
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY IŁAWSKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016 

Na podstawie art. 38a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: 

Dz.U.2016.814 ze zm.) Starosta Powiatu Iławskiego zarządzeniem nr 13/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. powołał 

skład Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2014 – 2017. Skład Komisji został 

zmieniony Zarządzeniem Nr 3/2015 z 9 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 79/2015 z 14 września 2015 r., 

Zarządzeniem Nr 96/2015 z 2 października 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 27/2016 z 18 marca 2016 r.   

i w chwili obecnej przedstawia się następująco: 

L.p. Imię Nazwisko Funkcja w komisji Funkcja / Instytucja 

1. Marek Polański Przewodniczący Starosta Powiatu Iławskiego 

2. Robert Mikusik Wiceprzewodniczący Komendant Powiatowy Policji w Iławie 

3. Marcin Trzeciak członek Naczelnik Wydziału Prewencji KP Policji w Iławie 

4. Michał Młotek członek Radny Rady Powiatu Iławskiego 

5. Maciej Rygielski członek Radny Rady Powiatu Iławskiego 

6. Maciej Jasiński członek Komendant Powiatowy PSP w Iławie 

7. Sławomir Michalak członek Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

w Iławie 

8. Grażyna Bittel członek Kierownik Nadzoru Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Iławie 

Uczestnictwo z głosem doradczym 

1. Grzegorz Motyka-Radłowski współpraca Z-ca Prokuratora  Rejonowego w Iławie 

2. Marcin Dajos współpraca Z-ca Komendanta Regionu SOK w Iławie 

3. Adam Marzewski współpraca Dyrektor Zakładu Karnego w Iławie 

Do listopada 2016 roku „Komisja” odbyła 4 posiedzenia, na których rozpatrywano następujące kwestie: 

• Na pierwszym posiedzeniu 05 stycznia 2016 r.: 

Komisja zapoznała się z budżetem Powiatu Iławskiego na rok 2016 w części dotyczącej porządku 

publicznego i bezpieczeństwa, przyjęła plan pracy Komisji na rok 2016 oraz oceniła działalność Komisji 

i przyjęła sprawozdanie za 2015 rok. 

• Na drugim posiedzeniu 15 lutego 2016 r.: 

- Komisja pozytywnie zaopiniowała pracę Policji na podstawie przedstawionego przez I-go Zastępcę 

Komendanta Powiatowego Policji w Iławie - Pana Waldemara Jackowskiego sprawozdania z działalności 

Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa za 2015 rok. 

Ilość przestępstw stwierdzonych w roku 2015 wyniosła 1655. W 7 kategoriach (kradzieże, kradzieże 

z włamaniem, kradzieże samochodów, uszkodzenia mienia, rozboje, bójki i pobicia oraz uszkodzenia ciała) 
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odnotowano łącznie 660 przestępstw. Wykrywalność przestępstw ogółem w roku 2015 wyniosła 62,8 % 

w tym wykrywalność przestępstw kryminalnych 54,5 %. 

Komenda Powiatowa Policji w 2015 r. przeprowadziła 14978 interwencji co daje średnią ok. 41 

interwencji na dobę. Jeżeli chodzi o czas reakcji na zdarzenie to w roku 2015 na terenie miejskim policjanci 

osiągnęli wynik 8 min. 19 sek.(próg satysfakcji: 8 min. 44 sek.), na terenie wiejskim 14 min. 43 sek. (próg 

satysfakcji: 14 min. 58 sek.) 

W 2015 roku na terenie powiatu iławskiego sporządzono 369 formularzy Niebieskiej Karty. Procedurą 

zostało objętych 307 rodzin, wszczęto również 120 postępowań związanych z przemocą w rodzinie. Na 

wniosek Policji sąd zastosował 27 środków zapobiegawczych w postaci 13 dozorów policyjnych i 14 

aresztów tymczasowych. 

Ogółem w roku 2015 na terenie powiatu iławskiego odnotowano 898 zdarzeń drogowych, to jest więcej 

o 13 zdarzeń niż w roku 2014. Zwiększeniu również uległa liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. 

W 2015 roku na drogach powiatu iławskiego zginęło 8 osób, a 114 zostało rannych (w 2014 r. zginęło 

6 osób i 115 zostało rannych). 

