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SPRAWOZDANIE
STAROSTY MONIECKIEGO
z dnia 23 stycznia 2015 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego w 2014 roku
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego została utworzona na podstawie art. 38a
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645,
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.
Do zadań Komisji należy:
1) ocena zagrożeń porządku 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 powiatu w zakresie zadań dotyczących porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli;
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych
z wykonywaniem zadań obejmujących bezpieczeństwo i porządek publiczny;
7) opiniowanie zleconych przez Starostę innych zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli.
W ubiegłym 2014 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego zwołana została
dnia 23 czerwca 2014 r. Posiedzenie poświęcone było przedstawieniu propozycji działań profilaktyczno
– prewencyjnych zmierzających do zapewnienia bezpiecznego letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2014” 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.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

–2–

Poz. 301

W związku z powyższym powiatowe służby, inspekcje i straże a także placówki oświatowe
przeprowadziły na terenie powiatu monieckiego szereg działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego
wypoczynku w okresie wakacji.
Komenda Powiatowa Policji w Mońkach skupiła się na takich płaszczyznach jak:
1) Prewencja – kontrole szkół, przede wszystkim pod względem potencjalnych włamań;
2) Fizyczne zabezpieczenie;
3) Bezpieczeństwo na wodzie;
4) Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – poprzez prowadzenie akcji „Bezpieczny weekend”, „Bezpieczni
piesi”, konkurs „Bądźmy bezpieczni”, „Głos profilaktyki”, „Niebezpieczny cukierek”, „Niebezpieczne
zabawy na wsi”.
KPP organizowała również liczne spotkania wspólnie z innymi podmiotami propagując bezpieczne formy
wypoczynku, sposoby zabezpieczenia się przed różnymi zagrożeniami oraz wyczulając
na konsekwencje postępowania niezgodnego z prawem.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach przeprowadziła kontrole obiektów
pod względem technicznym i zabezpieczenia przeciwpożarowego. KP PSP prowadziła także akcję
informacyjną dotyczącą trzech podstawowych numerów alarmowych tj. 997, 998, 999, które wbrew
powszechnie panującemu przekonaniu nadal działają a kontaktowanie się poprzez nie ze służbami znacznie
skraca czas reakcji niż w przypadku telefonowanie na numer 112.
W ramach akcji „Wakacje 2014” na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Mońkach podjęto działania profilaktyczne w obszarze bezpieczeństwa w miejscu
wypoczynku i zamieszkania. W trakcie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży przeprowadzono
kompleksowe kontrole, w zakresie oceny stanu sanitarnego placówek. Podczas inspekcji sprawdzono
wyposażenie techniczne, mikroklimat pomieszczeń, stan sanitarno – techniczny pomieszczeń mieszkalnych,
stołówek i sanitariatów oraz terenu rekreacyjnego otaczającego obiekty. Oceniono również jadłospisy,
do których zastrzeżeń nie wniesiono. W trakcie spotkań i pogadanek przekazywano materiały informacyjno
– edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, szkodliwego działania
promieniowania UV, higieny spożywania posiłków, szkodliwości dymu tytoniowego oraz dopalaczy.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mońkach przeprowadził czynności kontrolne
w obiektach pełniących funkcję baz noclegowo – bytowych oraz na dwudziestu sześciu placach zabaw.
Inspekcje obiektów pełniących funkcję baz letniego wypoczynku dzieci i młodzieży nie wykazały uchybień
związanych ze stanem technicznym. Podczas kontroli obiektów małej architektury na placach zabaw,
na terenie powiatu monieckiego w dwudziestu przypadkach nie wniesiono uwag, natomiast drobnych
napraw i konserwacji wymagały pozostałe sześć a dotyczyły m. in. konieczności wymiany huśtawek,
elementów drewnianych ławek i stopni w drabinkach, likwidacji piaskownic a także wzmocnienia
poszczególnych części sprzętu służącego do zabawy.
Władze samorządowe oraz placówki oświatowe z poszczególnych gmin powiatu monieckiego
organizowały różnego rodzaju działania w szkołach, przedszkolach, ośrodkach kultury i świetlicach
wiejskich (wykaz w załączeniu), które umożliwiały dzieciom i młodzieży zapoznanie się z zasadami
bezpiecznego wypoczynku oraz wzięcie udziału w zajęciach artystycznych, sportowych i konkursach.
Przedsięwzięcia związane z profilaktyką i prewencją w obszarze bezpieczeństwa podczas letniego
wypoczynku spotkały się z żywym zainteresowaniem ze strony dzieci i aprobatą rodziców. Wnioski
wynikające z podsumowania 2014 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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Załącznik do sprawozdania
Starosty Monieckiego

