
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY JAROSŁAWSKIEGO 

z dnia 21 stycznia 2020 r. 

z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Jarosławskim za 2019 rok 

Na podstawie art. 38 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2019.511 

z późń zm.) przedstawiam roczne sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 rok.W roku sprawozdawczym 

Komisja realizowała zadania wynikające z Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2021. Dokonując oceny realizacji zadań wyżej 

wymienionego Programu należy podkreślić, że działania profilaktyczno-zapobiegawcze na terenie powiatu, 

przez powiatowe służby, inspekcje i straże oraz samorządy miast i gmin jak również jednostki organizacyjne 

włączone w realizację Programu przyniosły pożądane efekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa społeczności 

powiatu jarosławskiego Dokonując oceny wykonania zadań Programu na lata 2019 – 2021 należy stwierdzić, 

ze przedmiotowe zadania ujęte w 2019 roku w poszczególnych działach Programu zostały zrealizowane 

i przedstawione poniżej w działach. 

A. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania, bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

Z przedstawionej analizy Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu wynika, ze trafnie identyfikowano 

i charakteryzowano zagrożenia 

1. Zagrożenia kryminalne. Według danych statystycznych ogólna liczba przestępstw stwierdzonych 

na terenie powiatu jarosławskiego zmniejszyła się o 47 przestępstw co obrazują poniższe tabele. 
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Wybrane kategorie przestępstw stwierdzonych i procent ich wykrywalności: 

- bójka lub pobicie - 13 przestępstw – wykryto 100 %, 

- kradzież cudzej rzeczy - 105 przestępstw – wykryto 61,7 %, 

- kradzież z włamaniem - 66 przestępstw – wykryto 45,7 %, 

- rozbój, kradzież i wymuszenia – 7 przestępstw – wykryto 71,4 %, 

- uszkodzenie mienia - 55 przestępstw – wykryto 63,6 %, 

- uszczerbek na zdrowiu - 20 przestępstw – wykryto 95,0 % 

- kradzież samochodu – 7 przestępstw –wykryto 85,7 % 

2. Zagrożenia w ruchu drogowym (w/g stanu na dzień 31.12.2019 r.)W 2019 r. na drogach powiatu 

jarosławskiego zanotowano 31 wypadków drogowych tj. o 5 mniej niż 2018 r., w wypadkach drogowych 14 

osób poniosło śmierć, tj. o 7 więcej niż w 2018 r., a 31 osób doznało obrażeń ciała, tj. o 6 mniej niż w 2018 r. 

Zgłoszonych zostało 917 kolizji drogowych tj. o 5 mniej niż w 2018 r. (922 kolizje). 
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Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - poniższe dane dotyczą czynności zrealizowanych przez 

funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. 
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W roku 2019 policjanci WRD KPP w Jarosławiu przeprowadzili 209 działań na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym co obrazuje ponizsza tabela. 

 

3. Liczba popełnionych wykroczeń w 2019 roku. Wykroczenia ujawnione na terenie powiatu 

jarosławskiego w 2019 roku zakończone pouczeniem, postępowaniem mandatowym, skierowanie wniosku 

o ukaranie do Sądu oraz odstąpieniem od skierowania sprawy do Sądu (dane ogólne z wyłączeniem Wydziału 

Ruchu Drogowego KPP w Jarosławiu). 
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Wykroczenia zaistniałe na terenie powiatu jarosławskiego w 2019 roku zakończone zastosowaniem represji 

po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających. 

4. Zagrożenia dotyczące demoralizacji nieletnich. 
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Działania Policji, celem wyeliminowania zagrożeń:  

1. Dane dotyczące ilości służb wykonanych w ramach służby zewnętrznej oraz współpraca 

z podmiotami pozapolicyjnymi. 

 

2. Dane dotyczące działań podejmowanych w związku z bezpieczeństwem osób i mienia. 
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3. Dane dotyczące działań związanych przeciwdziałaniem zagrożeniom w ruchu drogowym. 

- wykorzystanie w maksymalnym stopniu do służby na terenie powiatu jarosławskiego nieoznakowanych 

radiowozów z video – rejestratorem, celem eliminacji wykroczeń będących główną przyczyną wypadków 

drogowych, jak też eliminowania z ruchu nietrzeźwych kierujących; 

- kierowanie w szczególności w rejon miasta Jarosławia, miasta i gminy Radymno, Miasta i gminy Pruchnik 

oraz gminy Wiązownica częstsze patrole z wykorzystaniem w okresie letnim posiadanych motocykli 

służbowych, celem zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych szczególnie ilości wypadków i wypadków ze 

skutkiem śmiertelnym; 

- w miarę możliwości w tym wynikających z planowania koordynacji tras krajowych i wojewódzkich 

przesuwanie czasowo nadzór patrolu ruchu drogowego w rejony tras występującego wzrostu zagrożeń 

wypadkowością; 

- obejmowanie szczególnym nadzorem pieszych, wzmożenie restrykcji wykroczeń popełnianych przez 

kierujących jak też pieszych, stanowiących bezpośrednią przyczynę najpoważniejszych zdarzeń w tym ze 

skutkami śmiertelnymi. 

- realizacja zgłoszeń mieszkańców powiatu jarosławskiego dotyczących zgłoszeń w ruchu drogowym 

nanoszonych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.Dane dotyczące działań związanych 

przeciwdziałaniem zagrożeniom podczas imprez masowych. 

1. Zbiorowe naruszenia prawa zaistniałe podczas zabezpieczenia imprez (również nie masowych) 

z krótkim opisem ich okoliczności oraz efektów działań policyjnych oraz sposobu zakończenia spraw 

wobec osób zatrzymanych w ich trakcie. W analizowanym okresie podczas zabezpieczenia imprez 

sportowych na terenie powiatu jarosławskiego nie zanotowano zbiorowego naruszenia prawa. 

2. Ilość przeprowadzonych na podległym terenie „akcji” i „operacji” policyjnych związanych 

z zabezpieczeniem imprez sportowych.Na terenie powiatu jarosławskiego w 2019 r. przeprowadzono ogółem 

2 akcje policyjne. 

3. Ilość zabezpieczonych imprez sportowych nie kwalifikowanych jako impreza masowa.  Na 

terenie powiatu jarosławskiego w 2019 roku dokonano 108 zabezpieczeń imprez sportowych o charakterze 

niemasowym: 

- 24 w formie zabezpieczenia prewencyjnego; 

- 82 w formie interwencji. 
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4. Ilość wykonanych zabezpieczeń, które zgodnie z dyspozycjami Komendanta Głównego Policji były 

rejestrowane przez Policję. Zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Policji w zakresie zabezpieczeń 

imprez masowych z użyciem kamery wideo w analizowanym okresie zarejestrowano 48 zabezpieczeń imprez, 

w tym: · 24 – zabezpieczenia w ramach meczów piłkarskich na terenie powiatu jarosławskiego, · 22 – 

zabezpieczeń w ramach wykonanych zespołów monitorujących. Działania policji, celem uświadomienia 

mieszkańcom powiatu jarosławskiego możliwych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania: Działalna 

w ramach czynności bezpośrednich. Działania w ramach prowadzonych „Programów prewencyjnych” – 

w 2019 roku przeprowadzono łącznie 305 spotkań. 

Programy Działania Ilość spotkań  RAZEM 

„Razem Bezpieczniej” 1.„Bezpieczna droga do szkoły” 59  

 

 

305 

2. „Bezpieczne Ferie” 51 

3. „Dzień Wagarowicza” - 

4. „Bezpieczne Wakacje” 50 

5. „Dopalacze i inne środki” 85 

 6. „Handel ludźmi” 60  

„Cyberbezpieczni”  53 53 

Program „RAZEM BEZPIECZNIEJ” w ramach programu prowadzono działania: 

1. „Bezpieczna droga do szkoły” w ramach działań poruszano zagadnienia związane z bezpieczeństwem 

na drodze.  

2. „Bezpieczne ferie” – w ramach działań KPP w Jarosławiu włączyła się w akcję informacyjno-

edukacyjną pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, propagowała udział w konkursie fotograficzno-

plastycznym pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, a także przeprowadzała spotkania w szkołach przed okresem 

ferii zimowych jak i w trakcie ferii z uczestnikami zimowisk. 

3. „Dzień Wagarowicza” w ramach działań kontrolowano punkty sprzedaży i podawania alkoholu oraz 

punkty sprzedaży papierosów, a także miejsca gromadzenia się młodzieży. 

