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SPRAWOZDANIE NR 1
STAROSTY MRĄGOWSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2016 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Mrągowskiego za 2016 rok
Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 38a ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Starosta Mrągowski swoim zarządzeniem Nr 34/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Mrągowskiego w skład której weszli:
1. Antoni Karaś – Starosta Mrągowski – Przewodniczący komisji
2. Radni delegowani przez Radę Powiatu w Mrągowie:
a) Roman Rapkowski
b) Krzysztof Brodzik
3. Osoby powołane przez Starostę:
a) Roman Osmański
b) Jarosław Jakubik
c) Juliusz Brant
4. Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji
a) Rafał Kiśluk
b) Dariusz Krupiński Do zadań komisji należy:
1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.
2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek
organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
3. Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli.
4. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji
i staży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
5. Opiniowanie budżetu powiatu – w zakresie o którym mowa w pkt 1.
6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych
z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4
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7. Opiniowanie zleconych przez Starostę innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących
porządku publicznego i bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w okresie sprawozdawczym
odbyła dwa posiedzenia, na których zostały omówione następujące tematy:
1. Ocena przygotowania służb, inspekcji i straży do sezonu turystycznego 2016r. w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mrągowskiego.
2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, zadania komisji , skład komisji.
3. Postępowanie w przypadku zgłoszenia choroby wysoce zakaźnej i szczególnie niebezpiecznej - EBOLA”
4. Ocena przygotowania służb , inspekcji i straży do sezonu zimowego 2016/2017r.
5. Sprawy bieżące dotyczące bezpieczeństwa obywateli.
6. Przyjęcie planu pracy komisji na 2017r. Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa w dniu 17.02.2016r.
której tematem było:
1. Postępowanie w przypadku zgłoszenia choroby wysoce zakaźnej i szczególnie
EBOLA”

niebezpiecznej -

2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, zadania, skład.
3. Sprawy bieżące dotyczące bezpieczeństwa obywateli. W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
1) Mirosław Podlaski - NZOZ Mikołajki
2) Rafał Kiśluk – KPP w Mrągowie
3) Beata Doraczyńska – Powiatowy Inspektor Sanitarny
4) Jarosław Jakubik – zastępca komendanta KP PSP w Mrągowie
5) Andrzej Skol – Komendant KPP Mrągowo
6) Roman Osmański – Naczelnik CZK
7) Marta Kopaniec - PSSE
8) Elżbieta Prokopowicz – pielęgniarka NPL Grunwaldzka
9) Anna Berak - Mosiej – Szpital Mrągowski im. M. Kajki sp. z o.o.
10) Danuta Łożyńska – pielęgniarka epidemiologiczna
11) Izabela Dzierzgowska – Szpital Mrągowski im. M. Kajki sp. z o.o.
12) Brygida Schleuter – Górska – prezes Szpitala Mrągowskiego
13) Anna Jabłońska – inspektor CZK Otwarcie posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego dokonał Pan
Roman Osmański, który przywitał zebranych i zaproponował następujący porządek posiedzenia: Otwarcie
posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego – w imieniu
Starosty – Przewodniczącego Komisji oraz Szefa Zespołu ZK- Pan Roman Osmański Naczelnik CZK
1. Wprowadzenie do tematu - Naczelnik CZK Roman Osmański Zarządzanie kryzysowe w powiecie;
2. Beata Doraczyńska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Schemat postępowania w przypadku
zgłoszenia choroby wysoce zakaźnej; zadania służb, inspekcji i straży po podejrzeniu /stwierdzeniu
niebezpiecznej wysoce zakaźnej choroby; Konsultacje społeczne dotyczące opracowania mapy zagrożeń Komendant Policji. Zakończenie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i ZZK. dyskusja, zapytania uczestników
ćwiczenia; odpowiedź na zapytania ćwiczących; podsumowanie posiedzenia; następnie głos zabrała Pani
Beata Doraczyńska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - przedstawiając zasady postępowania
w przypadku zgłoszenia choroby wysoce zakaźnej; W trakcie wywiadu lekarz rodzinny po stwierdzeniu
podejrzenia gorączki Ebola niezwłocznie powinien powiadomić:
- lekarza koordynatora Państwowego Ratownictwa Medycznego;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
- Policję Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powiadamia:
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- Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- Starostę Mrągowskiego;
- Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie;
- Komendanta Powiatowego KP Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie;
- Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; z uwagi na zaistniałą sytuację Starosta
Mrągowski powinien podjąć decyzję o powołaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w składzie uzgodnionym z PPIS w Mrągowie – odpowiedzialnym za prowadzenie akcji p/epidemicznej oraz
wyznaczyć miejsce posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z elementem Powiatowego