BEZPIECZNE WAKACJE 2014
Powiat Moniecki
Działania podjęte przed okresem wakacyjnym (np. pogadanki, prelekcje – współpraca z Policją,
Strażą i innymi instytucjami)
W dniu 26 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie z pracownikami Komendy Powiatowej Policji
w Mońkach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach
pt. „Bezpieczne wakacje”. Podczas spotkania poruszane były tematy bezpiecznego zachowania
się nad wodą, w domu i w szkole. Dzieci miały możliwość zadawania pytań oraz możliwość
obejrzenia sprzętu do nurkowania i sposobu udzielenia pomocy osobie tonącej.
Działania w zakresie bezpieczeństwa szkoła realizuje podczas całego roku szkolnego.
Na bieżąco współpracuje z KPP w Mońkach (rozmowy, spotkania ze specjalistami, zajęcia
dla uczniów). W nagłych przypadkach podejmowane są interwencje we współpracy
ze służbami.
Działania podjęte przed okresem wakacyjnym:
1. Pogadanki na godzinie wychowawczej oraz w ostatnim dniu roku szkolnego dotyczące zasad
jakie należy przestrzegać podczas letniego wypoczynku.
2. Nauka pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach zajęć z przedmiotu Edukacja
dla Bezpieczeństwa.
3. Tematyka bezpiecznych wakacji realizowana podczas zajęć z plastyki.
4. Prelekcja dyrektora podczas apelu kończącego rok szkolny – przypomnienie zasad
bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.
Przed obozem sportowym z zakresu piłki siatkowej, który miał się odbyć
w Szczytnie zostało zorganizowane spotkanie z uczniami i rodzicami, na którym omówiono
zagrożenia podczas letniego wypoczynku, niepożądane zdarzenia oraz przypomniano zasady
zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach.
Wizyta klasy III w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach i uczestniczenie w pogadance
nt. Jak bezpiecznie spędzić wakacje.

Liczba
dzieci
150

Gmina

Powiat

Goniądz

Moniecki

Organizator
wypoczynku
-

Gimnazjum
w Mońkach
ul. Leśna 3
19 – 100 Mońki

441

Mońki

Moniecki

-

Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Tysiąclecia 17,
19 – 100 Mońki

15

Mońki

Moniecki

Zespół Szkół
w Mońkach,
ul. Planetarna 13,
19 – 100 Mońki
Zespół Szkół
w Mońkach,
ul. Planetarna 13,
19 – 100 Mońki
Zespół Szkół
w Mońkach,
ul. Planetarna 13,
19 – 100 Mońki
Zespół Szkół
w Mońkach,
ul. Planetarna 13,

23

Mońki

Moniecki

Uczniowski Klub
Sportowy „OLIMPIK”
przy Szkole
Podstawowej Nr 2
-

55

Mońki

Moniecki

-

Udział w akcji „Bezpieczne wakacje na rowerze” połączony z egzaminem na kartę rowerową.

19

Mońki

Moniecki

-

Wizyta klasy I w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach
i uczestniczenie w pogadance nt. Ratowanie życia ludzkiego.

315
(wszyscy
uczniowie)

Mońki

Moniecki

-

1. Możliwość obejrzenia pokazu pomocy medycznej zorganizowanego przez straż pożarną
i pogotowie ratunkowe oraz sprzętu używanego przez te służby.
2. Organizacja lekcji wychowawczych poświęconych bezpiecznemu spędzaniu wolnego czasu.

Szkoła - adres
Zespół Szkolno –
Przedszkolny,
ul. 3 Maja 18
19 – 110 Goniądz

Uwagi
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Szkoła - adres
19 – 100 Mońki
Zespół Szkół Kalinówka
Kościelna 36,
19 – 120 Knyszyn
Zespół Szkół Kalinówka
Kościelna 36,
19 – 120 Knyszyn –
oddział przedszkolny
i klasy I-III
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
ul. Białostocka 36,
19 – 120 Knyszyn
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
ul. Białostocka 36,
19 – 120 Knyszyn
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
ul. Białostocka 36,
19 – 120 Knyszyn
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
ul. Białostocka 36,
19 – 120 Knyszyn
Przedszkole
ul. Białostocka 45,
19 – 120 Knyszyn

Przedszkole
ul. Białostocka 45,
19 – 120 Knyszyn
Młodzieżowe Centrum
Edukacji i Readaptacji
Społecznej,
Plac 11 Listopada 37,
19 – 110 Goniądz
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
i Zawodowych
w Mońkach,
ul. Tysiąclecia 15,
19 – 100 Mońki

Liczba
dzieci

–4–
Działania podjęte przed okresem wakacyjnym (np. pogadanki, prelekcje – współpraca z Policją,
Strażą i innymi instytucjami)

Gmina

Powiat

Organizator
wypoczynku

135
(wszyscy
uczniowie)
50

Knyszyn

Moniecki

-

We wszystkich klasach wychowawcy przeprowadzili pogadanki, prelekcje
i prezentacje na temat bezpiecznego spędzania wakacji w różnych miejscach.

