwpożarowe w obiektach,
w których odbywały się kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze PSP
przeprowadzili też szereg akcji profilaktycznych i pogadanek z młodzieżą na temat zachowania
w sytuacji wystąpienia zagrożenia. W trakcie spotkań z młodzieżą, strażacy dotarli do ponad 2150
uczestników spotkań, zabaw i ćwiczeń. Wielość i różnorodność działań, od profilaktycznych
po szkoleniowe, przeprowadzonych przez funkcjonariuszy powiatowej straży pożarnej spotkała się
z uznaniem członków Komisji.
W dyskusji nad przedstawioną prezentacją poruszono problem braku wyposażenia szkolnotreningowego w zasobach powiatowej PSP. Posiadając własny sprzęt KPPSP mogłaby jeszcze
efektywniej prowadzić edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Pani Starosta zasugerowała,
by kierownictwo KPPSP określiło zapotrzebowanie na sprzęt (np. na wspomniane przez
p. Komendanta fantomy dorosłego człowieka i dziecka, wyposażone w zaawansowane czujniki
poprawności udzielanej pomocy) i wstępnie oszacowało jego wartość. Tak określone zapotrzebowanie
będzie ważnym punktem wyjścia w rozmowach prowadzonych w sprawie pozyskania potrzebnego
wyposażenia np. z Marszałkiem Województwa.
Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żyrardowie
w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2019” zreferował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
p. Andrzej Liszewski. Według relacji p. Inspektora, w okresie wakacyjnym PSSE przeprowadziła
szereg działań:








Działania skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych korzystających
z placówek letniego wypoczynku. W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” PSSE dotarła do 475
dzieci w różnych grupach wiekowych.
Nadzór sanitarny nad placówkami wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Skontrolowano
6 placówek, w tym 4 placówki wypoczynku w miejscu zamieszkania i 2 placówki wypoczynku
w formie wyjazdowej. W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień higieniczno-sanitarnych.
Nadzór sanitarny nad obiektami użyteczności publicznej szczególnie uczęszczanymi przez dzieci,
młodzież i osoby dorosłe w okresie letnim. Skontrolowano 9 placówek. W jednym przypadku
wydano decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości.
Nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Przeprowadzono 181 kontroli sanitarnych
w zakładach produkcyjnych, żywienia zbiorowego orz punktach obrotu. W wyniku kontroli
nałożono 10 mandatów na sumę 3 400 złotych. Ponadto, przeprowadzono 17 kontroli
w zakładach żywienia zbiorowego otwartego i małej gastronomii oraz 14 kontroli w punktach
sprzedaży lodów.

4



Profilaktyka i monitoring chorób zakaźnych. Odnotowano 2 przypadki ognisk chorób wywołanych
pałeczką Salmonelli (5 osób), 1 przypadek zachorowania na odrę u osoby dorosłej (obserwacją
objęto 26 osób), 14 nowych przypadków boreliozy.



Nadzór nad środkami zastępczymi, tzw. „dopalaczami”. W 38 zakładach pracy przeprowadzono
instruktaż nt. używania „dopalaczy”, przeprowadzono kontrole w dwóch punktach sprzedaży
e-papierosów.

Działania Straży Miejskiej podjęte w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2019” zreferował
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Żyrardowie p. Zbigniew Biegański. Strażnicy miejscy
przeprowadzili na terenie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych szereg spotkań
dydaktycznych docierając do grupy ok. 1800 dzieci i uczniów. Skontrolowano także 73 place zabaw
oraz miejsca wypoczynku (Park Ditricha, Zalew Żyrardowski), wszystkie były w dobrym stanie
technicznym, a ewentualne drobne usterki były usuwane na bieżąco. Odnotowano wzrost poziomu
bezpieczeństwa nad Zalewem Żyrardowskim.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pani Monika Butt-Hussaim przedstawiła dane
w formie tabelarycznej, zawierające wyniki przeprowadzonych kontroli obiektów małej architektury.
służących codziennej rekreacji dzieci, młodzieży. W trakcie kontroli nie stwierdzono większych
uchybień, a drobne usterki były usuwane na bieżąco.
