
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY MONIECKIEGO 

z dnia 17 stycznia 2017 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego w2016 roku 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego została utworzona na podstawie art. 38a 

ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579)  

i realizuje zadania Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami 

oraz zadania określone w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Do zadań Komisji należy m. in. ocena zagrożeń porządku i bezpieczeństwa obywateli na terenie 

powiatu monieckiego oraz opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także 

przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli. 

W ubiegłym 2016 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego zwołana została 

w dniu 20 września 2016 roku. Głównym tematem podjętym na posiedzeniu były działania związane  

z bezpieczeństwem podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 

2016”. 

Podczas spotkania Członkowie Komisji i zaproszeni goście przedstawili podejmowane przedsięwzięcia 

i wymienili się wnioskami ze zrealizowanych zadań. 

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach podejmowała działania przed okresem wakacyjnym  

jak i w trakcie jego trwania. We współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  

w Mońkach, KRUSem i Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Mońkach przeprowadziła 

trzydzieści spotkań edukacyjno – informacyjnych dotyczących bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji 

oraz problematyki „handlu ludźmi”. W pogadankach uczestniczyło dziewięćset siedemdziesięcioro dzieci  

i młodzieży. KPP zorganizowała również dwanaście spotkań o tematyce profilaktyki wakacyjnej, w których 

uczestniczyło trzystu rodziców. Policja, zgodnie z normalnym tokiem służby, opracowała programy 

działania zawierające szczegółowe zadania dla funkcjonariuszy do realizacji w okresie wakacyjnym. 

Podczas wakacji w ramach prowadzonych czynności policjanci przeprowadzili trzydzieści kontroli 

autokarów przewożących dzieci i młodzież oraz siedemdziesiąt pięć punktów sprzedaży alkoholu. Wspólnie 

z Biebrzańskim Parkiem Narodowym funkcjonariusze dokonywali kontroli rejonów wodnych oraz strefy 

przybrzeżnej, szczególnie w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli. Cyklicznie prowadzono 

działania pn. „Nieletni” ukierunkowane na bezpieczeństwo w okresie wakacji, podczas których ujawniono 

sześciu nieletnich zagrożonych demoralizacją. Na dużą skalę prowadzono również przedsięwzięcia  

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach w okresie letnim prowadziła działania 

profilaktyczno – edukacyjne w formie prelekcji i pogadanek na temat bezpieczeństwa pożarowego,  

w ramach których demonstrowano sprzęt ratowniczo – gaśniczy będący na wyposażeniu KP PSP.  

W spotkaniach i pokazach uczestniczyło siedemset pięćdziesiąt siedem osób w różnym wieku. Na wniosek 
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organizatora strażacy skontrolowali jeden obiekt przeznaczony do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Przedmiotem sprawdzenia było zabezpieczenie przeciwpożarowe tj. instalacje i urządzenia ppoż, instrukcje 

bezpieczeństwa pożarowego i instrukcje postępowania na wypadek pożaru. 

Samorząd gminny z terenu powiatu monieckiego podejmował inicjatywy w okresie przed i w trakcie 

letniego wypoczynku. Organizowano działania mające na celu przygotowanie dzieci i młodzież  

pod względem profilaktyki do okresu wakacyjnego. Placówki oświatowe i gminne ośrodki kultury wspólnie 

z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przeprowadzały pogadanki i prelekcje na temat 

zagrożeń związanych z wypoczynkiem nad wodą, w lesie, z poruszaniem się na drogach, z letnimi pracami 

w rolnictwie oraz spożywaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub innych środków odurzających. 

Podczas spotkań dzieci i młodzież otrzymywały różnego rodzaju materiały edukacyjne i informacyjne. 

Organizowane na terenie gmin konkursy, gry i zabawy oraz imprezy plenerowe miały na celu 

uświadomienie młodym ludziom możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń, spowodowanych 

najczęściej brakiem ostrożności i lekkomyślnością, których skutki mogą mieć negatywny wpływ nie tylko 

na zdrowie i życie ich samych ale także innych osób. 

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach przeprowadzili prelekcję połączoną 

z zajęciami warsztatowymi nt. „Dopalacze mogą Cię wypalić ...”, których celem było uwrażliwienie dzieci 

na profilaktykę uzależnień i ochronę zdrowia. W spotkaniu uczestniczyło dwudziestu czterech uczniów 

szkoły podstawowej. 

Pływalnia Powiatowa w Mońkach zorganizowała cykl zajęć dotyczących zasad właściwego 

zachowania się i wypoczynku nad wodą. Uczestnikami spotkań byli uczniowie biorący udział w projekcie 

Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą „Umiem pływać” oraz osoby uczęszczające na półkolonie 

połączone z nauką i doskonaleniem pływania. Ogółem w zajęciach z bezpieczeństwa nad wodą wzięło 

udział czterystu trzydziestu uczniów. 