Planu Zarządzania Kryzysowego instytucją wiodącą dla prowadzenia akcji ratowniczej jest Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mrągowie. Następnie głos zabrał Pan Roman Osmański, który omówił
współdziałanie: w ramach jednostki – z komendantami, kierownikami służb, inspekcji i straży w zakresie
wydzielenia sił i środków do realizacji zadań: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powinien:
- prowadzić na bieżąco analizę sytuacji epidemiologicznej powiatu;
- przekazywać meldunki o zachorowaniach do W-M PWIS i do PCZK; Komendant Powiatowy Policji:
- pomagać w ustaleniu miejsc pobytu osób narażonych na zakażenie doprowadzenie w/w osób do miejsc
kwarantanny i izolacji;
- postępować zgodnie z procedurami po podejrzeniu /stwierdzeniu niebezpiecznej wysoce zakaźnej choroby;
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej:
- pomoc w dezynfekcji środków transportu przeznaczonych do przewozu osób do miejsc kwarantanny;
Prezes Szpitala:
- pomoc w zapewnieniu opieki medycznej
- zapewnić środki do dezynfekcji środków transportu i pomieszczeń użyteczności publicznej; Naczelnik CZK:
- zapewnić podstawienie środka transportu w określone miejsce do przewożenia osób do miejsc kwarantanny,
izolacji;
- przyjmować meldunki od poszczególnych podmiotów i przekazywać je na bieżąco;
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

Do Starosty oraz do

- być w ścisłym kontakcie z Szefem Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym i WCZK; na zewnątrz – ze wszystkimi w zakresie przekazywania informacji o
aktualnym stanie zagrożeń na terenie powiatu poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz
z jednostkami realizującymi zadania ratownicze lub prowadzącymi działania związane z reagowaniem
kryzysowym w zakresie koordynacji działań. Pytania, uwagi członków zespołu, odpowiedź na pytania:
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- w wyniku prowadzonej dyskusji i odpowiedzi na stawiane pytania padły następujące stwierdzenia: oceniono,
że zaistniała sytuacja może spowodować wzrost zagrożenia bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu
mrągowskiego; należy liczyć się z możliwością uruchomienia dodatkowych sił i środków w celu
zapewnienia lepszej koordynacji podejmowanych działań ratowniczych; nie wykluczono że należy zapewnić
odpowiednią opiekę medyczną; za najgroźniejsze przyjęto możliwość powstania wszelkiego rodzaju zdarzeń
mogących spowodować zagrożenia na dużą skalę. Uczestnicy posiedzenia stwierdzili nie jednoznacznie, że
główny wysiłek należy skupić na: na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
powiatu mrągowskiego; zapewnić transport osób do miejsc kwarantanny i izolacji; zapewnić opiekę
medyczną, wyżywienie, pranie, utylizację odpadów, dezynfekcję pomieszczeń; zapewnić środki do
dezynfekcji środków transportu i pomieszczeń użyteczności publicznej; być gotowym do realizacji zadań
związanych z likwidacją powstałych zagrożeń; zapewnić dezynfekcję mieszkania osoby chorej; być w
gotowości do uruchomienia ewakuacji zagrożonej ludności; ratownicze lub prowadzącymi działania
związane z reagowaniem kryzysowym w zakresie koordynacji działań. Następnie głos zabrali Komendant
Powiatowy Policji w Mrągowie Pan Andrzej Skol oraz Komisarz Rafał Kiśluk przedstawiając zebranym
projekt policji dotyczący stworzenia mapy zagrożeń oraz prośbę o zgłoszenie przez zebranych ewentualnych
uwag i propozycji co do informacji jakie miałyby być umieszczone na takiej mapie. Na tym posiedzenie
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego zakończono. Przewodniczący
Komisji prosił o podjęcie stosownych działań ustalonych na posiedzeniu Komisji i Zespołu wynikających
z procedur postępowania poszczególnych służb, inspekcji i straży w przypadku zaistniałych zagrożeń.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku spotykając się na kolejnym posiedzeniu w dniu 16.11.2016r. dokonała
omówienia następujących tematów:
1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mrągowskiego ze szczególnym
uwzględnieniem sezonu turystycznego 2016r.
2. Ocena przygotowania służb , inspekcji i straży do sezonu zimowego 2016/2017r.
3. Sprawy bieżące dotyczące bezpieczeństwa obywateli.
4. Sprawy różne.
5. Dyskusja. W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
1. Antoni Karaś – Starosta; Przewodniczący KBiP.
2. Magdalena Lewkowicz – Wicestarosta;
3. Roman Osmański – Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mrągowie;
4. Anna Jabłońska – Inspektor Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mrągowie.
5. Izabela Dzierzgowska – Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z. o.o.
6. Krzysztof Brodzik – Radny Powiatowy;
7. Beata Doraczyńsk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie.
8. Kamil Mariusz Adamski – Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie.
9. Dorota Kulig – Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie .
10. Robert Wierciński – Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie.
11. Juliusz Brant – Prezes OSP Mikołajki;
12. Dariusz Krupiński – KPP Mrągowo;
13. Dorota Przewoska – Powiatowy Lekarz Weterynarii.
14. Zygmunt Kisielewski – Prezes WOPR.
15. Jarosław Jakubik – Zastępca Komendanta KP PSP Mrągowo;
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16. Marek Dobrzycki – Komendant KP PSP Mrągowo.
Ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie powiatu mrągowskiego ze szczególnym uwzględnieniem sezonu turystycznego 2016r.
oraz ocenę przygotowania służb, inspekcji i straży do sezonu zimowego 2016/2017r. dokonali zaproszeni na
posiedzenie przedstawiciele poszczególnych służb, inspekcji i straży stwierdzając co następuje: Ad. pkt. 1.
Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie planu posiedzenia- Starosta – Przewodniczący Komisji, Szef
Zespołu ZK. Starosta Mrągowski – Pan Antoni Karaś – Otworzył posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku. Następnie poprosił o zatwierdzenie Planu posiedzenia Komisji. Ad. pkt. 1-2. Ocena stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mrągowskiego ze szczególnym uwzględnieniem
sezonu turystycznego 2016 r. Ocena przygotowania służb, inspekcji i straży do sezonu zimowego 2016/2017 r.
Pierwszym który zabrał głos w imieniu Komendanta Policji był: Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji –
Pan Kamil Mariusz Adamski - Przedstawił skład osobowy Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie,
policjantów służby kryminalnej na terenie powiatu mrągowskiego - 33, prewencji - 57, ruchu drogowego - 11,
23 pracowników cywilnych, którzy wspomagają prace funkcjonariuszy. Policja dysponuje 8 radiowozami
oznakowanymi, 5 nieoznakowanymi, 3 motocyklami, 4 łodziami motorowymi. Działania podjęte w sprawie
sprawców przemocy domowej w okresie od stycznia do września - interwencji 51, zatrzymanych
23 domniemanych sprawców przemocy domowej. Przestępczość kryminalna na terenie powiatu skupia się
w kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych: kradzież, kradzież z włamaniem, bójka, pobicie,
zatrzymanie mienia, kradzież pojazdu. Spraw dotyczących tych przestępstw wszczęto 143, 60 osób usłyszało
zarzuty, na gorącym uczynku zatrzymano 11 sprawców. W miesiącach letnich, lipiec – wrzesień, wszczęto
56 spraw, 14 osób usłyszało zarzuty, na gorącym uczynku zatrzymano 2 sprawców. Realizacje służb
patrolowych i obchodowych zgodnie z narzuconym miernikiem z Komendy Wojewódzkiej na dziewięć
miesięcy wynosił 4644 służb, wypracowano 4964. Działań patrolowych odbyto 3684, dzielnicowi 1070, odział
prewencji który wspomagał działania w sezonie letnim w Mikołajkach 154 służby. Służba prewencyjna czyli
policjanci na etatach działu prewencji 229 służb. Policjanci służby kryminalnej 33 służby oraz goszczeni na
terenie powiatu słuchacze, którzy wypracowali 22 służby. Interwencji policyjnych w okresie letnim wykonano
591, interwencji w miejscach publicznych 479, 112 interwencji domowych. Służb na wodzie 106, interwencji
16, wylegitymowano 208 osób, zatrzymano 6 nietrzeźwych sterników łodzi motorowych oraz jednego sternika
łodzi motorowej, który popełnił wykroczenie. Nie odnotowano nietrzeźwych kierowców na drogach, kolizji na
wodzie - 4, brak wypadków. Ujawniono 141 wykroczeń na wodzie, wypisano 60 mandatów, 82 pouczenia,
9 wniosków skierowanych do sąd o ukaranie. Akcji ratunkowych nie przeprowadzano, nie ratowano osób
tonących, zrealizowano 37 kontroli kąpielisk strzeżonych oraz 120 kontroli kąpielisk niestrzeżonych,
nie zatrzymano nieletnich przebywających nad woda bez opieki osób dorosłych, sprawców innych przestępstw
na terenach przywodnych oraz na wodach. Interwencji policyjnych od stycznia do września - 4628.
Wykroczeń porządkowych prowadzonych przeciwko bezpieczeństwu policjanci różnych komórek, wykryli
592 z czego 107 związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Policjanci komórki patrolowo interwencyjnej ujawnili 4903 wykroczeń z czego 1461 związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
Inne służby prewencyjne pełniące służbę na terenie powiatu mrągowskiego ujawniły 101 wykroczeń z czego
69 związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Czas reakcji na zdarzenie, monitorowany przez
Komendę Wojewódzka Policji w Olsztynie to czas liczony od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia interwencji (8
min 45 sekund), osiągnięto czas reakcji 8min 30 sek. Interwencje zwykłe, czas narzucony przez Komendę
Wojewódzką Policji to 9 min 30 sek., średni czas dla powiatu 9 min 22 sek. Realizacja priorytetów Komendy
Głównej dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego - policjanci ruchu drogowego przebadali 15 tysięcy
kierujących pojazdami pod kontem stanu trzeźwości, ujawnili 78 kierujących pod działaniem alkoholu.