Kolejny punkt dotyczył odmownej odpowiedzi Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego
Sp. z o.o. na stanowisko Komisji w sprawie organizacji szczepień poekspozycyjnych.
Po przedstawieniu treści odmownej odpowiedzi Pani Starosta podkreśliła, że poruszona kwestia
powinna być przedmiotem dalszych rozmów i negocjacji oraz, że oczekuje w omawianym zakresie
lepszej współpracy ze strony miejscowego szpitala.
Zastrzeżenia do jakości współpracy z CZMZ zgłosiła także p. podinsp. Marczewska.
Tym razem w kontekście przeprowadzania pobrań i badań krwi u osób doprowadzanych przez Policję
i czasu oczekiwania na te usługi. Pani Inspektor zawnioskowała o zorganizowanie spotkania
z dyrekcją szpitala w celu omówienia problematycznych kwestii. Zasadność organizacji takiego
spotkania poparła także Pani Starosta.
Ostatnim punktem obrad trzeciego posiedzenia Komisji było pismo Wojewody
Mazowieckiego do powiatów i gmin, rozesłane na wniosek Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej w sprawie przeglądu drzewostanów w miejscach publicznych,
ze szczególnym uwzględnieniem parków miejskich, placów zabaw, szkół, przedszkoli
i innych otwartych stref aktywności mieszkańców.
Konkluzją powyższej dyskusji nad tym
punktem była decyzja o rozesłaniu apelu Wojewody Mazowieckiego i informacji przypominającej
o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych i miejsc publicznych,
w tym dbałości o stan drzewostanu. List został wysłany do gmin, placówek oświatowych i spółdzielni
mieszkaniowych.
Czwarte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie odbyło się
w dniu 23 września 2019 r. i dotyczyło w całości problematyki bezpieczeństwa w kontekście
powstania największego w Polsce aquaparku, SUNTAGO Wodny Świat.
W trakcie posiedzenia przewidziano najpierw wystąpienie i prezentację przedstawicieli Global
Parks Poland Sp. z o.o., panów Tomasza Postka i Kacpra Piguły, a następnie wystąpienia
przedstawicieli służb powiatowych, którzy poddali analizie przedsięwzięcie Park of Poland
z perspektywy własnych obowiązków i uprawnień.
Prezentację multimedialną dotyczącą przedsięwzięcia „Park of Poland” przedstawił p. Tomasz
Postek, omawiając podstawowe informacje na temat kształtu i sposobu działania powstającego parku
rozrywki, największego i najnowocześniejszego w Polsce, a jak utrzymywał p. Postek, także
w Europie. Przyjęto w trakcie posiedzenia rozwiązanie polegające na zadawaniu pytań pod adresem
inwestora i odpowiedzi reprezentantów GPP w trakcie wystąpień przedstawicieli poszczególnych
służb powiatowych. Pierwsze pytanie jednak zadała Przewodnicząca, tytułem wstępu, rozpoczynając
kolejny punkt obrad. Pani Starosta wyraziła troskę związaną z wielkością przedsięwzięcia oraz
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ogromną przepustowością parku SUNTAGO – 15 000 osób dziennie i zdała pytanie, czy GPP jako
inwestor i administrator obiektu przewiduje jego zabezpieczenie także we własnym zakresie?
W odpowiedzi, p. Tomasz Postek zapewnił, że do zabezpieczenia obiektu i gości przewidziane są
własne służby ochrony bezpieczeństwa i przeciwpożarowe. Ponadto, nad bezpieczeństwem gości
będzie czuwał personel ośrodka, ratownicy WOPR i ratownicy medyczni. Padła też ze strony
p. Postka deklaracja ścisłej współpracy ze służbami powiatu.