4. „Bezpieczne Wakacje 2019” w ramach działań w dniu 5.06.2019 r. uczestniczono w posiedzeniu 

zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, a w dniu 14.06.2019 r. w posiedzeniu 

zorganizowanym przez UM Jarosław. Spotkania poświęcone były zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci 

I młodzieży podczas wakacji, ponadto na bieżąco nawiązywano współpracę z organizatorami wypoczynku. 

W dniu 26.06.2019 r. w PCPR zorganizowano spotkanie dla dzieci oraz rodziców zastępczych m.in. na temat 

bezpiecznych zachowań podczas wakacyjnego wypoczynku, najmłodsi uczestnicy otrzymali elementy 

odblaskowe oraz słodycze. Podczas wakacji KPP w Jarosławiu gościła w jednostce dzieci z półkolonii 

organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, półkolonii z miejscowości Pantalowice oraz 

przedszkolaków z Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem „Dobry Początek”. Na bieżąco utrzymywano 

współpracę ze związkami harcerstwa Polskiego. 

5. „Dopalacze i inne środki” w 2019 podejmowano czynności prewencyjne m.in. w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu i w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących 

w Jarosławiu wspólnie z funkcjonariuszem Straży Granicznej i przy wykorzystaniu psa tropiącego 

do narkotyków. Ponadto kontrolowano miejsca newralgiczne w których gromadząca się młodzież może 

eksperymentować z narkotykami lub innymi środkami odurzającymi, przeprowadzono 52 pogadanki dla 

uczniów na temat konsekwencji prawnych nieprzestrzegania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Utrzymywano współpracę z nauczycielami i pedagogami szkolnymi, a także rodzicami. W ramach tej 

współpracy zorganizowano 11 spotkań podczas których prezentowano Opolską Walizkę Edukacyjną.W ten 

sposób przeszkolono 838 osób w tym: nauczycieli, rodziców, pracowników i beneficjentów agencji 

restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. W dniu 25.05. br. zorganizowano debatę pt:”Dopalacze, Narkotyki-

jestem świadomy, nie biorę”, w dniu 27.11.br. wzięto udział w konferencji pn.”Zapobieganie 

i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy” Wiem więcej , żyję dłużej i bezpieczniej – stop 

narkomani w powiecie jarosławskim, zorganizowanym przez ZSTiO w Jarosławiu, a w dniu 16.12.2019 r. 

wzięto udział w II debacie społecznej pt.”Dopalacze, Narkotyki – Jestem świadomy, nie biorę” organizowanej 

przez Studenckie Koło Naukowe FOCUS. Współpracowano także z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Jarosławiu, przeprowadzono działania pn. „Dopalacze i inne środki” oraz włączono się 

w kampanię pt.”Narkotyki i dopalacze zabijają”. 
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6. „Handel ludźmi” W ramach Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, 

w 2019 roku na terenie KPP w Jarosławiu prowadzono działania pn. „Handel ludźmi”. W dniu 5.04.19r. 

uczestniczono w dniach otwartych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jarosławiu , podczas 

spotkaniaz pracownikami i beneficjentami agencji, a także uczniami Zespołu Szkół Innowacyjnych 

w Jarosławiu omówiono zagadnienia związane z handlem ludźmi. W dniu 17.10.19r. w ramach obchodów 

Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych 

w Jarosławiu wspólnie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej przeprowadzono spotkanie z wychowankami. 

Łącznie w ramach ww. działań przeprowadzano 2 spotkania w których uczestniczyło 103 osoby.  

W przedmiotowej działalności informacyjnej przekazywano: ulotki, materiały informacyjno - edukacyjne 

umieszczone na płycie DVD pt. „Handel ludźmi – materiał edukacyjny”, a podczas spotkań posiłkowano się 

prezentacjami. W czasie prelekcji przedstawiano zagrożenia związane m.in. z wyjazdami do pracy za granicę, 

a także mówiono o tym jak ustrzec się przed nieuczciwymi pracodawcami. Powyższe spotkania miały na celu 

przede wszystkim zmniejszenie występowania zjawiska jakim jest handel ludźmi. Program profilaktyczny 

„CYBERBEZPIECZNI”W 2019 roku realizowano program profilaktyczny pn. „Cyberbezpieczni” w ramach 

którego przeprowadzono 51 spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz 2 spotkania z rodzicami. Podczas spotkań 

wyświetlano prezentacje oraz filmy o tematyce związanej z Internetem. Włączono się w przedsięwzięcie pn. 

„Dzień bezpiecznego Internetu”, gdzie podczas zajęć poruszano zagadnienia związane z cyberzagrożeniami 

oraz odpowiedzialnością karną nieletnich. Włączono się w zorganizowanie konferencji skierowanej do 

nauczycieli w dniu 22.03.br. w Spółdzielczym Domu Kultury IKAR w Jarosławiu, a także wzięto udział 

w sympozjum pn. „Bezpieczeństwo w sieci-hejt i inne zagrożenia” w dniu 4.04.2019 r.. Program 

profilaktyczny „OSTROŻNIE PIES” W ramach programu prowadzono spotkania z dziećmi podczas których 

zwracano uwagę na to jak unikać zagrożeń ze strony czworonogów, właściwe obchodzenie się z nimi, 

omawiano obowiązki jakie spoczywają na właścicielach oraz bezpieczne zachowania w stosunku do psów. 

Ponadto dzieci zapoznawane były z wizerunkami ras psów uznanych za niebezpieczne. Program 

profilaktyczny „BEZPIECZNY SENIOR”W ramach wymienionego programu w dniu 31.01.19r. 

uczestniczono w uroczystości otwarcia Klubu „Senior+” zorganizowanej przez Urząd Miasta Jarosławia oraz 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu, w dniu 6.07.19 r. uczestniczono w organizowanej przez 

Diabetyków Powiatu Jarosławskiego akcji pt. „Słodka sobota”. Podczas spotkania funkcjonariusze poruszali 

temat oszustw na tzw. „wnuczka” oraz innych zagrożeń życia codziennego na które narażone są osoby starsze. 

W dniu 23.10.19 r. wzięto udział w „Dniu Seniora” organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dzień Seniora odbył się pod hasłem 

„Zdrowi, bezpieczni, aktywni”. Podczas spotkania policjanci mówili o bezpieczeństwie, zagrożeniach, a także 

podejmowanych przez Policję działaniach w związku z przemocą w rodzinie. 

W ramach odwiedzin posesyjnych przez cały rok, dzielnicowi prowadzili działania informacyjne, a na 

stronie internetowej KPP w Jarosławiu zamieszczano apele skierowane do seniorów przestrzegające przed 

staniem się ofiarą przestępstw i wykroczeń.Program profilaktyczny BEZPIECZNY OGRÓD” W ramach 

programu kontrolowano rejony ogródków działkowych pod kątem ich dewastacji, przeprowadzono spotkania 

z działkowcami przekazując im pozyskane ulotki pn. „Jak zabezpieczyć działkę przed złodziejem”. W ramach 

codziennych służb patrolowych i obchodowych kontrolowano miejsca gromadzenia się młodzieży oraz osób 

dorosłych, gdzie mogło dochodzić do przejawów wandalizmu w tym tzw. graffiti, a podczas przejazdów 

kibiców monitorowano trasy ich przejazdów. 

2. KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA - powiat jarosławski - dane za okres od 

01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – wpłynęło ogółem 813 zgłoszeń. W porównaniu do 2018 roku (736 zgłoszeń) 

nastąpił wzrost o 77 zgłoszeń nanoszonych na Krajową mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Potwierdzalność 

wszystkich zgłoszeń ukształtowała się na poziomie 69,36 %. 
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B. Ochrona Przeciwpożarowa Na społeczne poczucie bezpieczeństwa ludności powiatu jarosławskiego  

w prowadzonych działaniach ratowniczych duży wpływ ma działalność jednostek Krajowego Systemu 

Ratowniczo Gaśniczego na terenie powiatu, jak również jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Działania KSRG były wielokierunkowe i obejmowały szerokie spektrum likwidacji miejscowych zagrożeń. 

Wzrost lub spadek statystycznych działań obrazuje poniższa tabela obejmująca lata 2017, 2018 i 2019 

Rodzaj Rok wzrost/spadek 

2017 2018 2019 do roku 2017 do roku 2018 

Pożar 294 242 380 +86 +138 

Miejscowe zagrożenia 778 791 719 -59 -72 

Alarm fałszywy 57 62 72 +15 +10 

Razem 1129 1095 1171 +42 +76 

Porównanie ilości zdarzeń w rozbiciu na gminy w roku 2019 oraz latach 2017 i 2018.  