Policjanci z Wydziału Ruchu drogowego wylegitymowali 11098 kierujących pojazdami, przeprowadzili 

43712 kontroli stanu trzeźwości (wykryli 324 nietrzeźwych kierowców), ujawnili 30 naruszeń przepisów 

Ustawy o transporcie drogowym. Za wykroczenia popełniane w ruchu drogowym policjanci nałożyli na 

kierujących łącznie 5226 mandatów karnych. 

- Komisja pozytywnie zaopiniowała pracę Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo 

Gaśniczego na podstawie sprawozdania i informacji Komendanta Powiatowego PSP w Iławie, Pana Macieja 

Jasińskiego, o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej oraz występowaniu innych zagrożeń 

w 2015 roku. 

W powiecie iławskim w 2015 r. odnotowano 865 zdarzeń co w porównaniu z rokiem 2014 oznacza 

wzrost o 18%. W ogólnej liczbie zdarzeń były 354 pożary (wzrost o 65 zdarzeń), 451 miejscowych zagrożeń 

(wzrost o 47 zdarzeń) i 60 fałszywych alarmów (wzrost o 20 zdarzeń). Wśród alarmów fałszywych 

zarejestrowano: w dobrej wierze 48 alarmów, 3 złośliwe i 9 z wykrywających instalacji. Najwięcej zdarzeń 

strażacy odnotowali w mieście Iława - 209, najmniej w mieście Lubawa – 60. Jeżeli chodzi o czas podjęcia 

działań od chwili wystąpienia powiadomienia, w powiecie iławskim strażacy pojawili się na miejscu 

zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut w 90,4% przypadków (na terenie miasta Iława było takich działań 

ponad 99,5%). 

W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na terenie powiatu iławskiego jest zarejestrowanych 

11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie powiatu występuje dodatkowo 37 jednostek OSP 

typu „S” niewłączonych do KSRG. 

W roku 2015 przeprowadzono łącznie 13 inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP wchodzących 

w skład KSRG oraz 33 inspekcje jednostek OSP spoza KSRG. 

W 2015 roku grupa strażaków PSP o stażu służby 0-15 lat wynosiła 38 osób (76% całego stanu 

osobowego Komendy), pozostałe 12 osób tj. 24% to grupa przekraczająca 16-sto letni staż służby, mająca 

nabyte prawa emerytalne (wzrost do roku 2014 o 7%) 

W 2015 r. zrealizowano ogółem 87 czynności kontrolno-rozpoznawczych, w tym: 

- 23 kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; 

- 23 czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z wymaganiami ochrony ppoż.; 

- 16 czynności w obiektach przewidzianych do organizowania imprez masowych; 

- 25 innych czynności kontrolno-rozpoznawczych w których wymagane było zajęcie stanowiska przez 

komendanta powiatowego PSP. 

W ramach 87 czynności kontrolno-rozpoznawczych skontrolowano 142 obiekty: 70 użyteczności 

publicznej, 14 produkcyjnych, 16 zamieszkania zbiorowego, 37 magazynowych, 2 gospodarstwa rolne, 

1 obiekt mieszkalny wielorodzinny oraz 2 nadleśnictwa. W trakcie kontroli ujawniono w sumie 180 różnego 

rodzaju usterek. Najwięcej dotyczyło instalacji technicznych, a w szczególności przestrzegania okresowych 
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badań i kontroli tych instalacji. W roku 2015 przedstawiciel służby kontrolno-rozpoznawczej KP PSP 

uczestniczył w 23 zgłoszonych odbiorach technicznych, w wyniku których Komendant Powiatowy PSP zajął 

stanowisko w formie 3 sprzeciwów lub uwag w zakresie możliwości użytkowania obiektów budowlanych. 

W 2015 roku zrealizowano 7 ćwiczeń i 29 rozpoznań, w których uczestniczyły siły i środki JRG PSP 

w Iławie oraz OSP z terenu powiatu iławskiego. 

W 2015 roku zrealizowano następujące szkolenia strażaków OSP z terenu powiatu iławskiego: 

- 1 szkolenie podstawowe OSP jednoetapowe (przeszkolono 81 osób); 

- 2 szkolenia podstawowe OSP część II (przeszkolono 73 osoby); 

- 2 szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego (przeszkolono 56 osób); 

- 2 szkolenia kierowców konserwatorów (przeszkolono 90 osób); 

- 1 szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach (przeszkolono 36 osób); 

- 1 szkolenie dowódców OSP (przeszkolono 21 osób); 

- 1 szkolenie naczelników OSP (przeszkolono 28 osób); 

- 2 szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (przeszkolono 23 osoby). 