Kolejnym prelegentem i zadającym pytania inwestorowi był Komendant Powiatowy Policji
p. insp. Arkadiusz Zgieb. Odpowiadając na bieżąco na pytania, przedstawiciele GPP zapewniali
o chęci i gotowości współpracy z policją. Niektóre z pytań były rozwijane przez innych członków
Komisji. Pan Tomasz Postek wyjaśniał i zapewniał między innymi o trwających pracach nad
instrukcjami przeciwpożarowymi i bezpieczeństwa oraz że będą one ukończone i wdrożone przed
otwarciem ośrodka dla użytkowników.
Odnosząc się do doświadczeń GPP w prowadzeniu ośrodków rozrywki w Europie i Polsce
(kina) p. Postek omawiał na prośbę Komendanta Policji najczęstsze przypadki naruszeń porządku
i bezpieczeństwa. Odniósł się także do kwestii monitoringu zapewniając, że w obiekcie ma być
zainstalowanych 250 kamer, w tym niektóre będą miały status kamer strategicznych. Będzie to
inteligentny system rejestracji zdarzeń, umożliwiający identyfikację osób lub pojazdów stwarzających
zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa na terenie obiektu. Odpowiadając na sugestię
p. Komendanta, p. Postek oświadczył, że GPP deklaruje gotowość konsultowania z policją spraw
technicznych związanych z odpowiednią konfiguracją systemu monitoringu.
W obiekcie mają być wydzielone pomieszczenia dla służb, w których policjanci będą mogli
swobodnie prowadzić postępowanie interwencyjne, jak i organizować działania prewencyjne.
Będą one dostępne od momentu otwarcia obiektu.
Odnosząc się do pytań dotyczących ewentualnych problemów z przepustowością ciągów
komunikacyjnych na parkingach i „bramach” wjazdowo-wyjazdowych, p. Postek przyznał,
że zarządca nie przewiduje specjalnych ułatwień w sytuacji powstawania korków, zatamowania ruchu
na parkingach, np. w związku z brakiem miejsc parkingowych. Obsługa parkingu będzie pomagała
w znalezieniu miejsca do zaparkowania, ale nie przewiduje się odrębnej ochrony parkingów.
Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Tomasz
Cybul pytał o dogodny dojazd i dostęp do zdarzeń dla straży pożarnej. Podkreślił przy tym,
że zwłaszcza w sytuacji paniki, ataków terrorystycznych, zagrożeń chemicznych straż pożarna musi
móc działać szybko i bez utrudnień. Inną interesującą strażaków kwestią jest dostępność pomieszczeń,
czy wydzielonych przestrzeni na terenie obiektów, w których PSP może gromadzić środki ratunkowe.
Tomasz Cybul zadał też konkretne pytanie dotyczące tego, jak będzie uzdatniana woda na terenie
obiektu. Pan Postek nie zdążył na wszystkie pytania odpowiedzieć, zapewnił jednak, że zostanie
zrobione wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo w parku SUNTAGO i otaczającym go terenie.
Poinformował też, park będzie dysponował własną stacją uzdatniania wody.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, p. Monika Butt-Hussaim, była zainteresowana
informacją, czy rzeczywiście obiekt zostanie oddany do użytku w grudniu 2019 r., czy inwestor
opracował harmonogram odbiorów – sugerując jednocześnie mało prawdopodobne zakończenie
odbiorów przed grudniem, w związku brakiem działań inwestora w tym obszarze. Pani Inspektor
podkreśliła, że jeszcze w styczniu 2019 r. wystosowała oficjalne zapytanie do GPP o termin otwarcia
obiektu i do dnia posiedzenia Komisji nie otrzymała odpowiedzi. Pani Inspektor pytała też, kiedy GPP
złoży dokumenty, by można było przystąpić do odbioru inwestycji przez nadzór budowlany.
Dodatkowym utrudnieniem zgłaszanym przez p. Inspektor jest wzmożony ruch inwestycyjny wokół
parku SUNTAGO i idące za tym przeciążenie inspektoratu odbiorami u mniejszych inwestorów, przy
ograniczonych zasobach kadrowych urzędu.