 

Gmina 

pożary miejscowe zagrożenia alarmy fałszywe Razem 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Chłopice 10 3 24 14 23 26 2 0 0 26 26 50 

m. Jarosław 62 76 93 252 249 253 30 36 41 344 361 387 

g. Jarosław 29 22 32 72 64 55 7 4 6 108 90 93 

Laszki 12 13 24 27 31 29 0 5 2 39 49 55 

Pawłosiów 18 22 27 61 66 57 6 0 3 85 88 87 

Pruchnik 25 22 20 98 97 57 2 2 1 125 121 78 

m. Radymno 19 16 26 36 37 26 3 3 9 58 56 61 

g. Radymno 62 21 69 56 79 60 5 10 5 123 110 134 

Rokietnica 10 6 10 12 13 23 1 1 1 23 20 34 

Roźwienica 19 12 15 59 54 52 0 1 4 78 67 71 

Wiązownica 28 29 40 91 78 81 1 0 0 120 107 121 

·Razem 907 1129 1171      641 1129 1095 

W roku 2019 najwięcej pożarów wystąpiło w mieście Jarosław – 93, oraz na terenie gminy Radymno – 69, 

najmniej na terenie gminy Rokietnica – 10. Miejscowych zagrożeń najwięcej odnotowano w mieście Jarosław 

– 253, a najmniej na terenie gminy Rokietnica - 23. Alarmów fałszywych najwięcej odnotowano w mieście 

Jarosław - 41, ogółem na terenie powiatu 72. 

Tabelaryczne zestawienie pożarów wg wielkości. 

Lp. Wielkość pożaru 
Rok 

2017 2018 2019 

1. mały 279 234 365 

2. średni 14 7 11 

3. duży 1 1 3 

4. bardzo duży 0 0 1 

Razem 294 242 380 
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Z ogólnej liczby powstałych pożarów w 3665 przypadkach były to pożary małe, 

w 11 przypadkach były to pożary średnie, w 3 przypadkach pożary duże oraz w 1 przypadku pożar bardzo 

duży.  

Pożary w rozbiciu wg podziału administracyjnego – miasto, gmina w roku 2019 oraz latach 

2017 i 2018.  

Lp. Miasto, gmina 

·Pożary 

mały średni duży 
bardzo 

duży 

·Razem % ogólnej 

liczby z roku 

2019 
2017 2018 2019 

1. Chłopice 23 1 0 0 10 3 24 6.3% 

2. Jarosław miasto 91 1 1 0 62 76 93 24.4 % 

3. Jarosław gmina 30 1 1 0 29 22 32 8.4 % 

4. Laszki 23 1 0 0 12 13 24 6.3 % 

5. Pawłosiów 24 3 0 0 18 22 27 7.1 % 

6. Pruchnik miasto 20 0 0 0 25 22 20 5.2 % 

7. Radymno miasto 25 1 0 0 19 16 26 6.8 % 

8. Radymno gmina 67 1 1 0 62 21 69 18.1 % 

9. Rokietnica 10 0 0 0 10 6 10 2,6 % 

10. Roźwienica 15 0 0 0 19 12 15 3.9 % 

11. Wiązownica 37 2 0 1 28 29 40 10.5 % 

Razem 365 11 3 1 294 242 380  

W analizowanym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej brały udział łącznie przy 380 pożarach. Na 

terenie miasta Jarosławia powstało łącznie 93 pożarów, co stanowi 24,4% ogólnej ich liczby. Niemniej 

jednak duży procent udziału w tej liczbie posiada również gmina Radymno – 18,1% ogólnej liczby pożarów. 

Analizując wielkości pożarów największą liczbę stanowią zdecydowanie pożary małe, a w dalszej kolejności 

średnie, duże i bardzo duże.  

Miejscowe zagrożenia w rozbiciu wg podziału administracyjnego – miasto, gmina w roku 2019 oraz 

latach 2017 i 2018.  

Lp. Miasto, gmina 

·Miejscowe zagrożenia 

małe lokalne średnie duże gigant. 

·Razem % 

ogólnej 

liczby 

z roku 

2019 

2017 2018 2019 

1. Chłopice 1 25 0 0 0 14 23 26 3.6 % 

2. Jarosław miasto 60 190 3 0 0 252 249 253 35.1 % 

3. Jarosław gmina 7 45 3 0 0 72 64 55 7.6 % 

4. Laszki 2 27 0 0 0 27 31 29 4 % 

5. Pawłosiów 2 53 2 0 0 61 66 57 7.9 % 

6. Pruchnik miasto 5 50 2 0 0 98 97 57 7.9 % 

7. Radymno miasto 1 25 0 0 0 36 37 26 3.6 % 

8. Radymno gmina 3 55 2 0 0 56 79 60 8.3 % 

9. Rokietnica 4 19 0 0 0 12 13 23 3.1 % 

10. Roźwienica 1 51 0 0 0 59 54 52 7.2 % 

11. Wiązownica 8 70 2 0 0 91 78 81 11.2 % 

Razem 94 610 15 0 0 778 791 719  

W analizowanym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej brały udział łącznie przy 

719 miejscowych zagrożeniach. Na terenie miasta Jarosławia powstało łącznie 253 miejscowych zagrożeń, 

co stanowi 35,1% ogólnej ich liczby MZ. Niemniej jednak duży procent udziału w ogólnej liczbie posiada 

również gmina Wiązownica – 11,2%. Analizując wielkości miejscowych zagrożeń zdecydowanie 
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największą liczbę stanowią zagrożenia lokalne.W miesiącu wrześniu 2019 r., w miejscowości Laszki 

Zarządzeniem nr 23/2019 Starosty Jarosławskiego z 24 lipca 2019 roku w sprawie przygotowania 

i przeprowadzenia ćwiczenia epizodycznego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. 

"WRZESIEŃ - 2019” zostało przeprowadzone ćwiczenie epizodyczne nt.: „Prowadzenie działań ratowniczo 

ochronnych z elementami ochrony ludności w sytuacji zagrożenia powodziowego i skażenia wód rzeki 

Szkło”. W ćwiczeniu udział wzięły wydzielone siły i środki: Komendy Państwowej Powiatowej Straży 

Pożarnej w Jarosławiu , siły i środki z KSRG, Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, siły i środki 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz 

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu i Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. W 

miesiącu wrześniu 2019 roku w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica odbyły się ćwiczenia gminne 

jednostek ochrony ppoż., z gminy Wiązownica Założeniem ćwiczeń było dostarczanie wody na duże 

odległości podczas pożaru lasu na dużych powierzchniach. W miesiącu październiku 2019 roku 

w miejscowości Pruchnik odbyły się ćwiczenia gminne jednostek ochrony ppoż. z gminy Pruchnik 

Założeniem do pierwszego epizodu było gaszenie pożaru wielkopowierzchniowego Placu Targowego Mój 

Rynek. Natomiast II Epizod to wypadek dwóch samochodów osobowych w m. Pruchnik na ul. Korzenie. W 

ramach działalności prewencyjnej na terenie powiatu rozpoznawano zagrożenia oraz na bieżąco 

prowadzono czynności kontrolno - rozpoznawcze Przygotowano i przeprowadzono ogólnopolski turniej 

wiedzy pożarniczej na terenie powiatu. Uczestniczono w praktycznym sprawdzaniu warunków ewakuacji 

w budynkach w obiektach które zgłaszały takowe potrzeby. Wpływ na stan bezpieczeństwa powiatu ma 

również tzw. prewencja społeczna, czyli dostarczenie wiedzy oraz informacji wpływających na zmianę 

postaw i wzrost świadomości społeczeństwa. Państwowa Straż Pożarna realizuje te zadania poprzez 

inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie, działań i programów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

ratownictwa, obrony cywilnej i ochrony ludności; edukację na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz 

prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP 

w Jarosławiu prowadzili szereg spotkań, prelekcji, pogadanek na temat zasad bezpieczeństwa adresowanych 

do różnych grup społecznych, m.in. w szkołach, przedszkolach, świetlicach środowiskowych oraz 

w siedzibie Komendy Powiatowej PSP. W miesiącu kwietniu przygotowano eliminacje powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, prowadzono akcje 

edukacyjne m.in. w ramach programów zainicjowanych przez Komendę Główną PSP tj. w ramach akcji 

