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z dnia 27 stycznia 2012 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego w 2011 r.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego została utworzona na podstawie art. 38
a ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.). Komisja realizuje zadania Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami,
inspekcjami i strażami oraz zadania określone w ustawach w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli.
Skład Komisji został ustalony Zarządzeniem Nr 16/2011 Starosty Monieckiego z dnia 16 marca 2011 r.
i przedstawiał się następująco:
1. Joanna Kulikowska Starosta Moniecki Przewodniczący Komisji,
2. Stanisław Czarniecki Radny Powiatu Monieckiego,
3. Antoni Szymański Radny Powiatu Monieckiego,
4. Zbigniew Karwowski Burmistrz Moniek,
5. Tadeusz Kulikowski Burmistrz Goniądza,
6. Jan Joka Wójt Gminy Jaświły,
7. Krzysztof Mróz Komendant Powiatowy Policji w Mońkach,
8. Jerzy Rąbel Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mońkach.
9. Przedstawiciele z głosem doradczym:
a) Maciej Bolek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach,
b) Krzysztof Stachurski – Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Mońkach,
c) Jerzy Trzonkowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mońkach.
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 na terenie powiatu 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 straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
5) opiniowanie projektu budżetu
i bezpieczeństwa obywateli;

powiatu

w zakresie

zadań

dotyczących

porządku

publicznego

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych
z wykonywaniem zadań obejmujących bezpieczeństwo i porządek publiczny;
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7) opiniowanie zleconych przez Starostę innych zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli.
W ubiegłym 2011 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego zwołana została
15 czerwca 2011 roku. Posiedzenie poświęcone było przedstawieniu propozycji działań profilaktyczno –
prewencyjnych zmierzających do zapewnienia bezpiecznego letniego wypoczynku dzieciom i młodzieży
w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2011” w powiecie monieckim. Uczestnicy spotkania poinformowali
o sposobach realizacji w/w działań, których cel miał zostać osiągnięty przede wszystkim poprzez:
organizowanie spotkań, pogadanek, kolportaż materiałów edukacyjnych, przeprowadzanie kontroli oraz
prowadzenie na szeroką skalę akcji informacyjnej na temat zagrożeń i sytuacji niebezpiecznych, które mogą
wystąpić podczas wakacji. Efekt podjętych czynności przedstawia się następująco:
W ramach zapewnienia bezpiecznego wypoczynku Komenda Powiatowa Policji w Mońkach
przeprowadziła 42 działania informacyjno – edukacyjne przed rozpoczęciem wakacji skierowane do dzieci
i młodzieży, w których udział wzięło 2415 osób. Przeprowadzono 81 kontroli bezpieczeństwa kąpielisk
i akwenów wodnych, 32 kontrole miejsc letniego wypoczynku oraz zabezpieczano 15 imprez rekreacyjnych.
Podczas festynów osiedlowych w spotkaniach o charakterze edukacyjno – profilaktycznych
wykorzystywano maskotkę monieckiej policji lwa LeoMońka. W zakresie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, związanego z okresem wzmożonego ruchu turystycznego przeprowadzono 21 działań w tym:
4 działania pod nazwą „Prędkość”, 6 działań pn. „Trzeźwy poranek”, 1 pn. „Bezpieczny weekend”,
3 pn. „Alkohol i narkotyki”, 1 pn. „Bus”, 1 pn. „Truck”, 1 pn. „Dyskoteka”, 2 pn. „Pieszy”, 1 pn. „Fotelik”
oraz trwające od 9 do 31 sierpnia działania pod nazwą „Motocykliści”.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach, w tym okresie skontrolowała
17 obiektów, przeprowadziła 3 prelekcje z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i dokonała 5 pokazów
sprzętu.
W ramach akcji „Wakacje 2011” Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach podjął
działania profilaktyczne w obszarze bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku i zamieszkania. Pracownicy
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Mońkach przeprowadzili 8 kompleksowych kontroli
w zakresie oceny stanu sanitarnego placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 8 kontroli w zakresie
