
  

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY MONIECKIEGO 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego w 2018 roku 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego została utworzona na podstawie 

art. 38 a ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 955 z późn. zm.) 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 2018 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego zwołana została 

w dniu 04 września 2018 roku. Głównym tematem podjętym na posiedzeniu były działania związane 

z bezpieczeństwem podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu monieckiego. 

 Podczas spotkania Członkowie Komisji i zaproszeni goście przedstawili podejmowane przedsięwzięcia 

i wymienili się wnioskami ze zrealizowanych zadań. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach w okresie przed wakacjami oraz w trakcie 

ich trwania organizowała spotkania profilaktyczno-edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w ramach kampanii 

MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok”. Podczas spotkań poruszano tematy dotyczące pracy 

strażaka i jego roli w systemie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa pożarowego w domu i mieszkaniu (źródła 

zagrożeń i przyczyny pożarów), bezpieczeństwa pożarowego w lasach, zagrożenia pożarowego w trakcie 

prac polowych i gospodarstwie rolnym, pierwszej pomocy, bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Podczas 

spotkań profilaktyczno – edukacyjnych demonstrowano również sprzęt ratowniczo – gaśniczy będący na 

wyposażeniu KP PSP oraz pokazy ratownicze. Łącznie przeprowadzono dziewiętnaście spotkań z dziećmi 

i młodzieżą, w których łącznie udział wzięło ponad osiemset dzieci oraz ponad trzystu dorosłych. Ponadto 

KP PSP w Mońkach podczas wakacji prowadziła czynności kontrolno-rozpoznawcze. W wyniku 

przeprowadzonych kontroli wydano jedną opinię pozytywną wymaganą do formularza zgłoszenia 

wypoczynku oraz wydano jedną opinię negatywną i wszczęto postępowanie administracyjne. 

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach w okresie przed wakacjami oraz w trakcie ich trwania 

organizowała spotkania profilaktyczno-edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w ramach kampanii MSWiA 

„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz programu "Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa". Łącznie 

przeprowadzono dwadzieścia trzy spotkania, w których udział wzięło ponad tysiąc sto osób. Policjanci KPP 

w Mońkach odwiedzili osiem zorganizowanych miejsc letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie 

powiatu monieckiego. We wszystkich miejscach policjanci omawiali podstawowe zasady bezpieczeństwa 

podczas letniego wypoczynku, bezpieczeństwa nad wodą oraz zasady pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Podczas wszystkich spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących bezpiecznego letniego wypoczynku 

z dziećmi i młodzieżą policjanci KPP w Mońkach rozdawali gadżety w tym m.in. odblaski. KPP 

w Mońkach w ramach „Bezpiecznych wakacji” przeprowadziła działania pn. „Bezpieczna woda”, której 
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celem było podniesienie świadomości społecznej dzieci, młodzieży, osób dorosłych w zakresie 

bezpiecznego zachowania nad wodą podczas letniego wypoczynku. Ponadto KPP w Mońkach 

przeprowadziła działanie „Bezpieczna Droga do Szkoły” w ramach którego przekazywała informacje 

dzieciom i młodzieży o podstawowych zasadach bezpiecznego powrotu do i ze szkoły oraz o obowiązku 

noszenia odblasków poza obszarem zabudowanym po zmierzchy. KPP w Mońkach przeprowadziła 

w okresie wakacyjnym działania pn. „Bezpieczny jednoślad” skierowane do dzieci i młodzieży 

poruszających się pojazdami jednośladowymi. Szczegółowo sprawdzano stan techniczny rowerów 

i motocykli ze szczególnym uwzględnieniem zmian w konstrukcji, stanu technicznego czy też wyposażenia 

w obowiązujące elementy odblaskowe. 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epiedemiologiczna w Mońkach przeprowadziła kontrole kompleksowe 

w zakresie oceny stanu sanitarnego placówek wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, kontrole 

kompleksowe z zakresu oceny sposobu żywienia uczestników wypoczynku, kontrole kompleksowe toalet 

publicznych, dworców, przystanków autobusowych. W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci 

i młodzieży skontrolowano 5 placówek żywienia zbiorowego, w tym 4 typu zamkniętego (tj. 2 stołówki 

szkolne, 1 stołówka w zakładzie specjalnym i wychowawczym, 1 stołówka obsługiwana przez zakład usług 

cateringowych) oraz 1 stołówka w zakładzie żywienia zbiorowego otwartego. Łącznie skontrolowano 

5 obiektów, sporządzono 5 protokołów (wszystkie bez uchybień), decyzji nakazujących nie wydawano 