„Kręci mnie bezpieczeństwo” 

C. Bezpieczeństwo w szkole.Trafnie identyfikowano problemy bezpieczeństwa w szkołach oraz placówkach 

oświatowych. W ramach prowadzonych działań edukacyjno-profilaktycznych poprzez organizowanie 

konkursów, pogadanek z zakresu bezpieczeństwa „Edukacja dla bezpieczeństwa”, kompleksowo 

zapoznawano nauczycieli jak i uczniów z negatywnymi zachowaniami oraz reagowaniem na patologie, które 

mogą pojawić się na terenie placówek oświatowych i w ich otoczeniu. Prowadzono działania edukacyjne 

z zakresu profilaktyki uzależnień (alkoholizm, narkomania, dopalacze), uzależnień od internetu i hazardu 

zarówno dla nauczycieli i młodzieży. Cyklicznie zgodnie z wymaganiami przepisami organizowano 

szkolenia z zakresu BHP i udzielania pierwszej pomocy dla pracowników szkół i placówek. Zorganizowano 

przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną zajęć nt. „ Bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania 

z internetu” jak również „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Zorganizowany „Trening pewności siebie” 

adresowany był do młodzieży która doświadczyła przemocy rówieśniczej. Cyklicznie organizowano 

spotkania młodzieży szkół ponadpodstawowych z Policją nt. „Odpowiedzialności prawnej nieletnich”. 

D. Przemoc w rodzinie Konsekwentnie realizowano zadania z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności 

„Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie” w powiecie 

jarosławskim na lata 2017-2021. Realizowano program psychologiczno – terapeutyczny dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie – który ukończyło 6 osób oraz Program Korekcyjno – Edukacyjny „Zacznij 

wszystko od nowa”, który był realizowany w dwóch edycjach – ukończyło cztery osoby. Osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie, PCPR udziela specjalistycznego poradnictwa, świadczonego przez 

psychologa, terapeutę rodzin, radcę prawnego, specjalistę pracy socjalnej. W uzasadnionych przypadkach 

udziela się schronienia w mieszkaniu kryzysowym, funkcjonującym w ramach punktu interwencji 

kryzysowej. Z pobytu w mieszkaniu skorzystało cztery rodziny (matki z dziećmi) W ramach poprawy 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży odbyły się zajęcia warsztatowo szkoleniowe dla rodziców zastępczych 

oraz ich wychowanków, pt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku”. Spotkanie 

było prowadzone przy współudziale z Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu, Centrum Opieki 

Medycznej w Jarosławiu, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu. Odbyło się 

również szkolenie dla członków Trzech Zespołów Interdyscyplinarnych z powiatu jarosławskiego pod nazwą 
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„ Nie daj się wypalić, jak Feniks”. W ramach II Kuratorskiej Kampanii Przeciw Przemocy w siedzibie PCPR 

w Jarosławiu w dniach 4-7-13 i 19 listopada 2019r. odbywały się dyżury specjalistów, dotyczące tematu: 

przeciw przemocy wobec kobiet. 

E. Ochrona przed epidemiami i skażeniami Głównym celem działalności Powiatowego Państwowego 

Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu (PPIS) był nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz 

bezpieczeństwem zdrowotnym wody, przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez nowe narkotyki 

i prekursory narkotyków, zapobieganie powstawaniu chorób, szczególnie chorób zakaźnych i zawodowych 

poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego 

w oparciu o analizę ryzyka zagrożenia zdrowia i życia.W 2019r. nie było przypadków zagrożeń 

bioterrorystycznych. Łącznie w 2019r opracowano 648 ognisk chorób zakaźnych, nadzorem 

epidemiologicznym objęto 1140osoby. W ramach wzmożonego nadzoru nad chorobami zakaźnymi 

:·Przekazywano informacje dotyczące chorób zakaźnych: Odry / różyczki, salmonelloz, czerwonki 

bakteryjnej oraz inne istotne informacje. ·przekazano placówkom POZ materiały informacyjno-edukacyjne 

dotyczące: ulotki promocyjne „ Zapobieganie zakażeniom HCV” W profilaktyce chorób zakaźnych istotną 

rolę pełnią szczepienia ochronne na terenie powiatu jarosławskiego zarejestrowane jest 37 Punktów 

Szczepień w tym podległe COM w Jarosławiu 12 punktów szczepień. W zakresie szczepień ochronnych 

przeprowadzono 46 kontroli. Obowiązujący Program Szczepień Ochronnych realizowany jest w większości 

prawidłowo i na bieżąco. W ramach nadzoru nad obiektami prowadzącymi działalność leczniczą w okresie 

od 01.01.2019 do 10.12.2019r. roku: 

- przeprowadzono 147 kontroli (w tym planowane w ramach nadzoru bieżącego oraz sprawdzające, 

interwencyjne, na wniosek strony, doraźne) 

- na poprawę stanu sanitarnego placówek wydano: 3 decyzje administracyjne, 13 decyzji wymiarowych, 

8 decyzji administracyjno- wymiarowych, 2 upomnienia, 3 decyzje przedłużające terminy wykonania 

nakazów. Nieprawidłowości dotyczyły m.in.: 

- braku aktualizacji i/lub wdrożenia procedury postępowania z odpadami medycznymi; 

- braku lub nieprawidłowej realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych 

(w tym m.in. nadzoru nad realizacją procedur higienicznych, przeprowadzania kontroli 

wewnętrznych); 

- złego stanu sanitarno-higienicznego i/lub sanitarno-technicznego pomieszczeń i/lub wyposażenia 

w placówkach prowadzących działalność leczniczą; W 2019 roku: podjęto 3 interwencje w placówkach 

prowadzących działalność leczniczą na terenie powiatu jarosławskiego. Sprawy rozpatrzono 

i zakończono. W dwóch przypadkach potwierdzono zarzuty. Podczas kontroli stwierdzono 

nieprawidłowości w zakresie higieniczno-sanitarnym, podjęto działania prawne zgodnie z 

obwiązującymi przepisami. Na terenie miasta Jarosławia, Radymna, Pruchnika i powiatu 

jarosławskiego w roku 2019 nadzorem sanitarnym objęto 1265 obiektów produkcji i obrotu środków 

spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz obrotu kosmetyków. 

W porównaniu do 2018r. ogólna ilość obiektów objętych nadzorem zwiększyła się o 81. Ogółem w 

okresie od 01.01.2019r. do 10.12.2019r. przeprowadzono 1086 urzędowych kontroli sanitarnych. 

Liczba kontroli w porównaniu do roku 2018 zmniejszyła się o 13 kontroli sanitarnych co było 

spowodowane zmniejszeniem planu kontroli w roku 2019r.Oceniając warunki produkcji oraz obrotu 

żywnością brano pod uwagę przede wszystkim stan sanitarno-techniczny obiektów oraz stopień 

dostosowania do wymogów europejskiego prawa żywnościowego. Większość objętych nadzorem 

zakładów żywieniowo-żywnościowych stanowią obiekty obrotu żywnością. Znaczącą większość 

stanowią mniejsze sklepy zlokalizowane na terenach wiejskich .W tych też obiektach odnotowuje się 

najwięcej uchybień natury sanitarno-technicznej. Z analizy dokumentacji wynika, że w trakcie kontroli 

stwierdzano niezgodności z obowiązującym prawem żywnościowym. Zakłady produkcyjne głównie 

piekarnie i ciastkarnie prowadzą w większości produkcję żywności na potrzeby rynku lokalnego. 

Największymi zakładami produkującymi żywność są producenci wyrobów cukierniczych tj.: Mondelez 

Polska, Fabryka Ciast i Cukrów Dra Stanisława Gurgula, ZPC ,,SAN-Pajda’’. Zakłady te cechuje 

wysoki stopień zaawansowania technologicznego co w sposób szczególny przekłada się na jakość 

i bezpieczeństwo produkcji. 

1. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w nadzorowanych zakładach produkcji: 
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- brak zapewnienia właściwej informacji dla konsumentów o obecności substancji lub produktów 

wywołujących alergię lub reakcje nietolerancji w produkowanych potrawach, 

- niewłaściwy stan sanitarno- techniczny ścian, sufitów i podłóg w zakładzie, 

- niewłaściwy stan sanitarny urządzeń i sprzętu, 

- brak zabezpieczenia obiektów i brak opracowanych procedur przed szkodnikami i owadami, 

- niewłaściwy stan sanitarno- techniczny urządzeń chłodniczych, 

- brak opracowanych i wdrożonych procedur wprowadzania do obrotu środków spożywczych niewłaściwej 

jakości zdrowotnej. Ponadto w okresie sprawozdawczym PPIS w Jarosławiu wydał 20 decyzji na wycofanie 

z obrotu środków spożywczych nie odpowiadających wymaganiom bezpieczeństwa żywności. Wartość 

wycofanych środków spożywczych wynosiła 19 076 86 zł. Z obrotu wycofano koncentraty spożywcze, 

wyroby garmażeryjne, wyroby cukiernicze, wędliny, nabiał, mięso, wyroby ciastkarskie, przyprawy zupy 

z koncentratów spożywcze, przetwory mięsne. 

2. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości sanitarno – higieniczne i higieny sprzedaży: 

- przechowywanie artykułów nietrwałych w niewłaściwej temperaturze lub poza urządzeniami chłodniczymi, 

- brak higieny sprzedaży środków spożywczych a zwłaszcza żywności rozważanej, 

- nie zachowanie należytej czystości, zwłaszcza na zapleczach sklepów, 

- brak zabezpieczenia pieczywa nie opakowanego przed zanieczyszczeniami, 

- nieodpowiednia higiena osobista personelu, brak prawidłowej odzieży ochronnej, 

- oferowanie do sprzedaży przeterminowanych środków spożywczych tj. po upływie daty minimalnej 

trwałości lub po terminie przydatności do spożycia, 

- brak prawidłowych zapisów kontroli wewnętrznej, w tym rejestrów temperatury przechowywania łatwo 

psującej się żywności, 

- brak zapisów z wdrażania procedur opartych na zasadach analizy zagrożeń krytycznych kontroli systemu 

HACCP.W okresie sprawozdawczym PPIS w Jarosławiu sprawował również nadzór nad środkami 

spożywczymi pochodzącymi z importu. W roku 2019 w ramach granicznej kontroli sanitarnej pobrano do 

badania laboratoryjnego 2 próbki żywności orzechów laskowych prażonych pochodzących z Turcji. Próbki 

zostały przebadane w kierunku zawartości aflatoksyny B1i sumy aflatoksyn B1,B2, G1, G2.. Badania 

laboratoryjne zostały wykonane przez Laboratorium Higieny Żywności i Żywienia WSSE w Rzeszowie. 

Pobrane próbki nie uległy zakwestionowaniu. Ponadto realizowane były działania związane z nadzorem 

·kontroli granicznej jakości surowców importowanych z krajów trzecich do zakładów produkcyjnych 

przemysłu spożywczego na terenie powiatu jarosławskiego najczęściej z Turcji, ·kontroli granicznej eksportu 

jakości środków spożywczych wyprodukowanych przez zakłady wyrobów cukierniczych na terenie powiatu 

jarosławskiego do krajów trzecich a przede wszystkim do Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej ·kontroli 

granicznej badania żywności z importu zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2008r. 

(2008/352/WE) nakładającej szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii 

w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami, ·cyklicznej 

aktualizacji rejestru podmiotów zarejestrowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

prowadzących działalność w zakresie handlu świeżymi owocami i warzywami na rynku wspólnotowym 

eksportu polskich produktów pochodzenia roślinnego do Federacji Rosyjskiej ,·suplementów diety, środków 

spożywczych ,specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środków spożywczych wzbogacanymi 

witaminami i składnikami mineralnymi ·badania żywności z importu zgodnie z DECYZJĄ KOMISJI 

EUROPEJSKIEJ z dnia 19 listopada 2007 r. (2007/759/WE) zmieniającą decyzję 2006/504/WE 

w odniesieniu do częstotliwości kontroli orzeszków ziemnych i produktów pochodnych pochodzących lub 

wysłanych z Brazylii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami, ·kontroli 

granicznej urzędowej dotyczącej genetycznie zmodyfikowanego ryżu - zgodnie z Decyzją Wykonawczą 

Komisji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego 

genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin i uchylającą decyzję 

2008/289/WE, ·środków spożywczych, które zostały poddane granicznej kontroli sanitarnej w kierunku 

pestycydów zgodnie z realizacją rozporządzenia 669/2009 z dnia 24 lipca 2009r. ·kontroli granicznej 

przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysyłanych 
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z Chińskiej Republiki Ludowej i Hongkongu zgodnie z rozporządzeniem WE nr 284/2011 z dnia 22 marca 

2011 r. ustanawiającym specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów 

kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki 

Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong’’,·kontroli granicznej w zakresie 

Rozporządzenia Wykonawcze Komisji (UE) Nr 885/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. ustanawiające 

szczególne warunki mające zastosowanie do przywozu ketmii jadalnej i liści curry z Indii oraz uchylającego 

rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 91/2013, ·kontroli sanitarnych tematycznych w związku z przypadkami 

występowania w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF) w sprawie zwalczania i minimalizowania ryzyka 

rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) - kontrole były przeprowadzane w okresie 

od 02.01.2019r. do 10.12.2019r. i nadal są przeprowadzane w w/w zakresie. W 2019 roku Państwowa 

Inspekcja Sanitarna województwa podkarpackiego kontynuowała AKCJĘ LATO również na terenie powiatu 

jarosławskiego. W okresie sprawozdawczym od 27.04.2019r. do 31.08.2019r. W zakresie bezpieczeństwa 

żywności i żywienia wzmożono nadzór sanitarny w okresie wypoczynku letniego szczególnie w zakładach 

żywienia zbiorowego, wytwórniach lodów i ciast, automatach do produkcji lodów, zwłaszcza 

z uwzględnieniem obiektów zlokalizowanych w miejscowościach i przy trasach turystycznych, miejscach 

zgromadzeń lub masowego przemieszczenia się ludności . Ogółem przeprowadzono 223 kontroli sanitarnych 

w tym kompleksowych, tematycznych i interwencyjnych. W trakcie przeprowadzonych kontroli sanitarnych 

sprawdzano między innymi: ·warunki higieniczno-sanitarne sprzedaży żywności nietrwałej 

mikrobiologicznie oraz łańcucha chłodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem sklepów spożywczych, 

ciastkarskich, piekarskich, wytworni lodów ,automatów do lodów oraz zakładów żywienia zbiorowego 

otwartego w tym małych gastronomii. ·warunki w jakich oferowane są konsumentom produkty nietrwałe 

mikrobiologicznie tj. jogurty, sery, wędliny, kanapki, ciastka nietrwałe poddane obróbce termicznej i nie 

poddane obróbce termicznej ·daty minimalnej trwałości oraz terminy przydatności do spożycia, ·warunki 

chłodnicze środków spożywczych o zbliżających się terminach przydatności do spożycia oferowane do 

sprzedaży przy kasach na stoiskach. Do najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie stanu 

sanitarno- technicznego należał między innymi, zły stan techniczny pomieszczeń, brak termometrów 

kontrolnych w urządzeniach chłodniczych, brak prawidłowego zabezpieczenia przed dostępem szkodników, 

brak pojemników na odpady komunalne brudne, zniszczone, brak realizacji zasad dobrej praktyki 

higienicznej oraz procedur opartych na zasadach systemu HACCP W zakładach, w których stwierdzono zły 

stan sanitarno-porządkowy 47 osób winnych stwierdzonych zaniedbań ukarano grzywnami w drodze 

mandatów karnych na łączną kwotę 10 250 zł. Wydano 26 decyzji administracyjnych nakazujących 

usunięcie usterek technicznych w tym 7 decyzji na unieruchomienie zakładu . PPIS w Jarosławiu w roku 

2015 wystąpił z 4 wnioskami do PPWIS w Rzeszowie o wymierzenie kary pieniężnej w trybie art. 103 ust 

1 ustawy z dnia 25.08.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019r. poz.1252) za 

wprowadzanie do obrotu żywności w zakresie niezgodnym z decyzją o zatwierdzeniu zakładu przez PPIS 

w Jarosławiu, prowadzenia działalności w zakresie obrotu żywnością bez złożenia wniosku o zatwierdzenie 

zakładu i wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej .Placówki nauczania i wychowania Liczba nadzorowanych obiektów - 140, skontrolowanych 

140, liczba przeprowadzonych kontroli – 189 Na poprawę stanu sanitarno-technicznego wydano ogółem 

29 decyzji w tym 5 administracyjnych (podstawowych), 17 przedłużających termin wykonania i 7 

wymiarowych (płatniczych). Najczęściej występująca nieprawidłowość to: 

- zły stan sanitarno-techniczny ścian, sufitów i podłóg w salach lekcyjnych Oceniono dostosowanie mebli 

do wzrostu dzieci i młodzieży w 12 placówkach. Badanie przeprowadzono na grupie 155 uczniów, 

nieprawidłowości nie stwierdzono. Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych oceniono w 74 skontrolowanych 

szkołach, nieprawidłowości nie stwierdzono. Wszystkie placówki nauczania i wychowania korzystają 

z wody z wodociągów miejskich i wiejskich, kanalizacji centralnej również miejskiej i wiejskiej a część 

posiada zbiorniki bezodpływowe (szamba), wszystkie placówki posiadają sanitariaty wewnętrzne. 