Powiatowa Stacja Saniatrno – Epidemilogiczna w Mońkach, w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 

2016” podejmowała inicjatywy w dwóch obszarach problemowych tj. bezpieczeństwo w miejscu 

wypoczynku i bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Przeprowadzone działania miały charakter 

profilaktyczno – prewencyjny i obejmowały kontrole piaskownic osiedlowych, w zakresie przydatności 

pisaku, kontrole miejsc wykorzystywanych do kąpieli, w zakresie badania próbek wody i stanu 

technicznego obiektów oraz kontrole stanu sanitarnego placówek przeznaczonych do wypoczynku dzieci  

i młodzieży. Podczas kontroli palcówek sprawdzano wyposażenie techniczne budynków, mikroklimat 

pomieszczeń, stan sanitarno – techniczny pomieszczeń mieszkalnych, stołówek i sanitariatów oraz teren 

rekreacyjny otaczający obiekty, a także sposób zabezpieczenia medycznego. Ocenie poddano również 

sposób żywienia uczestników letniego wypoczynku. Dzieciom, młodzieży i organizatorom przekazano 

materiały informacyjno – edukacyjne na temat profilaktyki chorób odkleszczowych, zatruć pokarmowych, 

wpływu uzależnień na organizm człowieka, bezpiecznego zachowania się nad wodą, w lesie, na placu 

zabaw i w domu. Zainteresowane osoby otrzymały foldery z materiałami edukacyjnymi „Bądź bezpieczny 

na wakacjach” i „Wiem jak dbać o zdrowie”. 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach zrealizowano wiele przedsięwzięć 

związanych z bezpieczeństwem podczas wakacji. Podczas jednej z takich inicjatyw uczniowie wszystkich 

klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez 

ratowników WOPR, nauczycieli i pedagogów po hasłem „Bezpieczne wakacje – bezpiecznie nad wodą”. 

Uczniowie klas I i II Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w spotkaniach z pracownikiem Komendy 

Powiatowej Policji, których główna tematyka dotyczyła bezpieczeństwa podczas wyjazdów za granicę. 

Wychowawcy wszystkich klas przeprowadzili zajęcia dotyczące przestrzegania zasad bezpiecznego 

wypoczynku, a pedagodzy udostępnili materiały edukacyjne przeznaczone dla uczniów, rodziców  

i nauczycieli. Na stronie internetowej szkoły zamieszczono apel Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz link  

do materiałów opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu „Bezpieczna 

szkoła”. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ZSOiZ organizowano wypoczynek dzieci  

i młodzieży w formie obozów sportowych. Na bieżąco kontrolowano i monitorowano stan techniczno  

– sanitarny obiektu oraz porządek na posesji wokół budynku. 

Przedsięwzięcia związane z profilaktyką i prewencją w obszarze bezpieczeństwa podczas letniego 

wypoczynku spotkały się z żywym zainteresowaniem ze strony dzieci i aprobatą rodziców. 
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Po omówieniu tematu głównego uczestnicy posiedzenia podjęli dyskusję na inne zagadnienia związane 

z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, wśród których była m.in. kwestia monitoringu na terenie 

zarządzanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Mońkach. Ustalono, iż prace związane z instalacją 

odpowiedniej infrastruktury zostały rozpoczęte. Tematem podjętym przez Starostę Monieckiego  

był problem nagminnego niestosowania przez mieszkańców elementów odblaskowych poza terenem 

zabudowanym po zmroku. Pan Przewodniczący wskazał, iż należy zintensyfikować działania,  

które podniosłyby świadomość społeczeństwa w tej kwestii apelując do władz gminnych, dyrektorów szkół 

oraz instruktorów z gminnych Centrów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o wzmożenie aktywności  

w przedmiotowym zakresie. Poczyniono również wstępne plany współpracy Komendy Powiatowej Policji 

w Mońkach, Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Białymstoku w zakresie propagowania zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i przekazywania 

mieszkańcom elementów odblaskowych połączonego z pogadankami i prelekcjami na temat 

obowiązujących przepisów w zakresie ruchu drogowego. 

Wnioski wynikające z podsumowania 2016 roku wskazują, iż wspólny wysiłek i współdziałanie służb, 

inspekcji i straży oraz władz samorządowych i innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo  

na terenie powiatu monieckiego pozytywnie wpłynęły na poczucie bezpieczeństwa obywateli. 

 Starosta Moniecki 

Andrzej Franciszek Daniszewski 
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