Knyszyn

Moniecki

-

Spotkanie Komendy Powiatowej Policji w Mońkach pod hasłem „Bezpieczne wakacje”.

301
(wszyscy
uczniowie)

Knyszyn

Moniecki

-

We wszystkich klasach wychowawcy przeprowadzili pogadanki, prelekcje
i prezentacje na temat bezpiecznego spędzania wakacji w różnych miejscach.

105

Knyszyn

Moniecki

-

Spotkanie Komendy Powiatowej Policji w Mońkach pod hasłem „Bezpieczne wakacje”.

3

Knyszyn

Moniecki

-

Udział w V edycji konkursu „Bądźmy bezpieczni”.

3

Knyszyn

Moniecki

-

Udział w eliminacjach powiatowych konkursu „Bezpiecznie pomagam
w gospodarstwie rolnym” organizowanego przez KRUS.

83

Knyszyn

Moniecki

-

42

Knyszyn

Moniecki

-

76

Goniądz

Moniecki

-

Wszyscy
uczniowie

Mońki

Moniecki

-

1. Zachowanie na ulicy – zajęcia profilaktyczne w grupach.
2. Bezpiecznie nad wodą i w lesie – rozmowy z dziećmi na podstawie wysłuchanych utworów
literackich na temat bezpiecznych zabaw nad woda i w lesie. Wyjazd dzieci do Młyna
Myśliwiec – utrwalenie zasad bezpiecznego pobytu w lesie i nad wodą, pływanie tratwą
po stawie.
3. Dbamy o swoje bezpieczeństwo i innych – oglądanie filmików edukacyjnych.
Podróż samochodem – wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku – praktyczne
zastosowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji
publicznej.
1. Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Mońkach oraz Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach, w czasie którego zorganizowane zostały
zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
2. W ramach zajęć lekcyjnych Edukacja dla bezpieczeństwa została przeprowadzona pogadanka
nt. Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagrożeń, z którymi mogą się spotkać w czasie
letniego wypoczynku.
1. Pogadanki z wychowawcami na temat „Zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku
letniego”. Materiały edukacyjne do przeprowadzenia zajęć zamieszczono na stronie
internetowej szkoły.
2. Szkoła zgłosiła się do akcji „Bezpieczne wakacje 2014” - udostępniono materiały edukacyjne
dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
3. Na stronie internetowej szkoły zamieszczono link do materiałów opublikowanych przez
MEN w ramach programu „Bezpieczna szkoła” oraz link do „Poradnika dotyczącego
organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w województwie podlaskim”

Poz. 301
Uwagi

ZSOiZ
w Mońkach
w przesłanych
materiałach nie
umieścił ilości
uczniów.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Szkoła - adres
Publiczna Szkoła
Podstawowa,
Długołęka 50,
19 – 111 Krypno
Publiczna Szkoła
Podstawowa,
Długołęka 50,
19 – 111 Krypno
Zespół Szkolno –
Przedszkolny,
Krypno Kościelne 48,
19 – 111 Krypno
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Liczba
dzieci

Gmina

Powiat

Organizator
wypoczynku

60

Krypno

Moniecki

-

Działania podjęte przed okresem wakacyjnym (np. pogadanki, prelekcje – współpraca z Policją,
Strażą i innymi instytucjami)
udostępniony przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat bezpiecznych wakacji.

30

Krypno

Moniecki

-

Spotkanie z policją.

297

Krypno

Moniecki

-

Pogadanki z wychowawcami na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji, w szczególności
podczas prac polowych i na kąpieliskach.

Poz. 301
Uwagi

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

Miejsce wypoczynku:
szkoła, klub, świetlica adres
Świetlica Wiejska
w Osowcu
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Działania podjęte podczas wakacji (obozy, półkolonie, festyny,
wycieczki, biwaki itp., współpraca z innymi instytucjami)

Liczba
dzieci

Gmina

Powiat

20

Goniądz

Moniecki

Urząd Miejski
w Goniądzu

Świetlica Wiejska
w Kramkówce Dużej

20

Goniądz

Moniecki

Urząd Miejski
w Goniądzu

Świetlica Wiejska
w Klewiance

20

Goniądz

Moniecki

Urząd Miejski
w Goniądzu

Świetlica Wiejska
w Białosukni

20

Goniądz

Moniecki

Urząd Miejski
w Goniądzu

Knyszyński Ośrodek
Kultury, ul. Rynek 39,
19 – 120 Knyszyn
Ośrodek Kolonijny„Jędrek”
ul. Wczasowa 2,
16 – 200 Augustów

45

Knyszyn

Moniecki

Knyszyński Ośrodek
Kultury

18

Augustów

Augustowski

Knyszyński Ośrodek
Kultury

Na warsztatach artystycznych pt. „Obiektywem malowane” dzieci
i młodzież pod fachowym okiem artysty fotografika uczyli się obsługi
aparatu cyfrowego, obróbki zdjęć i projektowania.