Na inne przeciwności, które mogą wpłynąć na dotrzymanie terminu oddania obiektu,
jak i jego późniejsze funkcjonowanie, wskazała p. Małgorzata Krześniak, reprezentująca Burmistrza
Mszczonowa. Sygnalizowała, że jeszcze w 2019 r. planowane jest rozpoczęcie remontów dróg i ich
okresowe zamknięcie, co znacznie utrudni dojazd do parku SUNTAGO.
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Na duże prawdopodobieństwo wystąpienia uciążliwych utrudnień dojazdu do SUNTAGO
wskazywali też inni członkowie Komisji. Odpowiadając na te uwagi p. Postek stwierdził, że inwestor
już zainwestował w obiekt wystarczająco duże środki finansowe. Jeśli zatem pojawią się dodatkowe
problemy z dojazdem, czy unieruchomionymi w korkach pojazdami, to zarządca parku będzie liczył
na to, że samorządy sprostają zadaniu we własnym zakresie.
W tym miejscu w protokole 4/19 z posiedzenia Komisji w dniu 23 września 2019 r. nie
uwzględniono niektórych wypowiedzi radnych powiatu, członków Komisji. Na kolejnym posiedzeniu
przyjęto protokół z zastrzeżeniem konieczności uzupełnienia o pominięte wypowiedzi i rozwinięte do
wniosku formalnego. Przedmiotowy wniosek był związany z wypowiedzią radnego p. Piotra
Krawczyka, by uczulić zarządców dróg prowadzących do SUNTAGO na właściwe oznakowanie dróg.
Pan radny uzasadniał sugestię przewidywanym bardzo dużym wzmożeniem ruchu pojazdów i ludzi
odwiedzających park SUNTAGO, a co za tym idzie koniecznością odpowiedniego i precyzyjnego
kierowania przepływem pojazdów w tej sytuacji. Zdaniem pana radnego dopilnowanie należytego,
poprawnego oznakowania dojazdu do SUNTAGO leży w gestii zarządców dróg, w tym gmin
i powiatu. Stąd wniosek p. radnego Piotra Krawczyka cyt.: „o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Powiatowego Zarządu Dróg oraz do gmin
o odpowiednie oznakowanie dojazdu do parku SUNTAGO”. Wniosek został przyjęty przez Komisję,
w następstwie czego rozesłano go wraz z uzasadnieniem do wskazanych wyżej instytucji.
Dyskusja poświęcona inwestycji GPP – SUNTAGO Wodny Świat mocno przekroczyła
zaplanowane ramy czasowe posiedzenia Komisji, w związku z czym nie wszystkie kwestie udało się
wyczerpująco omówić. Konkluzją tej dyskusji była propozycja Przewodniczącej, by przedstawiciele
GPP przeprowadzili indywidualne panele dyskusyjne ze służbami powiatowymi, żeby na kolejnym
spotkaniu w sprawie SUNTAGO można było podsumować wszystkie ustalenia.
Ostatnie w 2019 roku, piąte posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 21 listopada. Głównym
tematem posiedzenia były:
- Informacja Dyrektora ds. lecznictwa Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego nt. usługi
stwierdzania i wystawiania karty zgonu przez lekarzy szpitala;
- Prezentacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej pt. „Analiza stanu
bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Żyrardowskiego w okresie
pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku”.