Kierujący pod wpływem alkoholu spowodowali 5 wypadków drogowych. W okresie od stycznia do
października na terenie powiatu doszło do 74 wypadków drogowych, 439 kolizji w wyniku których 4 osoby
zginęły oraz 94 zostały ranne. Statystyka w porównaniu do lat ubiegłych - wypadki drogowe ogółem w 2016 za
okres styczeń – wrzesień 74, na terenie Mrągowa i gminy Mrągowo zasiniało - 41 wypadków, na terenie
Mikołajek i gminy Mikołajki - 10, na terenie gminy Piecki - 18, na terenie gminy Sorkwity - 5. Osób zabitych
w zdarzeniach drogowych w 2016 roku - 4 przypadki, dwie osoby zginęły w wypadkach na terenie miasta
i gminy Mrągowo, jedna osoba na terenie Mikołajek i jedna na terenie gminy Sorkwity. Rannych w wypadkach
drogowych w roku 2016 - 94 osoby, na terenie miasta i gminy Mrągowo - 51, na terenie Mikołajki i gminy
Mikołajki - 5, na terenie Piecek - 29, na terenie Sorkwity - 5. Kolizje drogowe w 2016 roku ogółem
439 z czego na terenie miasta i gminy Mrągowo - 272, na terenie miasta i gminy Mikołajki - 72, Piecki - 68,
Sorkwity - 27. Wypadki drogowe w okresie letnim, lipiec-wrzesień 2016 roku to 34 odnotowane przypadki,
zabita jedna osoba, ranne - 42, 164 kolizje. Zabezpieczenie imprez masowych tj. Piknik Country, Rajd Polski
w Mikołajkach, zaangażowano do pracy policjantów z różnych oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej
w Olsztynie oraz policjantów ruchu drogowego z garnizonu warmińsko- mazurskiego. Pan Adamski
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korzystając ze spotkania przedstawił Krajową Mapę Zagrożeń, która 14 września 2016 r. ruszyła na terenie
powiatu mrągowskiego. Pan starosta podziękował za wystąpienie, głos zabrał Komendant Policji, który
zwrócił uwagę na problemy związane ze sprzętem transportowym. Starosta wystąpił z dwoma pytaniami,
pierwsze – co robić na drodze do Mikołajek, na przejeździe kolejowym, na którym znajduje się znak stop,
a pociągi nie kursują ? Starosta zwrócił uwagę na narastającą frustrację kierowców. Drugie pytanie – dlaczego
dochodzi do kolizji na drodze w kierunku Piecek, jeżeli zamontowano radary? Komendant Policji odpowiedział
Panu staroście, na pytanie drugie, stwierdzając, iż sprzęt służący do pomiaru prędkości na drodze w stronę
Piecek nie jest czynny. Starosta przedstawił wniosek z Komisji Bezpieczeństwa dotyczący słabego doświetlona
miasta Mrągowo w celu zebrania opinii. Komendant odpowiedział na pytanie pierwsze, iż policja wnioskowała
o usunięcie dwóch znaków drogowych, jednego na przejeździe kolejowym w stronę Mikołajek, drugiego na
drodze krajowej nr 16 w Marcinkowie. Komendant zaznaczył, że zarządca drogi zgodził się na usunięcie
znaku w Marcinkowie, natomiast nie uwzględnił zgody na usunięcie znaku na trasie do Mikołajek. Jeżeli
chodzi o oświetlenie dróg na terenie miasta Mrągowa policja realizuje program, który ma na celu oświetlenie
miejsc, w których odnotowano zdarzenia drogowe z udziałem pieszych. Starosta przekazał głos Komendantowi
Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie - Panu Markowi Dobrzyckiemu. W imieniu Komendanta KP PSP
głos zabrał zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Pan Jarosław Jakubik. Z-ca referował, iż
działania ratowniczo - gaśnicze na terenie powiatu w ubiegłym roku to 457 zdarzeń, odnotowanych jako
miejscowe zagrożenia. Wyjaśnił, że do 14 listopada 2016 r., odnotowano 546 zdarzeń, czyli o 100 więcej. Straż
odnotowała spadek ilości pożarów w mieście do 72 zdarzeń, 176 związanych z gaszeniem różnego typu
pożarów. Na bardzo zbliżonym poziomie z rokiem poprzednim alarmy fałszywe, większość alarmów
fałszywych to alarmy w dobrej wierze. Odnotowano jeden alarm złośliwy. Osoby poszkodowane w działaniach
to 125 osób rannych, 6 zabitych. Zdarzenie masowe w bieżącym roku, odnotowane na ulicy Dziękczynnej
w Mrągowie. W kolizji brało udział 15 osób w działaniach wykorzystano śmigłowiec Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Działania na wodzie - 22 zdarzenia w tym 2 ofiary śmiertelne, 3 osoby ranne. Zdarzenia na