• Na trzecim posiedzeniu 7 kwietnia 2016 r.: 

- Komisja pozytywnie zaopiniowała informację Powiatowego Lekarza Weterynarii, Pani Małgorzaty 

Kalitowskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie Iławskim za 2015 rok. 

Przeprowadzone w 2015 r. kontrole w poszczególnych zakładach produkujących środki spożywcze 

pochodzenia zwierzęcego, wykazały m.in. następujące uchybienia: 

- W niektórych zakładach wszystkich branż stwierdzano nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania 

kontroli wewnętrznej zakładów w oparciu o system HACCP w szczególności: mało wnikliwa analiza 

zagrożeń, niepełne monitorowanie punktów krytycznych i kontrolnych, niepełne procedury, bądź ich brak. 

Nieprawidłowości stwierdzano również w zakresie dokumentacji GHP, GMP. 

- W części zakładów stwierdzono uchybienia w zakresie stosowanych dodatków do żywności oraz 

znakowania żywności oraz w zakresie stosowanych opakowań do żywności, a także uchybienia natury 

technicznej związane z niezadowalającym stanem technicznym ścian, posadzek, sufitów, kanalizacji 

w pomieszczeniach produkcyjnych i socjalnych, urządzeń i sprzętu produkcyjnego. 

- W części zakładów stwierdzano również nieprawidłowości w zakresie ubocznych produktów pochodzenia 

zwierzęcego (niewyraźnie oznakowane konfiskatory, braki w dokumentacji). 

- W gospodarstwach prowadzących działalność w zakresie pozyskiwania mleka surowego do obrotu  

stwierdzano m.in. uchybienia techniczne w oborach udojowych, w pomieszczeniach do przetrzymywania 

mleka, brak urządzeń do mycia rąk w pobliżu stanowisk udojowych, brak przeglądów aparatury udojowej, 

brak aktualnych badań lekarskich osób wykonujących udój, nieudokumentowana jakość wody, 

niewystarczające zabezpieczenie nadzorowanych obiektów przed owadami i gryzoniami. 

W 2015 r. zatwierdzono 17 projektów technologicznych z częściami opisowymi i graficznymi dotyczącymi 

nowych zakładów lub modernizacji już istniejących. W 30% projekty te wymagały korekt i uzupełnień. 

W 2015 r. pobrano 365 ( z których wykonano 532 analizy mikrobiologiczne) próbek żywności do badań 

mikrobiologicznych – przekroczenia stwierdzono w: 

- 1 ubojni w 5 próbkach stanowiących wycinki skóry z tusz wieprzowych,  zbadanych z urzędu w ramach 

weryfikacji higieny procesu produkcyjnego stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby bakterii 

- w 1 zakładzie  w 2 asortymentach w  10 próbkach kiełbas surowych stwierdzono ponadnormatywne 

zakażenie bakteriami Listeria monocytogenes 

- w 2 zakładach mleczarskich pobrano w 2015 r. 40 prób mleka surowego zbiorczego z cystern do badań 

w kierunku mikrobiologicznym i obecności substancji hamujących – stwierdzono  1 przekroczenie w  

zakresie OLB 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 397



- pobrano w 6 zakładach produkujących wędzone przetwory mięsne 29 prób (w tym 27 w ramach monitoringu  

i 2 próby pobrane w ramach urzędowej kontroli) kiełbas i wędlin w kierunku WWA – przekroczenia 

stwierdzono w 1 przypadku. 

- na 90 próbek wymazów środowiskowych pobranych do badań w kierunku Listeria monocytogenes  

w 1 zakładzie w 1 próbce stwierdzono ich obecność. 

- plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, 

produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia 

zwierząt – próby pobrano zgodnie z zatwierdzonym planem – na 220  pobranych prób, w żadnej 

nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących limitów. 

W 2015 r. należy podkreślić tendencję zwiększenia ilości odpraw eksportowych żywności –   (346 odpraw 

w 2015, 278 odpraw w 2014 r.) 

