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SPRAWOZDANIE NR 1/2019
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 31 stycznia 2019 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
Zarządzeniem Nr 3154/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. Prezydent Miasta Płocka powołał Komisję
Bezpieczeństwa i Porządku w składzie:
1. Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka – Przewodniczący Komisji,
2. Grzegorz Lewicki – Radny Miasta Płocka,
3. Piotr Szpakowicz– Radny Miasta Płocka,
4. Jan Piątkowski – przedstawiciel Prezydenta Miasta Płocka,
5. Waldemar Ciesielski – przedstawiciel Prezydenta Miasta Płocka,
6. Jacek Ambroziak - przedstawiciel Prezydenta Miasta Płocka,
7. Norbert Pęcherzewski– przedstawiciel Prokuratora Okręgowego w Płocku,
8. Sławomir Żelechowski – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Płocku,
9. Stanisław Szcześniak – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
– W skład Komisji, z głosem doradczym, weszli:
1. Grzegorz Padzik – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku,
2. Andrzej Wochowski – Komendant Straży Miejskiej w Płocku,
3. Romuald Ostrowski – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Płocku,
4. Zbigniew Gołębiewski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku,
5. Bogusław Okrasa – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Płocku.
– W 2018 r. dokonano następujących zmian w składzie przedmiotowej Komisji:
Podstawa zmiany
Zarządzenie nr 4157/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Zarządzenie nr 108/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Osoby odwołane
Waldemar Ciesielski
Andrzej Wochowski

Osoby powołane
Maja Syska-Żelechowska
Piotr Umiński

Grzegorz Lewicki
Piotr Szpakowicz
Bogusław Okrasa

Andrzej Aleksandrowicz
Małgorzata Ogrodnik
-
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Obsługę techniczną Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapewnił Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych UMP.
W 2018 roku odbyło się jedno spotkanie Komisji. Na posiedzeniu w dniu
22 czerwca poruszona została następująca tematyka:
1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka za rok 2017.
2. Miejski program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców
miasta Płocka – stan przygotowań do realizacji przedsięwzięć w ramach działań „Bezpieczne wakacje 2018”.
3. Analiza zagrożeń dla bezpiecznego wypoczynku na obszarach wodnych znajdujących się na terenie
miasta Płocka.
4. Sprawy różne.
– Członkowie Komisji zostali zapoznani z „Oceną zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa
mieszkańców miasta Płocka za rok 2017”, opracowaną na podstawie informacji przekazanych przez
Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, Komendanta Miejskiego PSP w Płocku oraz Komendanta Straży
Miejskiej w Płocku. Przedmiotowy dokument został przekazany do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto przedstawiciele Policji, Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej w przygotowanych
wystąpieniach przedstawili syntetyczną ocenę zagrożeń z zakresu swego działania. Członkom Komisji
przekazano rekomendacje Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2018 r. dotyczące podjęcia działań
profilaktyczno - prewencyjnych w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” (pismo WBZK–IV.68.3.71.2018).
Komendanci Miejscy: Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendant Straży Miejskiej w Płocku
przedstawili stan przygotowań podległych sił i środków do wyzwań, jakie niesie ze sobą konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa w okresie wakacji. Zadeklarowali, że podległe im jednostki są dobrze
przygotowane do realizacji tego zadania. Przedstawicielka Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
przekazała informację o zaplanowanych kontrolach obiektów przeznaczonych na czasowy pobyt dzieci
i młodzieży. Przedstawiciel Płockiego Rejonowego WOPR poinformował o stanie przygotowań do realizacji
przedsięwzięć w okresie wakacyjnym. Przedstawił aktualny stan sił i środków WOPR i zadeklarował ścisłą
współpracą z Policją poprzez wystawienie łączonych patroli. Wskazał na istnienie problemu tzw. „dzikich
kąpielisk”. Do „dzikich kąpielisk” i problemu zapewnienia tam bezpieczeństwa nawiązał również
przedstawiciel MOSiR Płock. Wskazał na brak nadzoru i należytego oznakowania na plaży Wakeparku oraz
zagrożenia dla bezpiecznego wypoczynku w rejonie zalewu „Sobótka” spowodowanego dużą liczbą
uczestników odbywających się w tym rejonie festiwali. Prezydent Miasta Płocka polecił podjęcie
stosownych działań, mających na celu doprowadzenie do prawidłowego oznakowania tego potencjalnie
niebezpiecznego miejsca.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Płocku
przedstawił informację na temat stanu czystości wody zbiornika „Sobótka”. Prokurator
Rejonowy
w Płocku podniósł kwestię ciemnej liczby nietrzeźwych sterników łodzi pływających po Wiśle. Uzyskał
zapewnienie od Komendanta Miejskiego Policji, że Policja w ramach patroli własnych oraz patroli
łączonych z WOPR prowadziła i nadal prowadzić będzie kontrole stanu trzeźwości osób sterujących
łodziami. W całym roku 2018 zarówno władze miasta Płocka jak i poszczególne służby, straże i inspekcje
systematycznie dokonywały okresowych ocen stanu bezpieczeństwa w mieście, które skutkowały
podejmowaniem adekwatnych działań. Realizowany był także „Miejski Program Zapobiegania
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Mieszkańców Miasta Płocka na lata 20182022” którego ocena stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Prezydent Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski
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Załącznik do Sprawozdania
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za rok 2018