terenie powiatu, które występują najczęściej to pożary traw na nieużytkach, 1 zdarzenie na terenach obszarów
leśnych, 26 pożarów sadzy w przewodach kominowych, 127 zdarzeń na drogach. Przeprowadzanie ćwiczeń
i szkoleń np. w Hotelu Mikołajki ze względu na jego specyficzne położenie, na terenie Hotelu Gołębiewski,
ćwiczenia na terenach gdzie występują zagrożenia chemiczne i terenach leśnych. W bieżącym roku na wydatki
przeznaczono kwotę 188 tysięcy złotych, które otrzyma 13 jednostek na terenie powiatu. Wszystkie jednostki
KSRG wyposażone są w sprzęt hydrauliczny, powiat zaopatrzony jest w sprzęt ratownictwa wodnego
i lodowego tj. sanie lodowe, łodzie. Zastępca komendanta zakomunikował zakup nowego samochodu dla OSP
Rybno, również wspomniał o przydziale pieniędzy ośmiu jednostką nie włączonych do Krajowego Rejestru
Gaśniczego, które zostaną przeznaczone na wyposażenie strażaków. Sprawowanie nadzoru nad obiektami
w których przebywają dzieci w sezonie letnim i zimowym, a także organizacja imprez masowych, parad
ulicznych np. Rajd Polski. Kontroli przeprowadzono 69, skontrolowano 89 obiektów, 31 obiektów
użyteczności publicznej, 44 obiekty zamieszkania zbiorowego, 60 obiektów mieszkalnych, obiekty
produkcyjne, 3 obiekty magazynowe, 2 obiekty gospodarcze. Dokonano 16 odbiorów nowo powstałych
obiektów na terenie powiatu. W porozumieniu z nadleśnictwami wdrążono system ,,Czadzik”, który polega na
zamontowaniu w samochodach tabletów, umożliwiających określanie pozycjonowania samochodów straży.
Działania informacyjne w okresie zimowym, dotyczą pożarów sadzy, pożarów tlenku w okresie letnim
wypalanie traw, wypoczynek nad woda. W bieżącym roku ruszyła kampania informacyjna ,,Czad i Ogień:
obudź czujność”, która informuje o zaletach montażu czujników tlenku węgla i detektorów dymu. Komendant
Powiatowej Straży Pożarnej – Pan Marek Dobrzycki - kieruje podziękowania do jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, podkreślając ich rolę w systemie bezpieczeństwa. Zwrócił uwagę na temat tlenku węgla,
jego skutki i niedopatrzenia, licząc na wsparcie samorządów w wyposażenie obiektów komunalnych
w czujniki dymu. Starosta, wyróżnił grupę ratownictwa wodno-ratunkowego, przekazał głos Prezesowi
Zarządu Szpitala Mrągowskiego. W związku z nieobecnością pani prezes, wynikającą z obowiązków
służbowych głos zabrała Pani Izabela Dzierzgowska pełniąca rolę reprezentanta szpitala. Szpital dysponuje
6 karetkami z czego jedną specjalistyczną, jedną podstawowa Mrągowo, jedną podstawową Mikołajki, które są
karetkami systemowymi. Imprezy letnie odbyły się bez poważnych zdarzeń. Pani Dzierzgowska przeszła do
omówienia sezonu zimowego, przy okazji dziękując straży pożarnej za przeszkolenie personelu medycznego
w obsłudze gaśnic. W 30 czerwca 2016 przeprowadzono ćwiczebną symulację na wypadek zdarzeń masowych,
wprowadzono procedurę, Czerwonej Koperty”. Pan starosta przekazał głos PPIS w Mrągowie. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie – Pani Beata Doraczyńska - przekazała informację dotyczącą
oceny stanu sanitarnego powiatu mrągowskiego w 2016 roku, ze szczególnym uwzględnieniem sezonu
turystycznego. W okresie letnim 2016 na terenie powiatu przeprowadzono ogółem całorocznych (29 kontroli),
58 obiektów noclegowych sezonowych (60 kontroli) oraz 6 gospodarstw agroturystycznych. Przeprowadzono
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również kontrolę 3 ustępów publicznych, 1 dworzec autobusowy (1 kontrola), 8 środków transportu
publicznego - autobusy komunikacji międzymiastowe, 4 obiektów rekreacyjnych (10 kontroli), 5 miejsc
wykorzystywanych do kąpieli (5 kontroli). Do dnia 15.10.2015 roku skontrolowano wszystkie urządzenia do
produkcji wody, pobrano i przebadano próby wody ze wszystkich nadzorowanych (34) wodociągów,
33 wodociągi produkują wodę dobrej jakości, jedynie na wodociąg w Woźnicach PPIS w Mrągowie prowadzi
postępowanie w administracji od 2015 roku, ze względu na ponad normatywna zawartość związków manganu.
