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SPRAWOZDANIE
STAROSTY MONIECKIEGO
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego w 2017 roku
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego została utworzona na podstawie
art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1868 t.j.) 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 2017 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego zwołana została
w dniu 06 września 2017 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 Policji w Mońkach we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Mońkach, oraz innymi instytucjami z terenu Powiatu Monieckiego przeprowadziła czternaście
spotkań edukacyjno – informacyjnych dotyczących bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.
W pogadankach uczestniczyło tysiąc czterysta dzieci i młodzieży. KPP w Mońkach zorganizowała również
piętnaście spotkań na temat profilaktyki wakacyjnej i letniego wypoczynku, w których udział wzięły
sześćset dwie osoby w tym: dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Ponadto KPP w Mońkach zorganizowała pięć
spotkań edukacyjnych na temat organizacji letniego wypoczynku z osobami, które organizują letni
wypoczynek dzieci i młodzieży oraz osobami, które pełnią funkcję opiekunów podczas letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży. W spotkaniach udział wzięło dwieście czterdzieści osób. Policjanci KPP
w Mońkach odwiedzili dziesięć 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 edukacyjno-informacyjnych dotyczących bezpiecznego letniego wypoczynku
z dziećmi i młodzieżą policjanci KPP w Mońkach rozdawali gadżety w tym m.in. odblaski, zegarki
wskazujące poziom promieniowania UV, ulotki w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo... nad
wodą”. KPP w Mońkach w ramach „Bezpiecznych wakacji” przeprowadziła działania pn. „Bezpieczna
woda”, której 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.
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach w okresie przed wakacjami oraz
w trakcie ich trwania prowadziła działania profilaktyczno – edukacyjne w formie prelekcji i pogadanek
na temat bezpieczeństwa pożarowego w lasach, bezpiecznego wypoczynku nad wodą, zagrożeń pożarowych
w trakcie prac polowych i w gospodarstwie rolnym oraz o pracy strażaka i jego roli w systemie
bezpieczeństwa. Podczas spotkań profilaktyczno – edukacyjnych demonstrowano również sprzęt ratowniczo
– gaśniczy będący na wyposażeniu KP PSP oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Łącznie przeprowadzono dwadzieścia dwa spotkania z dziećmi i młodzieżą, w których łącznie udział wzięło
ponad pięćset osób. KP PSP w Mońkach przeprowadziła również trzy kontrole obiektów, w których
odbywały się letnie kolonie dla dzieci i młodzieży. Przedmiotem kontroli obiektów było zabezpieczenie
przeciwpożarowe tj. instalacje i urządzenia ppoż, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i instrukcje
postępowania na wypadek pożaru. Ponadto KP PSP w Mońkach wydała dwie pozytywne opinie wymagane
do formularza zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu monieckiego. KP PSP
w Mońkach podczas wakacji skontrolowała dwa obozy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie
powiatu. Podczas kontroli przeprowadzono również pogadanki z uczestnikami obozów na temat
bezpieczeństwa podczas wakacji.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w ramach swojej działalności ustalił dziewięć obiektów
pełniących funkcję letniego wypoczynku na terenie powiatu monieckiego. Wszystkie obiekty zostało
skontrolowane. W trakcie kontroli nie stwierdzono uszkodzeń elementów budynków, mogących wpłynąć na
stan technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektów. Ponadto podczas kontroli stwierdzono,
iż zarządcy obiektów posiadają aktualne książki obiektów. PINB w Mońkach w ramach działań
„Bezpieczne wakacje” przeprowadził kontrolę stanu technicznego dwudziestu trzech placów zabaw na
terenie powiatu. W ramach kontroli stwierdzono, iż w czterech placówkach urządzenia na placach zabaw
wymagają naprawy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Wszystkie cztery placówki
odpowiedzialne za place zabaw dokonały naprawy sprzętu zgodnie z zaleceniami nadzoru budowlanego.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epiedemiologiczna w Mońkach w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”
przeprowadziła trzy kontrole w zakresie oceny stanu sanitarnego placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
na terenie powiatu monieckiego. 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. Higiena Żywienia PSSE w Mońkach sprawdzała sposób wyżywienia uczestników
wypoczynku, oceniała jadłospisy. Uczestnikom i organizatorom wypoczynku przekazano materiały
informacyjno – edukacyjne. Dzieci i młodzież poza wiedzą nt. zachowania podczas upałów, patentu na
bezpieczne wakacje, dopalaczy – wakacyjnego zagrożenia, chorób odkleszczowych, kodeksu walki
z rakiem- profilaktyka czerniaka, profilaktyki uzależnień, uzyskała informacje o bezpiecznych
zachowaniach nad wodą, w lesie, na placach zabaw i w domu. Uczestnicy kolonii/obozów korzystali
z kuchni zakładów żywienia zbiorowego będących pod stałym nadzorem organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej. Podczas kontroli dokonano oceny stanu sanitarnego zakładów oraz oceny jadłospisów.