Kwestia świadczenia przez lekarzy CZMZ usługi stwierdzania zgonu i wystawiania karty
zgonu, była już poruszana na poprzednich posiedzeniach Komisji i wydawała się uregulowana. Szpital
na prośbę Pani Starosty, zgodził się wziąć na siebie sprawę stwierdzania zgonu w sytuacji, gdy
procedurę trzeba przeprowadzić po godzinach pracy lekarzy POZ, czyli w godzinach od 18:00 do 8:00
dnia następnego, lub w dni świąteczne. Wcześniej zdarzało się, że funkcjonariusze Policji przez wiele
godzin musieli zabezpieczać miejsce i zwłoki, zanim zjawił się lekarz stwierdzający zgon. W tym
czasie funkcjonariusze zamiast wykonywać swoje obowiązki w mieście, byli blokowani
bezproduktywnym oczekiwaniem na lekarza. Po podjęciu odpowiednich ustaleń i rozesłaniu w dniu
1 października 2019 r., informacji o dyżurach w CZMZ do odpowiednich służb, opisane wyżej
sytuacje miały się już nie zdarzać. Sytuacja jednak się powtórzyła 25 października 2019 r.,
na co zareagował Komendant KPP i zgłosił sprawę Staroście. Po otrzymaniu pisma opisującego
zdarzenie, Pani Starosta wystosowała do Dyrektora ds. lecznictwa CZMZ prośbę o ustosunkowanie się
do zaistniałej sytuacji. Efektem było zaproszenie p. Dyrektora na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w Żyrardowie.
Na posiedzeniu Dyrektor ds. lecznictwa CZMZ p. Cezary Chmielecki wyjaśnił, że opisana
przez Komendanta KPP sytuacja była nieporozumieniem wynikającym z kilku czynników i więcej nie
powinna mieć miejsca. W dniu zgłoszenia ze strony Policji, w Izbie Przyjęć panował wyjątkowo
wzmożony ruch pacjentów. W sytuacji, gdy lekarz ma do czynienia z wyjątkowo ciężkimi
przypadkami pacjentów zgłaszających się do Izby Przyjęć, nie zawsze jest on w stanie szybko
zareagować na wezwanie Policji. Niemniej jednak, jak zapewnił p. Dyrektor Chmielecki,
po rozmowach z koordynatorem ds. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz po rozmowach
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z lekarzami dyżurnymi, podobna sytuacja nie powinna się powtórzyć. Zadania wykonywane w ramach
usługi stwierdzania i dokumentowania zgonu są związane z dodatkowym wynagrodzeniem, którego
koszty decyzją Dyrektora ds. lecznictwa CZMZ finansuje szpital.
Podczas trwającej dyskusji, posiedzenie Komisji opuściła Pani Starosta Beata Sznajder,
w związku z koniecznością wyjazdu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Wcześniej jednak, Pani Starosta podziękowała p. Dyrektorowi ds. lecznictwa CZMZ,
za konstruktywne podejście do dyskutowanego problemu i dobrą współpracę szpitala ze Starostwem
Powiatowym. Prowadzenie posiedzenia Komisji przejął p. radny Robert Rybicki.
Kolejny punkt posiedzenia komisji dotyczył sprawozdania z działalności Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. Analizę stanu bezpieczeństwa w zakresie
ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Żyrardowskiego w okresie pierwszych trzech
kwartałów bieżącego roku zaprezentował Komendant PPSP w Żyrardowie, bryg. Roman Murgrabia.
Pan Komendant rozpoczął swoją prezentacje od informacji nt. zdarzeń i interwencji PSP
w ciągu ostatnich trzech kwartałów 2019 r. Na drogach powiatu straż pożarna interweniowała
w omawianym okresie łącznie 88 razy. Na szlakach kolejowych nie odnotowano zdarzeń
niebezpiecznych poza jednostkowym przypadkiem zatrzymania składu pociągu na trasie Warszawa –
Skierniewice w wyniku aktu samobójczego. Przeprowadzono akcję ratunkową i wdrożono pozostałe
wymagane procedury. Pasażerowie pociągu zostali ewakuowani.
W odniesieniu do zagrożeń związanych z funkcjonowaniem na obszarze powiatu zakładów
przemysłowych o dużym i zwiększonym poziomie ryzyka, p. Komendant poinformował,
że nie odnotowano w tym zakresie zdarzeń niebezpiecznych. Podkreślił także fakt dobrej współpracy
z Wojskową Bazą Paliwową funkcjonującą na terenie gminy Puszcza Mariańska.