Pobrano do badan 160 prób wody do spożycia oraz wody do kąpieli z basenów kąpielowych. Większość
kontroli nadzorowanych obiektów nie wykazała nieprawidłowości, na które wszczęto postępowanie
w administracji, z tego 3 postępowania dotyczyły uchybień w obiektach turystycznych.
Za bieżące
nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli w 4 obiektach stosowano postępowanie mandatowe na łączna
kwotę 400 zł. Usterki usunięto we własnym zakresie, 5 przekazano do załatwienia wg kompetencji. Skargi
załatwione we własnym zakresie dotyczyły 1 niewłaściwego stanu sanitarnego w obiekcie turystycznym,
2 niewłaściwej jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli(zakwit sinic), 7 pozostałych dotyczyło
głównie zawilgotnienia w mieszkaniach lub uciążliwych zapachów. Przed sezonem oraz w sezonie letnim
dokonywano lustracji tras turystycznych terenów rekreacyjnych oraz miejsc gdzie odbywały się imprezy
masowe- nie stwierdzono rażących zaniedbań. Wydano 21 opinii dotyczących imprez masowych, które odbyły
się na terenie powiatu mrągowskiego. Pracownicy PSSE w Mrągowie przeprowadzili 6 kontroli obiektów przed
wydaniem opinii sanitarnej. Obiekty były właściwie przygotowane pod względem sanitarnym do
przeprowadzenia imprez. Przeprowadzono 2 kontrole w trakcie trwania imprez masowych- usterek
nie stwierdzono. Podsumowując sezon turystyczny 2016 r. możemy stwierdzić, że przebiegł on bez większych
problemów z zakresu higieny komunalnej. Stan sanitarny kontrolowanych w 2016 roku obiektów utrzymywał
się na poziomie jak w latach ubiegłych. Z zakresu higieny dzieci i młodzieży na terenie powiatu mrągowskiego
funkcjonowało w 2016 roku 97 turnusów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 58 kontroli
sanitarnych turnusów, na których wypoczywało 2340 uczestników. Stwierdzono, że stan higieniczno-sanitarny
nie budził zastrzeżeń. Organizatorzy zapewnili uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie trwania
wypoczynku. Sprawując nadzór nad obiektami żywieniowo- żywnościowymi przeprowadzono 362 kontrole
sanitarne, wydano 32 decyzje administracyjne zobowiązujące do usunięcia usterek w określonych terminach.
Za usterki bieżące nałożono 26 mandatów na kwotę 5150 zł. W okresie sezonu turystycznego przeprowadzono
również następujące kontrole akcyjne w ramach systemy RASSF wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej
żywności. W okresie sezonu turystycznego przeprowadzono 29 kontroli tematycznych w obiektach
w większości kontrole dotyczyły bazy żywieniowej w ośrodkach wczasowo-wypoczynkowych i innych
obiektach sezonowych. Stwierdzanie nieprawidłowości usuwano w wyznaczonych terminach. Sytuacje
epidemiologiczne chorób zakaźnych w powiecie mrągowskim w analizowanym okresie możemy określić jako
korzystną. Nie odnotowano epidemiologicznego występowania chorób zakaźnych, sytuacji kryzysowych oraz
zdarzeń o charakterze katastroficznym rzutujących na sytuacje epidemiologiczną w rejonie. Nie zaistniały
zdarzenia, których następstwa mogłyby wywołać konieczność uruchomienia elementów zarządzania
kryzysowego. Odnotowano 7 przypadków zatrucia pokarmowego wywołanego przez odzwierzęce typy
pałeczek salmonelli. Zachorowania dotyczyły zarówno dzieci jak i osób dorosłych. Nie odnotowano żadnego
przypadku zachorowania na czerwonkę bakteryjna. Liczba przypadków biegunek dzieci do lat 2, gdzie
czynnikiem etiologicznym większości zachorowań były rota wirusy była jednakowym poziomie w stosunku do
roku ubiegłego. Nieznacznie wzrosła zapadalność na ospę wietrzną a. Chorowały dzieci w wieku szkolnym jak
i przedszkolnym. Ogółem odnotowano 25 przypadków zachorowań, a w tym samym okresie roku ubiegłego 17 przypadków zachorowań. Nie odnotowano zachorowań na różyczkę i świnkę, odnotowano natomiast
1 przypadek płonicy. Znacznie wzrosła liczba zachorowań na boreliozę. W bieżącym roku odnotowano
53 przypadki zachorowań, a w roku ubiegłym 39 przypadków. W analizowanym okresie nie odnotowano
przypadków przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typ C. Nieznacznie spadła liczba pogryzień
i kontaktów ze zwierzętami podejrzanymi o wściekliznę, odnotowano 42 przypadki- w roku ubiegłym
47 przypadków. Do szczepień p-ko tej chorobie zakwalifikowano 1 osobę, w ubiegłym roku 5. Podobnie jak
w roku poprzednim najczęściej dochodziło do pogryzień przez zwierzęta domowe(psy). Nie odnotowano