W obiektach szkolnych zapewniono mydło i papier toaletowy oraz ręczniki jednorazowego użytku lub 

suszarki do rąk. Dożywianie w postaci obiadów I lub II daniowych prowadzi się w 71 szkołach, natomiast 

w postaci śniadań – w 2. Stwierdzono 4 szkoły podstawowe w których niezależnie od posiadanej 

infrastruktury w-f, uczniowie ćwiczą na korytarzach lub w salach zajęciowych. Substancje i preparaty 

chemiczne posiadało 21 placówek, środków przeterminowanych nie stwierdzono. Na terenie działalności 

PPIS w Jarosławiu nadzorem sanitarnym objęto 388 obiektów w tym: urządzenia dostarczające wodę do 

spożycia ( wodociągi) , wodociąg awaryjny ( SPZOZ), kąpieliska, studnie publiczne, podmioty wykonujące 

działalność leczniczą, obiekty użyteczności publicznej( m.in. pływalnie kryte i odkryte, hotele, ustępy, 

zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej, cmentarze, inne obiekty użyteczności 
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publicznej). Ogólna liczba przeprowadzonych kontroli - 222 Pobrano do badań laboratoryjnych - 130 próbek 

wody w tym: 99 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 19 próbek wody z pływalni, 2 próbki 

wody z kąpielisk, 10 próbek ciepłej wody w kierunku Legionella sp.. Działalność kontrolna PPIS 

w Jarosławiu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

prowadzona jest w oparciu o rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ) w zakresie badań parametrów objętych 

monitoringiem grupy A i grupy B oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez 

przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne / właścicieli wodociągów, w tym samym zakresie badań. Pod 

nadzorem PPIS w Jarosławiu znajduje się 20 wodociągów prowadzących zaopatrzenie w wodę przeznaczoną 

do spożycia przez ludzi w tym: ·3 wodociągi o produkcji wody od ≤100 m
3
/d ( wod. Radymno ul. Kolejowa, 

wod. Łazy)·15 wodociągów o produkcji wody od 101-1000 m
3
/d ·2 wodociągi o produkcji wody od 1001-

10000 m
3
/d -2 (wodociąg Jarosław, wodociąg Piwoda).W 2019r. wyznaczono 147 punktów pobierania 

próbek wody zlokalizowanych na:ujęciach wody, w miejscach, w których woda jest wprowadzana do sieci, 

na sieci wodociągowej, w punktach czerpalnych znajdujących się na urządzeniach i instalacjach 

wodociągowych zainstalowanych na stałe. Próbki wody w ramach urzędowej kontroli pobierane są zgodnie  

z harmonogram pobierania próbek wody na 2019r.. Plan pobierania próbek wody zostanie wykonany. 

Zrealizowany zostanie również plan pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez właścicieli 

wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej. Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia w ramach 

kontroli wewnętrznej wykonywane są przez producentów wody w laboratoriach zewnętrznych 

o zatwierdzonym przez organy PPIS systemie jakości badań lub w laboratoriach PPIS.Jakość wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w powiecie jarosławskim w stosunku do roku 2018r. uległa 

pogorszeniu. W ramach nadzoru sanitarnego pobrano do badań laboratoryjnych 99 próbek wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z czego 24 próbki wody ( ok.25 %) nie spełniało wymagań rozp. 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Były to głównie przekroczenia wartości parametrycznej parametrów: mangan - 8 próbek, żelazo -2 próbki, 

mętność -1 próbka, nikiel -1próbka, azotany – 1 próbka oraz obecność bakterii grupy coli w liczbie < 10jtk 

w100ml - 12 próbek wody. Z uwagi na przekroczenia wartości parametrycznych parametrów 

mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych (w oparciu o wyniki badań) - PPIS po 

rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, nakładał na właścicieli wodociągów obowiązek 

doprowadzenia wody do należytej jakości odpowiadającej wymaganiom rozp. MZ poprzez prowadzone 

postępowanie administracyjne. Wydano:78 ocen/ decyzji stwierdzających przydatność wody do spożycia (po 

każdym pozytywnym wyniku badania wody).15 decyzji stwierdzających warunkową przydatność wody do 

spożycia (dla 12 wodociągów) w tym:9 decyzji w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce 

wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych w liczbie <10jtk /100ml dla parametru bakterii grupy 

coli z terminem wykonania nie dłuższym niż 14 dni wraz ze stosownym komunikatem,6 decyzji 

w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wartości parametrycznej parametrów 

organoleptycznych i fizykochemicznych ( mętność, azotany, żelazo, mangan) w terminie 30 dni, od dnia 

otrzymania sprawozdania z badan jakości wody z podaniem wartości dopuszczalnych dla przekroczonego 

parametru wody wraz ze stosownym komunikatem4 postanowienia o wszczęciu postępowania 

administracyjnego wobec właścicieli 3 wodociągów(bakterie grupy coli w liczbie 1-3).Po podjęciu przez 

producentów wody działań naprawczych polegających głównie na przeprowadzeniu zabiegów płukania 

i dezynfekcji ujęć wody, urządzeń wodnych i sieci wodociągowej oraz po przedłożeniu kontrolnych 

wyników badań odpowiadających wymaganiom rozp. MZ, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona 

do spożycia, postępowanie administracyjne zakończono / wydano decyzje o przydatności wody do spożycia 

oraz stosowny komunikat. W 2019 r. przeprowadzono 20 kontroli wodociągów (100%). Zakres kontroli 

urządzeń wodociągowych obejmował :ocenę stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego, ocenę 

z realizację prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody i dokumentacji wodociągowej. Na poprawę 

stanu technicznego urządzeń oraz pomieszczeń Stacji Uzdatniania Wody dwie decyzje.Wodociąg Rzeplin - 

SUW 

1. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – technicznego powierzchnię sufituw hali filtrów. 

2. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – technicznego urządzenia filtrów i rurociągi. 

3. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – technicznego powierzchnię ścian we wszystkich 

pomieszczeniach SUW( hala filtrów, pom. konserwatorów, komunikacja wewnętrzna ) w terminie wykonania do 

dnia 31.05.2020r. Wodociąg Jarosław SUW ul. Wodna 15 
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1. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – technicznego powierzchnie ścian i sufitów w budynku 

pompowni wody surowej. 

2. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – technicznego powierzchnie ścian i sufitów w budynku 

pompowni pierwszego stopnia oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. 

3. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – technicznego powierzchnie ścian i sufitów 

w pomieszczeniu socjalnym i toalecie przy dyżurce na ZUW-ie Dolnym/ decyzja wykonana Zobligowano 

właścicieli wodociągów do uaktualnienia „Procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.Ocena studni publicznych stanowiących awaryjne źródło 

zaopatrzenia w wodę mieszkańców Jarosławia.Na terenie miasta Jarosławia wytypowano 4 studnie (po 

modernizacji) stanowiące awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę. Przeprowadzona kontrola w miesiącu 

wrześniu wykazała nieprawidłowości w eksploatacji n.w studni: Studnia S-11, os. Kombatantów 

(nieczynna),Studnia S-9, ul. Kasztelańska „ Mały Rynek” ( nieczynna),Studnia S-8, os. Kopernika obok bloku 

nr1 ( nieczynna).Studnia S-18 ,ul. Kraszewskiego,” Ogródek Jordanowski”( czynna) Nie przedłożono 

wyników badań wody z wytypowanych studni. Wg. otrzymanych informacji z UM Jarosławia, termin usunięcia 

usterek z przyczyn technicznych został przesunięty do końca 2019r. (na naprawę przedmiotowych studni UM 

Jarosław zawarł umowę z PWiK w Jarosławiu spółka z o.o.).Ocena jakości wody w kąpieliskach. Na terenie 

działalności PPIS w Jarosławiu w sezonie letnim funkcjonowały dwa kąpieliska: ·Kąpielisko Gminnego 

Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie - właściciel gmina Wiązownica,·Miejskie Kąpielisko „ZEK” 

w Radymnie - właściciel Gmina Miejska Radymno (w 2018r. przekształcone z miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli na kąpielisko).Kąpieliska spełniają kryteria unijnych kąpielisk i są raportowane 

do UE. Dokonano oceny stanu sanitarnego kąpielisk i infrastruktury (przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego 

i w trakcie jego trwania). Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 

2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli 

(Dz. U. z 2019r., poz.255), kąpieliska oznakowane były tablicą informacyjną oraz tablicą zawierającą 

regulamin korzystania z kąpieliska. Prowadzony był bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody 

w kąpieliskach w trakcie trwania sezonu kąpielowego. Próbki wody do badań laboratoryjnych pobierane były 

zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Jarosławiu harmonogramem pobierania próbek wody na 2019r. 

w ramach urzędowej kontroli ( organy PIS przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego) oraz w ramach 

wewnętrznej kontroli prowadzonej przez organizatora /właściciela kąpieliska - w odstępach 

dwutygodniowych.W 2019 r. z kąpielisk pobrano do badań 11 próbek wody ze stałych punktów tj. miejsca 

największego zagęszczenia kąpiących się osób:2 próbki wody w ramach urzędowej kontroli,9 próbek wody 

w ramach wewnętrznej kontroli ( badania wody wykonywały laboratoria zewnętrzne o udokumentowanym 

systemie badań zatwierdzonych przez właściwe organy PIS).Woda w kąpieliskach w trakcie sezonu była 

przydatna do kąpieli. Nie było sytuacji wyjątkowych, krótkotrwałych zanieczyszczeń. Wydano 11 ocen 

przydatności wody do kąpieli, które zamieszczono w Systemie Monitoringu Jakości Wody w Kąpieliskach 

/Serwis Kąpieliskowy (strona GIS), aktualizowane na bieżąco dostępne na stronie 

internetowej:www.wsse.rzeszow.pl, PSSE Jarosław oraz organizatorów kąpielisk. W ramach kontroli 

wewnętrznej prowadzona była codzienna ocena wizualna wody oraz codzienne zapisy temperatury wody 

i powietrza, które umieszczane były na stronie internetowej serwisu kąpieliskowego. Po zakończeniu sezonu 

kąpieliskowego dla obydwu kąpielisk sporządzono ocenę wewnętrzną i sezonową jakości wody. Jakość wody 

w obydwu kąpieliskach była „doskonała”. Ocena jakości wody na pływalniach Nadzorem sanitarnym objęte 

są pływalnie: ·Kryta i Odkryta Pływalnia MOSiR w Jarosławiu, ul. Sikorskiego 5, ·Kryta Pływalnia „ Hotel -

Dwór Kresowy” w Radymnie, ul. Słowackiego. ·Kryta Pływalnia Bacówka - SPA w Radawie ul. Cicha 32a 

Przeprowadzono 4 kontrole w zakresie oceny stanu sanitarno – technicznego tej grupy obiektów oraz 

3 kontrole w zakresie rocznej oceny jakości wody na pływalniach. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 

pływalniach (Dz.U. z 2015r.poz. 2016) prowadzony jest stały nadzór nad jakością wody w nieckach 

basenowych poprzez: 

- wykonywanie badań w ramach urzędowej kontroli prowadzonej przez PPIS w Jarosławiu (pobrano do badań 

12 próbek wody), 

- wykonywanie badań w ramach wewnętrznej kontroli prowadzonej przez zarządców pływalni Próbki wody 

w ramach wewnętrznej kontroli zlecane są dwa razy w miesiącu do badań do zewnętrznego laboratorium 

o udokumentowanym systemie jakości badań, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek 

wody na 2019r. i zakresem badań. Plan pobierania próbek wody z pływalni jest systematycznie realizowany. 

Sprawozdania z badań wody basenowej przesyłane są do PPIS w Jarosławiu i weryfikowane. Kierunki 
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działań realizowane w zakresie Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Jarosławiu wynikały 

z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, 

zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, harmonogramu realizacji Krajowego 

Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2020, Światowej Organizacji 

Zdrowia, sytuacji epidemiologicznej na świecie, w Polsce, w województwie podkarpackim i powiecie 

jarosławskim oraz potrzeb środowiska lokalnego. Działania informacyjno-edukacyjne skierowane były do 

dzieci i młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej, rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, osób 

dorosłych korzystających z usług placówek służby zdrowia oraz społeczności lokalnej. Polegały one na: 

·kontynuacji i wdrażaniu programów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym 

·wspieraniu realizatorów przedsięwzięć prozdrowotnych (programów i kampanii) poprzez organizację 

szkoleń, narad, imprez edukacyjnych, stoisk informacyjno-edukacyjnych, udostępnianie materiałów, 

udzielanie pomocy merytorycznej i metodycznej, publikacje ·koordynowaniu przedsięwzięć poprzez 

inicjowanie działań, nadzorowanie, monitorowanie i ocenę ich realizacji. Liczba nadzorowanych obiektów – 

115 Liczba planowanych i przeprowadzonych wizytacji działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji 

zdrowia - 50 

2. Programy i działania edukacyjne realizowane w powiecie jarosławskimKrajowy Program 

Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV- łączny zasięg 2655 osób·ocena realizacji wojewódzkiego 

programu „Zawsze razem” (zasięg- 7 szkół podstawowych, zasięg 248 osób) ·ocena realizacji programu 

„Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej”, (zasięg- 

9 szkół ponadgimnazjalnych, 2330 osób) ·do 77 szkół podstawowych i ponadpodstawowych przesłano 

informację dot. XIV edycji konkursu plastycznego „Porozmawiajmy o AIDS” ·prowadzono działania 

edukacyjne dotyczące Obchodów Światowego Dnia AIDS ·VI Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS 

pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego; zasięg- 9 szkół ponadgimnazjalnych. Statuetki i nagrody 

ufundował Starosta jarosławski ·opracowanie sprawozdania z Krajowego Programu Zwalczania AIDS 

i Zapobiegania Zakażeniom HIV za 2018r. oraz opracowanie harmonogramu działań do w/w programu na 

2020r.Poprawa sposobu żywienia i jakości zdrowotnej żywności – łączny zasięg 6207 osób ·analiza i ewaluacja 

realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w 48 szkołach w roku szkolnym 

2018/2019, zasięg 5957 osób ·współorganizacja I KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ pt. 

„Razem dla zdrowia”, zasięg 250 osóbProfilaktyka chorób nowotworowych- łączny zasięg 1750 osób·Ocena 

realizacji programu „Znamię! Znam je?” (zasięg- 9 szkół ponadgimnazjalnych, 1088 osób) ·Ocena realizacji 

programu „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” (zasięg- 9 szkół ponadgimnazjalnych, 662 osoby)Programy 

Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu – łączny zasięg 11199 osób ·podsumowanie realizacji 

4 Programów Edukacji Antytytoniowej („Czyste powietrze wokół nas”- zasięg: 38 placówek, 2228 osób; „Nie 

pal przy mnie proszę”- zasięg: 26 szkół, 1328 osób; „Bieg po zdrowie”- zasięg: 34 szkoły, 1583 osoby; „Znajdź 

właściwe rozwiązanie”- zasięg: 17 szkół, 869 osób;) ·organizacja 2 powiatowych konkursów plastycznych, 

jako wzmocnienie programów antytytoniowych („Mamo, tato nie pal przy mnie”, „Nie pal przy mnie proszę”, 

otrzymano 174 prace) ·Organizacja obchodów: 31 maja Światowego Dnia bez Tytoniu (zasięg 1439 osób) oraz 

Światowego Dnia Rzucania Palenia (zasięg 1789 osób) poprzez organizację imprez/sesji edukacyjnych, 

punktów informacyjno-edukacyjnych połączonych z pomiarami stężenia tlenku węgla w wydychanym 

powietrzu, zajęć edukacyjnych z młodzieżą ·Przestrzeganie zakazu palenia w obiektach użyteczności 

publicznej. Łącznie pracownicy nadzoru przeprowadzili 700 kontroli. Światowy Dzień Zdrowia- łączny zasięg 