W roku 2015 na terenie powiatu iławskiego nie było gospodarstw zakażonych enzootyczną białaczką bydła. 

W gospodarstwie, w którym w latach wcześniejszych stwierdzano enzootyczna białaczkę bydła w 2014 r. 

wygaszono jej ognisko, a w roku 2015 w/w gospodarstwo uznane zostało za urzędowo wolne od enzootycznej 

białaczki bydła. 

W 2015 kontynuowano monitorowanie enzootycznej białaczki bydła, brucelozy  bydła i gruźlicy bydła. 

W kierunku enzootycznej białaczki bydła w ramach monitorowania choroby zbadano 2790 zwierząt w tym  

101 zwierząt  w celu uznania stada za urzędowo wolne.  Nie stwierdzono wyników dodatnich. 

Na brucelozę bydła zbadano 2689  zwierząt, u jednej sztuki stwierdzono wynik wątpliwy, ponowne badanie 

dało wynik ujemny. 

Tuberkulinizacji poddano 6847 zwierząt, w wyniku badań nie stwierdzono występowania gruźlicy u bydła. 

W 2015 r. nadal kontynuowano monitorowanie choroby w stadach uznanych za urzędowo wolne od choroby 

Aujeszkiego. Łącznie zbadano 9897 zwierząt. Ognisk choroby nie stwierdzono. 

W ramach programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka u bydła 

i owiec pobrano 28 próby w stadach bydła i 28 prób w stadach owiec, nie stwierdzono ognisk BTV na terenie 

powiatu iławskiego. 

W związku z trwaniem programu „Zero tolerancji” przeprowadzano wzmożone kontrole punktów skupu 

zwierząt, podmiotów zajmujących się obrotem i pośrednictwem w obrocie zwierzętami, a także transportem 

zwierząt oraz nad zakładami ubojowymi oraz przetwórczymi, w celu wyegzekwowania przestrzegania 

wymogów weterynaryjnych. 

W związku w wprowadzeniem Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem 

wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2015 pobrano tkanki od 14 dzików padłych z terenu powiatu 

iławskiego do badań w kierunku wykrywania materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy 

użyciu testu PCR . Prowadzono również akcje szkoleniowe i informacyjne dla hodowców i urzędowych 

lekarzy weterynarii. 

Objęto nadzorem i pobrano do badań w kierunku ASF i CSF 29 próbek krwi od świń, w gospodarstwie, 

w którym nastąpił masowy upadek trzody, w wyniku badań nie stwierdzono występowania wymienionych 

jednostek chorobowych. 

Jednocześnie skontrolowano 11 przesyłek  świń w handlu wewnątrzwspólnotowym  pochodzących z Litwy, 

Łotwy i Estonii w związku z występowaniem w tych krajach ASF, w wyniku kontroli nie stwierdzono 

występowania ASF. 

- Komisja pozytywnie zaopiniowała informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Pani 

Jolanty Labiś dotyczącą oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za rok 

2015 rok. 

W 2015 roku PPIS przeprowadziła 2036 kontrole sanitarne w 2035 nadzorowanych obiektach, wydano: 

- 729 decyzji merytorycznych (nakazujących wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i niezgodności  

z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej), 
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- 658 decyzji płatniczych, 

- 34 postanowień, 

- 10 tytułów wykonawczych. 

Nałożono 71 mandatów, pobrano do badań laboratoryjnych 1622 próbki w tym m.in. 220 wody, 148 żywności, 

kosmetyków i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wykonano 2262 oznaczeń chemicznych, 

3270 fizyczne i 5532 mikrobiologicznych. 

W 2015 roku nadzorem objęto 226 obiektów ujętych w ewidencji (higiena komunalna). Przeprowadzono 

415 kontroli terenowych, pobrano z urządzeń wodnych, miejsc wykorzystywanych do kąpieli i basenów 

łącznie 220 próbek wody, wystawiono 122 decyzje administracyjne, za niewłaściwy stan sanitarno-

porządkowy nałożono 2 mandaty na kwotę 450 zł. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. woda we wszystkich wodociągach spełniała wymagania rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z 31 grudnia 2014 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

W 2015 r. nadzorem objęto 13 miejsc wykorzystywanych do kąpieli i we wszystkich miejscach woda była 

przydatna do kąpieli i rekreacji. Ewidencją Sekcji Higieny Pracy objętych zostało 580 zakładów pracy 

w których zatrudnionych było 17523 osoby. Przeprowadzono 127 kontroli w wyniku których w związku ze 

stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas czynności kontrolnych wydano 112 decyzji nakładających na 

stronę obowiązek ich usunięcia. 