przypadku zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. W analizowanym okresie wystąpiło również 1 zbiorowe
ognisko zatrucia pokarmowego- miało ono miejsce w ośrodku wypoczynkowym. Ocena przygotowania
Inspekcji Sanitarnej do sezonu zimowego 2016/2017. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Mrągowie zatrudnia w nadzorze sanitarnym 14 osób. Kontrole wszystkich obiektów ujętych w ewidencji
PSSE kontrolowane są na bieżąco, zgodnie z rocznym planem pracy. W przypadku zatruć pokarmowych lub
jakichkolwiek zagrożeń epidemiologicznych podejmowane są działania natychmiast po otrzymaniu informacji
nawet w dni wolne od pracy. Do chwili nie zgłoszono do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Mrągowie żadnego zorganizowanego, zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zgłoszone obiekty zostaną

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

–8–

Poz. 1012

objęte nadzorem sanitarnym. Starosta wspomniał o nowo tworzonej agencji ,,Wody Polskie”, przypomniał
o konieczności zajęcia się tematem jezior i rzek powiatu. Pan Starosta zabrał głos w imieniu Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg, którego nieobecność wynikała z obowiązków służbowych. Podjęcie działań
w sprawie budowy dróg od Rybna do Rozóg, także Zełwągi do drogi Piecki - Ruciane. Planowany remont
drogi w Bagienicach, budowa chodników w Krutyni do Ostrowa Pieckowskiego, również w Pieckach na ulicy
Przemysłowej. Zarząd dróg dysponuje 6 ciągnikami do których montowany jest sprzęt w zależności od potrzeb
tj. pług odśnieżny - lekki, średni, piaskarki, ładowarka, pług wirnikowy, planowanie kupna pługu odśnieżnego.
Do posypania dróg zaplanowano 1000 ton mieszanki piasku z solą i 100 ton piasku. Ponad to został rozpisany
przetarg na wyłonienie firmy która udostępni dwa samochody ciężarowe jako nośniki pługów średnich
i piaskarek, a także równiarkę i koparko – ładowarkę, oraz firmy które zapewnią zimowe utrzymanie czystości
na terenie gminy Mikołajki. Kompleksowe zimowe utrzymanie ulic w kategorii - powiatowe w mieście
Mikołajki, przekazano na podstawie porozumienia dla gminy miejskiej Mikołajki. Zgodnie z uchwała zarządu
powiatu, drogi będą utrzymywane według standardów w ramach potrzeb. Zakupiono maszynę, wysięgnikową
na ciągniku, która przeznaczona jest do koszenia trawy i chwastów. Wyremontowano nawierzchnię chodników
318 metrów, wykoszono 274 kilometrów traw i chwastów na poboczach, wykonano wycinkę krzaków –
35 kilometrów, uzupełniono 174 znaki. Remonty cząstkowe na nawierzchni bitumicznej w celu usunięcia
wybojów i większych spękań - 18 400 metrów kwadratowych. Starosta poprosił o wystąpienie Panią Dorotę
Przewoską. Powiatowy Lekarz Weterynarii – Pani Dorota Przewoska - Dyspozycja lekarzy wolnej praktyki do
szczepienia psów przeciw wściekliźnie, zmniejszająca zagrożenie w okresie letnim, w którym zachorowania
zdarzają się wśród psów bezdomnych i zwierząt porzucanych, to zaszczepienie 5482 psów, 218 kotów.
Zwalczanie chorób zakaźnych - białaczka, gruźlica i bruceloza, które wykonywane są w cyklu 5 letnim przez
lekarzy wolnej praktyki, którym wydawane są zlecenia powiatowego lekarza weterynarii, zgodnie z ustawa. Na
terenie powiatu jest 27 tysięcy bydła, 20 tysięcy świń, 720 koni. Temat nośny - afrykański pomór świń, ściana
wschodnia jest okręgiem przypadków ogniska choroby, sytuacja jest monitorowana przez pracowników
powiatowego inspektoratu weterynarii i lekarzy wolnej praktyki. Zdarzeń komunikacyjnych z udziałem
zwierząt - 6. Pan Starosta podziękował za wystąpienie, okazał zadowolenie z braku ewentualnych zagrożeń,
przekazał głos prezesowi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Prezes WOPR – Pan Zygmunt
Kisielewski - poinformował o szkoleniach ratowników, a także o nadzorowaniu jezior najczęściej
odwiedzanych przez turystów. Podziękował staroście za dofinansowanie zakupu łodzi, a także przyczepy do jej
przewozu. Działania podejmowane od 1 maja do końca września, przeprowadzone na akwenach - 160, łącznie
trwały 853 godziny. Wspólne akcje z policja i strażą pożarna - 3, udzielania pomocy na jeziorze Białym,
Mokrym, wywrotka łodzi żaglowej na jeziorze Czos. Uczestniczono w trzech akcjach poszukiwawczych,
udzielono 25 akcji ratowniczych, przeprowadzono 15 pokazów ratowniczych w tym 2 dynamiczne.