(wydane zostały 4 decyzje umarzające postępowanie oraz 1 decyzja umarzająca postępowanie jest w trakcie 

opracowania), mandatów karnych nie nakładano, próbek do badań laboratoryjnych nie pobierano, oceniono 

5 jadłospisów obejmujących czas trwania turnusów. Ponadto podczas kontroli sprawdzano wyposażenie 

techniczne budynków, w których odbywał się wypoczynek, mikroklimat pomieszczeń, stan sanitarno-

techniczny pomieszczeń mieszkalnych, stołówek i sanitariatów oraz terenu rekreacyjnego otaczającego 

obiekty, czy jest zapewniona opieka medyczna. Na polu namiotowym sprawdzono jego infrastrukturę, 

sanitariaty i łazienki, dostępność wody ciepłej i zimnej, wyposażenie namiotów. W wyniku 

przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. W ramach działalności profilaktycznej PSSE 

w Mońkach organizowało podczas wakacyjnych festynów stanowiska edukacyjno-informacyjne.  

Na stanowiskach prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjno – informacyjnych, udzielano porad 

dotyczących m.in. choroby odkleszczowej, porad antytytoniowych, profilaktyki HIV/AIDS oraz dopalaczy. 

PSSE w Mońkach nie odnotowała zdarzeń mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników 

letniego wypoczynku. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mońkach w ramach swojej działalności ustalił sześć 

obiektów pełniących funkcję letniego wypoczynku na terenie powiatu monieckiego. W trakcie dokonanych 

kontroli w pięciu obiektach nie zaobserwowano uszkodzeń elementów budynku, mogących wpłynąć na stan 

technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektów oraz ustalono, że zarządcy obiektów posiadają 

aktualne książki obiektów we wszystkich kontrolowanych placówkach. W stosunku do obiektu sali 

sportowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mońkach przy ul. Planetarnej 13 przystąpiono  

do wykonywania ekspertyzy stanu technicznego z uwagi na stwierdzone pęknięcia ścian. Po wykonaniu 

ekspertyzy dyrekcja szkoły przystąpiła do działań naprawczych mających na celu usunięcie i zabezpieczenie 

pękniętych ścian. PINB w Mońkach w ramach swoich działań przeprowadził kontrolę stanu technicznego 

dwudziestu pięciu placów zabaw na terenie powiatu. W ramach czynności inspekcyjno kontrolnych 

ustalono, iż w dziesięciu placówkach urządzenia na placach zabaw wymagają napraw w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa użytkowników. W wyżej wymienionych placówkach zostały wykonane naprawy, zgodnie 

z zaleceniami  nadzoru budowlanego. 

Pływalnia Powiatowa w Mońkach w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem Pływać” 

przeprowadziła naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych. W zajęciach uczestniczyło ponad 

sześćset pięćdziesiąt uczniów klas I-III ze szkół podstawowych z terenu powiatów monieckiego, 

białostockiego, sokólskiego i grajewskiego. Wszyscy uczestnicy w czasie ostatnich zajęć zostali 

poinformowani o zasadach właściwego zachowania i bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Podobne 

informacje przed rozpoczęciem wakacji zostały przekazane  uczestnikom zajęć nauki pływania 

prowadzonych przez Pływalnię. W tym wypadku informacje przekazano ponad trzydziestu uczniom. 

W okresie wakacyjnym Pływalnia prowadziła nauki pływania połączone z grami i zabawami ruchowymi. 

W siedmiu tygodniowych turnusach wzięło udział ponad stu dzieci ze szkół podstawowych. Wszystkim 

przekazano informacje na temat bezpiecznego zachowania się nad wodą. W  lipcu i sierpniu z atrakcji 

Pływalni korzystali uczestnicy obozów sportowych odbywających się na terenie Moniek, a także grupy 

zorganizowane odpoczywające w powiecie monieckim. Zrealizowano również projekt nauki pływania dla 
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sześćdziesięciu dzieci z gminy Krypno i Jasionówka finansowany przez firmę S.C Johnson A Family.  