Knyszyński Ośrodek
Kultury,
ul. Rynek 39,
19 – 120 Knyszyn

32

Knyszyn

Moniecki

Knyszyński Ośrodek
Kultury

Przez okres całych wakacji dzieci i młodzież była realizatorami
projektu „Tworzymy sieć pokoleniową”. Projekt polegał
na wyszukiwaniu najstarszych mieszkańców Knyszyna, zebraniu
od nich opowieści, bajek i legend. Następnie wykonywane były prace
plastyczne niezbędne do animacji filmowych bajek.

Gminny Ośrodek Kultury,
Krypno Wielkie 9,
19 – 111 Krypno

34

Krypno

Moniecki

Gminny Ośrodek Kultury
w Krypnie

Organizacja we współpracy z Komendą Powiatową Policji
w Mońkach „Dnia Rowerzysty” w ramach ogólnopolskiej kampanii
na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów „Rowerem bezpiecznie
do celu”. Pogadanka dotyczyła zasad bezpieczeństwa podczas
poruszania się rowerem oraz bezpiecznego spędzania wolnego czasu
podczas wakacji.

Świetlica Wiejska w Górze

20

Krypno

Moniecki

Gminny Ośrodek Kultury
w Krypnie

Świetlice Wiejskie
w Długołęce

22

Krypno

Moniecki

Gminny Ośrodek Kultury
w Krypnie

Organizacja we współpracy z Komendą Powiatową Policji
w Mońkach „Dnia Rowerzysty” w ramach ogólnopolskiej kampanii
na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów „Rowerem bezpiecznie
do celu”. Pogadanka dotyczyła zasad bezpieczeństwa podczas
poruszania się rowerem oraz bezpiecznego spędzania wolnego czasu
podczas wakacji.
-

Organizator wypoczynku

Dzieci w świetlicy wiejskiej pod opieką opiekunów zapoznawały się
z zasadami bezpiecznego zachowania się oraz formami bezpiecznego
letniego wypoczynku.
Dzieci w świetlicy wiejskiej pod opieką opiekunów zapoznawały się
z zasadami bezpiecznego zachowania się oraz formami bezpiecznego
letniego wypoczynku.
Dzieci w świetlicy wiejskiej pod opieką opiekunów zapoznawały się
z zasadami bezpiecznego zachowania się oraz formami bezpiecznego
letniego wypoczynku.
Dzieci w świetlicy wiejskiej pod opieką opiekunów zapoznawały się
z zasadami bezpiecznego zachowania się oraz formami bezpiecznego
letniego wypoczynku.
Spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji
w Mońkach dotyczące bezpiecznych wakacji.

Uwagi
Świetlica działała
od lipca do sierpnia
Świetlica działała
od lipca do sierpnia
Świetlica działała
od lipca do sierpnia
Świetlica działała
od lipca do sierpnia

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Miejsce wypoczynku:
szkoła, klub, świetlica adres
Świetlica Wiejska
w Zastoczu
Świetlica Wiejska
w Kruszynie
Świetlica Wiejska
w Peńskich
Szkoła Podstawowa,
ul. 3 Maja 9,
19 – 104 Trzcianne
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Liczba
dzieci

Gmina

Powiat

17

Krypno

Moniecki

20

Krypno

Moniecki

10

Krypno

Moniecki

50

Trzcianne

Moniecki

Poz. 301
Działania podjęte podczas wakacji (obozy, półkolonie, festyny,
wycieczki, biwaki itp., współpraca z innymi instytucjami)

Organizator wypoczynku
Gminny Ośrodek Kultury
w Krypnie
Gminny Ośrodek Kultury
w Krypnie
Gminny Ośrodek Kultury
w Krypnie
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Trzciannem,
Związek Młodzieży
Wiejskiej w Warszawie

Pokaz sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pogadanka na temat
bezpieczeństwa latem.
GOPS przy współpracy z ZMW zorganizował półkolonie, w trakcie
których dzieci i młodzież poznawały zasady bezpieczeństwa na ulicy,
w czasie wycieczek i wspólnych zabaw. Pogadanki przeprowadzone
przez Komendę Powiatową Policji w Mońkach dotyczyły zachowania
się na drogach a przez pracowników KRUS w Grajewie
bezpieczeństwa prowadzenia prac polowych w gospodarstwach
wiejskich.

Uwagi