Przepracowano ponad 2500 tysiąca godzin, zabezpieczano regaty, imprezy WOSZK-u, Bazę, triatlony, spływy
kajakowe. Odnotowano trzy utonięcia - 5 kwietnia, 19 czerwca i 7 listopada. Ad. pkt. 3. Przedstawienie do
zaopiniowania właściwemu zespołowi zarządzania kryzysowego i przyjęcie do realizacji ,,Powiatowy Plan
Zarządzania Kryzysowego”. Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego - Pan Roman Osmański – omówił
zagadnienie dotyczące planu zarządzania kryzysowego powiatu mrągowskiego. Naczelnik CZK zwrócił uwagę
na to, że Plan Zarządzania Kryzysowego podlega systematycznej bieżącej aktualizacji, a cykl planowania
nie może być dłuższy niż dwa lata. Zobowiązuje się wszystkie podmioty reagowania kryzysowego – służby
i instytucje ujęte w siatce bezpieczeństwa do bezzwłocznego sygnalizowania potrzeb dokonania zmian
(aktualizacji) w planie w wypadku : zaistnienia nowych zagrożeń na terenie powiatu, zmian w procedurach
reagowania kryzysowego poszczególnych służb a także pod wpływem wniosków i doświadczeń
z rzeczywistych sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych ćwiczeń. Zmiany nie mające zasadniczego
znaczenia dla treści całego planu nie wymagają zatwierdzenia przez Wojewodę. Wprowadzenie zmian
i aktualizacja powinna być poprzedzona rozpatrzeniem tych zmian przez Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego i zatwierdzona przez Zespół. Zaktualizowany w cyklu dwuletnim plan podlega zatwierdzeniu
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Odpowiedzialnym za wprowadzenie zmian aktualizujących
w planie PZZK jest Naczelnik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zakończenie aktualizacji
tego planu w cyklu dwuletnim powinno nastąpić do 31 maja 2017 roku i przedstawiony do zatwierdzenia
w czerwcu
2017 roku. Działając na podstawie Art. 14, Ust. 8 pkt 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia
2007 o zarządzaniu kryzysowym jednolity tekst ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1166), Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego na posiedzeniu w dniu wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu - Starostę powinien
zaopiniować „Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego” i polecić ścisłą realizację postanowień zawartych
w planie. Projekt Planu Zarządzania Kryzysowego zostanie przekazany droga e-mail wszystkim członkom
ZZK celem wydania opinii na temat planu na następnym posiedzeniu. Ad. pkt. III. Sprawy bieżące dotyczące
bezpieczeństwa obywateli. Starosta – zaproponował przejście do spraw bieżących. Powtórnie wspominał
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o konieczności doświetlenia miasta, trzech priorytetach -szkołach, drogach, szpitalu. Zwrócił uwagę na zasługi
osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podkreślając ich rolę w procesie tworzenia systemu bezpieczeństwa.
Pan Starosta – Antoni Karaś dokonał podsumowania i zamknięcia posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku. Podsumowanie Bezpieczeństwo publiczne to system zorganizowanych i skoordynowanych działań
Policji, samorządów, straży, inspekcji , służb i organizacji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.
Dokonując oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Powiatu Mrągowskiego można
stwierdzić jak realizowały swoje zadania podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek. Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku na swoich posiedzeniach dokonała oceny stanu zagrożeń porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu Mrągowskiego w odniesieniu do „Powiatowego programu
zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku jak widać z powyższego sprawozdania zajmowała się problematyką związaną z zagadnieniami
dotyczącymi przygotowania służb, inspekcji i straży do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa w okresie
letnim i zimowym na terenie Powiatu. W toku dyskusji na temat przygotowań i problemów służb, inspekcji
i straży do zabezpieczenia sezonu letniego i zimowego uczestnicy posiedzeń przekazali informacje z których
wynikało, że służby były przygotowane do sezonu turystycznego 2016r. i są przygotowane do sezonu
zimowego 2016/2017 pomimo pewnych obiektywnych trudności. Opiniowanie pracy Policji i innych
powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, wykazało że w/w jednostki wykonują swoje zadania
w określonym zakresie prawidłowo.

Starosta Mrągowski
Antoni Karaś