Dla tych grup również na prośbę ich opiekunów przeprowadzano krótkie instruktarze bezpiecznego 

zachowania nad akwenami wodnymi. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach organizował swoim uczniom  

przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji. W ramach jednej z takich inicjatyw uczniowie 

wszystkich klas I i II ZSOiZ w Mońkach uczestniczyli w zajęciach pod hasłem „Bezpieczne wakacje – 

bezpiecznie nad wodą”. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga szkolnego. Uczniowie klas I i II Liceum 

Ogólnokształcącego, I i II Technikum oraz uczniowie klasy I Branżowej Szkoły I stopnia uczestniczyli 

w zajęciach pod hasłem „Bezpieczne wakacje – bezpieczny wyjazd za granicę”. Zajęcia prowadzone były 

przez pracownika Komendy Powiatowej Policji w Mońkach. ZSOiZ w Mońkach przystąpił do akcji 

„Bezpieczne wakacje 2018”. W ramach akcji udostępniono materiały edukacyjne dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli dotyczące bezpiecznego letniego wypoczynku. Na stronie internetowej szkoły zamieszczono 

ikonę z linkiem do materiałów opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach 

programu „Bezpieczna szkoła”: Bezpieczne wakacje oraz Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku. Ponadto 

w szkole przygotowano i umieszczono tablicę ścienną zawierającą zasady bezpiecznego wypoczynku, 

a także numery alarmowe do służb pomocowych. Wychowawcy wszystkich klas przed rozpoczęciem 

wakacji przeprowadzili zajęcia dotyczące przestrzegania zasad bezpiecznego wypoczynku letniego. 

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ZSOiZ w Mońkach, w którym organizowano letni 

wypoczynek dzieci i młodzieży na bieżąco kontrolowano i monitorowano stan techniczno – sanitarny 

obiektu, oraz porządek na posesji wokół budynku. 

Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w ramach akcji „Bezpieczne 

wakacje” zostały przeprowadzone spotkania z wychowankami ośrodka, na których zapoznano je z zasadami 

bezpiecznego pobytu na wakacjach i ewentualnymi zagrożeniami, które mogą je spotkać w trakcje wakacji. 

Podczas spotkań poruszane były zasady bezpieczeństwa nad wodą, w górach, w lesie, bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym, ostrożności w kontaktach z osobami obcymi. Na spotkaniach omawiano również 

zagrożenia i konsekwencje używania różnych środków uzależniających. Przed wyjazdem na wakacje 

wychowanki zostały zapoznane z zasadami bezpiecznej podróży. Dla wychowanek, które nie były 

urlopowane na wakacje ośrodek zapewnił bezpieczny pobyt. Ponadto został sprawdzony stan techniczny 

sprzętów sportowych znajdujących się na terenie ośrodka. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mońkach w ramach Dnia Otwartego Poradni, zorganizowała 

wykłady na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku letniego oraz bezpiecznego 

korzystania z internetu. Wykłady skierowane były do dzieci, rodziców, nauczycieli i miały na celu 

uwrażliwienie na zagrożenia związane z letnim wypoczynkiem oraz niebezpieczeństwami wynikającymi 

z korzystania z internetu. Ponadto poradnia organizuje cykliczne spotkania, warsztaty w szkołach 

z uczniami, rodzicami, nauczycielami na których poruszane i omawiane są tematy dotyczące 

bezpieczeństwa, przemocy i zagrożeń w sieci internetowej.  

Starosta Moniecki oraz Członkowie Zarządu Powiatu w Mońkach co roku wspierają finansowo liczne 

inicjatywy i działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży organizowane przez powiatowe służby, 

inspekcje, straże oraz jednostki organizacyjne powiatu. Wsparcie finansowe udzielane jest na organizację 

konkursów, turniejów, kampanii społecznych o tematyce bezpieczeństwa. Co roku Starostwo Powiatowe 

w Mońkach wspólnie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach i Komendą 

Powiatową Policji w Mońkach organizuje Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

W turnieju udział biorą uczniowie szkól podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu monieckiego. 

Konkurs ma na celu podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto Zarząd Powiatu w Mońkach 

w 2018 roku udzielił wsparcia finansowego w wysokości dziesięciu tysięcy złotych na zakup samochodu 

służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mońkach. 

Samorządy gminne z terenu powiatu monieckiego podejmowały 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, gminne ośrodki kultury i gminne 

jednostki organizacyjne wspólnie z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo 

przeprowadzały zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą w formie pogadanek, warsztatów 

edukacyjnych i rozmów na temat bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Podczas zajęć poruszane 

były tematy dotyczące zagrożeń związanych z wypoczynkiem nad wodą, w górach, w lesie, w miejscu 
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zamieszkania, na szlakach turystycznych, z letnimi pracami w rolnictwie. Poruszano również tematy 

dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto podczas 

zajęć przestrzegano dzieci i młodzież przed używaniem używek tj. alkoholu, papierosów, narkotyków, 

dopalaczy lub innych środków odurzających. Podczas zajęć dzieci i młodzież otrzymywała różnego rodzaju 

materiały informacyjno-edukacyjne. 

Wnioski wynikające z podsumowania 2018 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 

Błażej Buńkowski 
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