wyżywienia uczestników wypoczynku. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości, mandatów karnych nie
nakładano. Podczas organizowanych pogadanek, w miejscach wypoczynku, rozdawano uczestnikom
i organizatorom materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób przenoszonych przez
kleszcze, szkodliwości promieni UV, zasad bezpiecznego spożywania surowych warzyw i owoców oraz
szkodliwości dymu tytoniowego. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna wspólnie z Komendą
Powiatową Policji, ARiMR, KRUS i Monieckim Ośrodkiem Kultury organizowała pogadanki, w szkołach,
na piknikach i festynach rodzinnych, dotyczące prawidłowego zachowania się podczas zabawy nad wodą,
na ulicy, w lesie, na placu zabaw, w czasie prac polowych, higieny osobistej oraz higieny spożywania
posiłków. Działania skierowane były do dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów. PSSE nadzorowała
2 miejsca wykorzystywane do kąpieli w Goniądzu i Dolistowie oraz przeprowadziła 14 kontroli placów
zabaw i boisk na terenie powiatu.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mońkach, wspólnie z pracownikiem Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach, dokonał kontroli pięciu obiektów wykorzystywanych
jako bazy letniego wypoczynku. W trakcie kontroli nie stwierdzono uszkodzeń elementów budynków,
mogących mieć wpływ na stan technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektów. Wspólnie
z pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Mońkach przeprowadzono kontrolę 12 osiedlowych
placów zabaw. Stwierdzono, że obiekty małej architektury są utrzymane w należytym stanie technicznym
i użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Dyrektor Pływalni Powiatowej w Mońkach nie prowadził zorganizowanego letniego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży. Pływalnia pracowała zgodnie z regulaminem organizacyjnym.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Promyk” w Goniądzu, w ramach działań profilaktyczno –
prewencyjnych opracował procedury organizacji wyjazdów nad wodę i podczas spływów kajakowych.
Wychowanków ośrodka zapoznano z zasadami bezpiecznej podróży, pobytu i ewentualnymi zagrożeniami
mogącymi wystąpić podczas wakacji.
Burmistrz Moniek w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży podejmował
działania z zakresu przygotowania pod względem techniczno – sanitarnym obiektów przeznaczonych
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do letniego wypoczynku oraz zlecał kontrole ich stanu technicznego. Przeprowadził działania informacyjno
– edukacyjne w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym, udzielania pierwszej pomocy,
przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, narkotyków i tytoniu oraz bezpiecznego wypoczynku nad
wodą.
Burmistrz Goniądza uruchomił monitoring na plaży miejskiej, zapewnił zabezpieczenie imprez
plenerowych poprzez pracowników ochrony, dokonał niezbędnych przeglądów wyposażenia schronisk
i obiektów przeznaczonych do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Burmistrz Knyszyna w 2011 roku nie prowadził zorganizowanego letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży. Dokonano kontroli stanu technicznego urządzeń oraz sprzętu na osiedlowych placach zabaw.
Wójt Gminy Jaświły z pracownikami Policji przeprowadził działania informacyjno – edukacyjne uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum na temat bezpiecznego letniego wypoczynku oraz odpowiedzialności
karnej nieletnich.
Wójt Gminy Krypno podejmował działania profilaktyczno – prewencyjne oraz edukacyjno informacyjne polegające na przeprowadzaniu spotkań i pogadanek w szkołach na temat bezpieczeństwa
podczas wakacji.
Wójt Gminy Jasionówka podejmował niezbędne działania profilaktyczne w celu zapewnienia
bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas wakacji, szczególnie podczas wyjazdów krajowych jak
i zagranicznych. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce prowadził cykliczne spotkania
o różnorodnej tematyce, skierowane do dzieci szkół podstawowych, w ramach programu „Akcja Lato”.
Wspólny wysiłek i współdziałanie służb, inspekcji i straży oraz podmiotów odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo pozytywnie wpłynęło na poczucie bezpieczeństwa obywateli.
Wicestarosta Moniecki
Robert Sidorski