Przekroczenia normatywów higienicznych najwyższych dopuszczalnych natężeń czynników szkodliwych 

dla zdrowia ogółem stwierdzono w 40 zakładach pracy. 

W 2015 r. w Powiatowym Szpitalu w Iławie z powodu zatruć środkami psychoaktywnymi hospitalizowano 

10 osób. W związku ze sprawowaniem nadzoru w zakresie środków zastępczych i nowych substancji 

psychoaktywnych w okresie od stycznia do końca listopada 2015 r. przeprowadzono w asyście 

funkcjonariuszy KPP w Iławie 13 kontroli sklepu „Zapachy i inne”. W wyniku kontroli nałożono 4 kary 

pieniężne na kwotę 130000 zł. Zatrzymano ogółem 857 produktów, z których pobrano 30 próbek 

i przekazano je do badań laboratoryjnych (we wszystkich próbkach stwierdzono obecność związków 

chemicznych pozwalających na uznanie produktów za środki zastępcze). 

W wyniku kontroli warunków higieniczno-sanitarnych produkcji, obrotu, magazynowania i transportu 

środków spożywczych, używek oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością objęto 

nadzorem 1013 obiektów, w których przeprowadzono 809 kontroli, pobrano do badań laboratoryjnych 

148 próbek, wydano 262 decyzje administracyjne, sprawców wykroczeń przeciwko zdrowiu ukarano 

68 mandatami karnymi na kwotę 15450 zł. W wyniku podjętych działań Systemu Wczesnego Ostrzegania 

o Niebezpiecznej Żywności i Paszach przeprowadzono 30 kontroli w wyniku których udało się wycofać 

z obrotu 64 opakowania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej. 

Na terenie powiatu iławskiego nadzorem sanitarnych w 2015 roku objętych było 73 zakłady nauczania 

i wychowania, przeprowadzono 81 kontroli sanitarnych placówek stałych i 68 kontroli placówek 

wypoczynku, wystawiono 9 decyzji administracyjnych oraz nałożono 1 mandat karny w wysokości 250 zł. 

W 2015 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie zgłoszono z terenu powiatu iławskiego 

1064 przypadki zachorowań na choroby zakaźne, przeprowadzono 262 dochodzenia epidemiologicze 

w przypadku podejrzeń lub zachorowań na choroby zakaźne. 

Na terenie powiatu iławskiego w 2015 r. 156 osób zostało pogryzionych przez zwierzęta, w tym 21 zostało 

zakwalifikowanych do szczepienia przeciwko wściekliźnie i 1 osoba wymagała hospitalizacji. Wśród osób 

szczepionych 9 zostało pogryzionych przez psa, 8 przez kota, 1 przez jeża, 1 przez nietoperza i 2 przez szczura. 

W większości przypadków szczepienia podjęto z powodu braku możliwości podjęcia obserwacji zwierzęcia. 

 Na podstawie relacji przedstawicieli poszczególnych służb, Komisja pozytywnie oceniła stan przygotowania 

Powiatu Iławskiego pod względem bezpieczeństwa do wypoczynku letniego w 2016 roku 

• Na czwartym posiedzeniu 6 czerwca 2016 r.: 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt „Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016-2018 – RAZEM 

BEZPIECZNIEJ W POWIECIE IŁAWSKIM”. 
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Uchwałą Nr XXI/160/16 Rada Powiatu Iławskiego 30 czerwca 2016 r. przyjęła „Powiatowy Program 

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016-

2018 – RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE IŁAWSKIM”. 

•  Na piątym posiedzeniu 19 grudnia 2016 r. 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2017 w części 

dotyczącej porządku publicznego i bezpieczeństwa, ocenili pozytywnie realizację programu „Razem 

Bezpieczniej w Powiecie Iławskim” w roku 2016. 

Na posiedzeniu jednogłośnie przyjęto sprawozdanie Starosty Powiatu Iławskiego z działalności Powiatowej 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2016 oraz przyjęto plan pracy Komisji na 2017r. 

 

Starosta Powiatu Iławskiego 

Marek Polański 
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