W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych nieprawidłowości nie stwierdzono. Ponadto PSSE
w Mońkach skontrolowała 1 miejsce wykorzystywane do kąpieli na rzece Biebrza w Goniądzu. W wyniku
kontroli stwierdzono, iż jakość wody do kąpieli jest dobra, a plaża utrzymana była czysto i wyposażona była
w odpowiednią infrastrukturę sanitarno-techniczną.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mońkach przed rozpoczęciem tegorocznych wakacji
przygotowała i umieściła na stronie internetowej poradni prezentację multimedialną pt. „Bezpieczne
wakacje! Twoje bezpieczeństwo zależy także od Ciebie”. Prezentacja miała na celu uwrażliwienie uczniów
i ich rodziców na zagrożenia związane z letnim wypoczynkiem. Zawierała najważniejsze informacje
nt. zasad bezpieczeństwa poza domem – w lesie, nad wodą, w górach oraz podczas prac polowych.
Prezentacja zawierała również informacje na temat zagrożeń związanych z kontaktami z osobami
nieznajomymi. Prezentacja multimedialna została również rozesłana do szkół na terenie powiatu
monieckiego do wykorzystania w bezpośredniej pracy z dziećmi na zajęciach lekcyjnych.
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 po hasłem „Bezpieczne wakacje –
bezpiecznie nad wodą”. Zajęcia prowadzone były przez ratownika WOPR oraz nauczyciela edukacji
dla bezpieczeństwa i pedagoga szkolnego. Zajęcia miały na celu podniesienie świadomości uczniów
z zakresu bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych podczas wakacji. Uczniowie klas II Liceum
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Ogólnokształcącego i klas III Technikum uczestniczyli w zajęciach pod hasłem „Bezpieczne wakacje –
bezpieczny wyjazd za granicę”. Zajęcia prowadzone były przez pracownika Komendy Powiatowej Policji
w Mońkach, a tematyka zajęć dotyczyła bezpieczeństwa podczas wyjazdów za granicę. Wychowawcy
wszystkich klas przed rozpoczęciem wakacji przeprowadzili zajęcia z uczniami 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” oraz link do „Poradnika dotyczącego organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci
i młodzieży w województwie podlaskim”. Ponadto w szkole przygotowano i umieszczono tablicę ścienną
zawierającą zasady bezpiecznego wypoczynku, a także numery alarmowe do służb pomocowych.
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” przeprowadziło 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.
Pływalnia Powiatowa w Mońkach w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem
Pływać” przeprowadziła naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych. W zajęciach uczestniczyło
ponad pięciuset dwudziestu uczniów. Wszyscy uczestnicy w czasie ostatnich zajęć zostali poinformowani
o zasadach właściwego zachowania i bezpiecznego wypoczynku nad wodą. W okresie wakacyjnym
Pływalnia prowadziła dla dzieci i młodzieży nauki pływania połączone z grami i zabawami ruchowymi.
W siedmiu tygodniowych turnusach wzięło udział około 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. Dla tych grup również na prośbę ich opiekunów
przeprowadzano krótkie instruktarze bezpiecznego zachowania nad akwenami wodnymi.
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, 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
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 2017 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