1220 osób·organizacja XVIII Powiatowego Przeglądu Piosenki Promującej Zdrowie pt. „Zdrowie dla 

wszystkich” pod honorowym patronatem Starosty jarosławskiego ·przekazanie informacji do instytucji 

samorządowych, placówek nauczania i wychowania, placówek służby zdrowia o przesłaniu Światowego Dnia 

Zdrowia, mass mediów Profilaktyka chorób zakaźnych- zasięg 649 osób,·Ocena realizacji programu 

edukacyjnego „Podstępne WZW” – zasięg 8 szkół ponadgimnazjalnych, 628 osób Bezpieczeństwo dzieci 

podczas wypoczynku letniego i zimowego -zasięg 89 placówek organizujących wypoczynek letni/zimowy, 

1837osóbPromocja szczepień ochronnych ·realizacja kampanii „Oszczędź dziecku ospy, 4 żłobki ·profilaktyka 

odry- zasięg 570 osób ·profilaktyka grypy- zasięg 560 osóbPromocja zdrowego stylu życia -zasięg 4 szkoły 

podstawowe, zasięg 174 osoby·realizacja i ocena wojewódzkiego programu „Moje dziecko idzie do 

szkoły”.Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych 

środków psychoaktywnych”- zasięg 1597 osób·realizacja ogólnopolskiego programu „ARS czyli jak dbać 

o miłość”, zasięg 12 typów szkół, zasięg 448 osób ·Działania związane z utrzymaniem rezultatów projektu 

KIK/68- 4 stoiska informacyjno-edukacyjne , 9 zajęć edukacyjnych, ćwiczenia w alko i narkogoglach, zasięg 

870 osób ·Wystąpienie na konferencji podsumowującej realizację programu „Program ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej”, zasięg 200 osób ·współorganizacja przeglądu 
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sztuk teatralnych dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zasięg 79 osób. W 2019 roku 

PPIS w Jarosławiu koordynował, wdrażał i realizował programy edukacyjne o zasięgu ogólnopolskim, 

wojewódzkim i lokalnym oraz realizował różnorodne kampanie społeczne lub edukacyjne. Wdrażając 

i realizując interwencje programowe i nieprogramowe prowadził szeroką współpracę z lokalnymi instytucjami, 

organizacjami i środkami masowego przekazu w celu podniesienia jakości, skuteczności i zwiększenia zasięgu 

działań. Realizowane programy oraz kampanie edukacyjne uwzględniały aktualne potrzeby zdrowotne 

środowiska lokalnego. Działania PPIS w Jarosławiu w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego objęły 

uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 

środowisko - PPIS w Jarosławiu Zajął 1 stanowisko dotyczące uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości 

informacji wymaganych w „Prognozie oddziaływania na środowisko” dla zmiany Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radymno (Uchwała Nr X/93/2019 Rady Gminy 

Radymno z dnia 30 sierpnia 2019 r.). W opinii PPIS w Jarosławiu zwracał uwagę aby prognoza 

o oddziaływaniu na środowisko mpzp lub studium zawierała m.in. poniższe elementy: określała skutki dla 

środowiska, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu, między innymi w związku z emisją 

zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzaniem ścieków i odpadów, hałasem, wibracjami i polami 

elektromagnetycznymi oraz ryzykiem występowania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska; ustalała, 

analizowała i oceniała zagrożenia dla środowiska, z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi; wskazywała 

możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających szkodliwe oddziaływanie na środowisko i zdrowie 

ludzi, mogące wynikać z realizacji ustaleń studium/ mpzp oraz formułować propozycje sprzyjające ochronie 

środowiska. Opiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko- wydano 4 opinii 

w tym 3 dla m.p.z.p. i 1 dla s.u.i.k.z.p. Opinie dotyczyły 

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Teren eksploatacji kruszywa Radymno II” 

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Roźwienica dla miejscowości 

Roźwienica 

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/15 Miasta Jarosławia w rejonie ul. 

Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w Jarosławiu 

- projektu zmiany nr 10/1/2015 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Jarosławia w rejonie ul. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w Jarosławiu Oddział Laboratoryjny zapewnia 

bezstronność i rzetelność wykonywanych przez siebie badań poprzez wprowadzanie wszystkich elementów 

Systemu Zarządzania zgodnie z normą PN -EN ISO/IEC 17025. Potwierdzeniem wysokich kwalifikacji 

i kompetencji jest Certyfikat Akredytacji nr AB 576 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Pracownia 

higieny żywność i żywienia jak również pracownia higieny komunalnej wykonywały badania parametrów 

próbek żywności, próbek wody zgodnie z wymaganymi normami. 

F. Ochrona przed zagrożeniami pochodzenia zwierzęcego Działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Jarosławiu w ramach Powiatowego Programu, były realizowane w zakresie ochrony zdrowia zwierząt 

oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia 

publicznego. W ramach prowadzonego monitoringu chorób zakaźnych pobrano do badań, od (ssaków 

i ptaków) 961 prób. Wszystkie uzyskane wyniki były ujemne. Nadzór nad jakością środków spożywczych 

pochodzenia zwierzęcego prowadzony był w formie kontroli okresowych, doraźnych i interwencyjnych. 

Przeprowadzono 250 kontroli w podmiotach związanych z produkcją i obrotem środkami pochodzenia 

zwierzęcego. Przeprowadzono również badania laboratoryjne środków spożywczych w ramach Krajowego 

programu badań monitoringowych pobrano próbki i przeprowadzono 125 badań, a także w ramach badań 

urzędowych (z nadzoru) wykonano około 400 badań. W zakresie współpracy z jednostkami samorządu 

terytorialnego opiniowano projekty uchwał samorządów gminnych w zakresie zwalczania bezdomności 

zwierząt. W przypadku konieczności ustalenia stano zdrowia zwierząt mogącego mieć wpływ na zdrowie 

ludzi, podejmowane są interwencje wraz z pobranie prób do badań laboratoryjnych. W 2019 roku pobrano 

12 prób do badań w kierunku wścieklizny oraz 30 prób od padłych dzików w celu wykluczenia ASF. 

W przypadku pojawienia się dzikiej zwierzyny podejmowane są wspólne działania z kołami łowieckimi, 

w celu jej odłowienia lub unieszkodliwienia. 

G. Zarządzanie kryzysowe – ochrona przeciwpowodziowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła 

wspólnie z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego trzy planowane posiedzenia oraz jedno 

doraźne posiedzenie, a omawiana problematyka była zbieżna z założeniami Programu na lata 2019-2021 

i obejmowała: 
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- stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu, 

- ochronę przeciwpożarową, 

- ocenę zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu, 

- realizację zadań w ramach Programu „Bezpieczne wakacje” 

- gotowość służb do reagowania w okresie zimowym, 

- możliwości podejmowania przez właściwe służby działań w zakresie sanitarno-weterynaryjnym 

dotyczące zwalczania zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń (ASF). Na poziomie powiatu 

jarosławskiego opracowany i zatwierdzony jest przez Starostę „Plan Operacyjny Ochrony przed 

Powodzią Powiatu Jarosławskiego” jako załącznik do Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego 

powiatu jarosławskiego.W Planie zawarto dane z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej, zagrożenia 

przeciwpowodziowego zasady współdziałania służb oraz zestawienia sił i środków niezbędnych do 

prowadzenia działań. Plan ma zastosowanie do operacyjnych działań przeciwpowodziowych w fazie 

reagowania. Oceniam że sprzęt specjalistyczny jak i siły i środki przewidziane do reagowania zapewniają 

prowadzenie działań ratunkowych w sytuacji wystąpienia zagrożenia przeciwpowodziowego na terenie 

powiatu jarosławskiego. W 2019 roku dokonano zakupu sprzętu na kwotę 3000 zł na wyposażenie 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Podsumowując stan bezpieczeństwa i porządku 

publicznego należy stwierdzić, że powiat jarosławski jest powiatem w którym stan bezpieczeństwa 

mieszkańców należy ocenić jako dobry. Podejmowane w 2019 roku wielokierunkowe działania 

powiatowych służb, inspekcji i straży jak również jednostek organizacyjnych powiatu, jednostek 

samorządu terytorialnego w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa społeczności 

powiatu jarosławskiego. 

  

 

Starosta Jarosławski 

 

 

Stanisław Kłopot 
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