Omawiając sytuację pożarową w lasach powiatu, p. Komendant poinformował,
że w 2019 r. powstało 429 pożarów, co stanowi wzrost do roku poprzedniego o 8,3%. Spadł za to
ogólny wskaźnik zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej (spadek
rok do roku -4,8%). Podobnie spadkową tendencję odnotowano w zakresie akcji ratowniczych
podczas miejscowych zagrożeń – spadek wyniósł w tym wypadku -8,1%. Pozytywnie ocenia się
względnie stałą, a nawet spadająca liczbę fałszywych alarmów pożarowych.
Najpilniejsze potrzeby PSP w Żyrardowie
1. Modernizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania;
2. Modernizacja części socjalnej JRG (cześć koszarowa);
3. Poprawa łączności;
4. Wymiana wyeksploatowanego sprzętu i samochodów;
5. Kabina do dekontaminacji (koszt ok. 10 000 zł);
6. Remont nawierzchni placu wewnętrznego komendy.
Problemy utrudniające wykonanie zadań ustawowych
1. Jednoosobowe stanowisko merytoryczne ds. operacyjnych oraz ds. kontrolno-rozpoznawczych;
2. Stanowisko głównego księgowego w wymiarze ½ etatu;
3. Nadmierne koszty generowane przez wyeksploatowany tabor samochodowy – wyeksploatowane
samochody ratowniczo-gaśnicze;
4. Niedostosowane do współczesnych wymogów służby Stanowisko Kierowania Komendanta
Powiatowego;
5. Długotrwałe zwolnienia lekarskie.
Propozycje rozwiązań
1. Dalsze podejmowanie działań mających na celu pozyskanie środków finansowych na:
a) wymianę samochodów gaśniczych,
b) rozbudowę i modernizację Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego,
c) wykonanie prac modernizacyjnych w części socjalnej JRG.
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2. Zwiększenie liczby etatów w pionie operacyjnym i kontrolno-rozpoznawczym oraz wprowadzenie
pełnego etatu na stanowisku głównego księgowego.
Warto jeszcze podkreślić zagadnienie, które znalazło się w prezentacji, dotyczące
powstającego we wręczy pod Mszczonowem parku rozrywki SUNTAGO Wodny Świat. Komendant
PPSP wskazał na dwie istotne sprawy:
- W związku z budową Parku Rozrywki we Wręczy oraz obiektów towarzyszących (hoteli, moteli,
restauracji) należy rozważyć możliwość pozyskania etatów do wydziału operacyjnego i komórki
kontrolno-rozpoznawczej. Zapewni to ich właściwe funkcjonowanie i realizowanie ustawowych
obowiązków.
- Z uwagi na wzmożony ruch turystyczny po otwarciu Parku Rozrywki należy liczyć się
ze zwiększoną ilością zdarzeń na drogach. Należy rozważyć możliwość organizacji posterunku
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) w budynku OSP Wręcza, a w przypadkach jednostek OSP
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych należy kontynuować
szkolenia z zakresu pomocy medycznej i ratownictwa technicznego, a także doposażyć w niezbędny
i nowoczesny sprzęt do likwidacji tego typu zdarzeń.
Kolejnym punktem posiedzenia były tzw. sprawy różne, gdzie dominującym wątkiem była
dyskusja nad problemem nielegalnego wyrzucania śmieci, którego wzmożenie jest spodziewane po
planowanych podwyżkach opłat za ich wywóz i utylizację. Na pytania członków Komisji odpowiadali
przede wszystkim Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji p. podinsp. Dariusz
Małecki oraz Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Żyrardowie p. Zbigniew Biegański. Na tym
zakończono ostatnie w 2019 r. posiedzenie Komisji.
W związku z wygaśnięciem kadencji Komisji w dniu 26 stycznia 2020 r., podjęto prace
przygotowawcze do powołania członków w następnej kadencji Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w Żyrardowie.

STAROSTA
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznajder

Opracował: Arkadiusz Łankowski
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