Ocena realizacji „Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Mieszkańców Miasta Płocka na lata 2018 – 2022 ”

1. KOMENDA MIEJSKA POLICJI w PŁOCKU
Komenda Miejska Policji w Płocku prowadziła działania w następujących obszarach:
I. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
Festyny dla dzieci i młodzieży – w ich trakcie można było min. spróbować swoich sił na
symulatorze jazdy na rowerze, obejrzeć radiowóz, policyjny motocykl, wziąć udział w quizach
z zakresu bezpieczeństwa oraz spotkać się z policyjną maskotką Płopolinką,
„Owce w sieci” - cykl spotkań z przedszkolakami, których głównym celem było uświadomienie
dzieciom jakie zagrożenia niesie za sobą korzystanie z internetu oraz wskazanie jak mądrze
i bezpiecznie korzystać z internetu,
„Bezpieczna droga do szkoły, przedszkola”, „Zebra w paski też nosi odblaski” - spotkania
z dziećmi i młodzieżą dotyczące propagowania bezpiecznych zachowań na drodze,
„Bezpieczny Internet” - prelekcje których głównym celem było pokazanie uczniom oraz
nauczycielom jak mądrze i bezpiecznie korzystać z internetu,
„Bezpieczne ferie 2018” - działania te miały na celu promowanie zdrowego stylu życia,
edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zabaw zimą oraz profilaktyki
uzależnień. Podczas akcji systematycznie odbywały się spotkania z dziećmi wypoczywającymi
pod opieką klubów osiedlowych, świetlic środowiskowych, klubów profilaktyki środowiskowej
oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku. Policjanci i pracownicy KMP w Płocku
przeprowadzali pogadanki dotyczące bezpieczeństwa, a także przeprowadzali konkursy wiedzy
powiązane z poruszaną tematyką. Zorganizowano łącznie 64 spotkania z dziećmi i młodzieżą,
nauczycielami i organizatorami zimowego wypoczynku,
„Edukacja prawna środowiska szkolnego” - działanie profilaktyczne skierowane do dzieci
i młodzieży polegające na uświadamianiu odpowiedzialności za czyny będące naruszeniem
obowiązujących norm prawnych i społecznych,
„Bezpieczne wakacje 2018” - działania kontrolne oraz profilaktyczno - prewencyjne
zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz
wypoczynku. Działania te miały na celu promowanie zdrowego stylu życia i edukowanie
młodego
pokolenia
w zakresie bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w lesie i w górach. Realizowane inicjatywy
wpisały się w harmonogram działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod
nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo……nad wodą”,
„Dopalacze kradną życie”, „Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga” - działanie profilaktyczne
skierowane do młodzieży ukierunkowane na uświadomienie odpowiedzialności za czyny będące
naruszeniem obowiązujących norm prawnych i społecznych,
„Wspinka 2018” - Komenda Miejska Policji w Płocku wspólnie z Komendą Miejską Państwowej
Straży Pożarnej oraz Urzędem Miasta Płocka ( Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział
Sportu, Rekreacji i Turystyki) zorganizowała, zawody sportowe z wykorzystaniem ściany
wspinaczkowej dla przedstawicieli klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Płocka.
Impreza miała charakter profilaktyczny, promowała zdrowy styl życia – bez używek.
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Płocka Policja na bieżąco prowadziła również przedsięwzięcia mające na celu
przeciwdziałanie narkomanii. Koncentrowała się na eliminowaniu działań przestępczych
dotyczących narkomanii oraz ograniczeniu dostępności środków odurzających. Policjanci
kierowali swoją uwagę na działalności dealerów narkotykowych, gdyż to oni stanowią
największe zagrożenie. Temat zagrożenia narkomanią i innymi środkami psychoaktywnymi na
terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poruszano niemal na każdej
prelekcji i pogadance przeprowadzanej przez funkcjonariuszy i pracowników KMP Płock.
Podczas przeprowadzanych zajęć mówiono głównie o konsekwencjach prawnych wynikających
z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, skutkach społecznych i zdrowotnych oraz możliwości
uzyskania pomocy.
II. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych
W dniu 19.09.2018 roku w ramach projektu socjalnego „Nie jestem inny, jestem wyjątkowy”
realizowanego przez Zespół Pracy Socjalnej nr 1 w Płocku we współpracy ze Środowiskowym
Domem Samopomocy nr 1 w Płocku odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu osób
niepełnosprawnych i starszych, dotyczące oszustw popełnianych metodą „na wnuczka” i „na
policjanta”. Ponadto omówiono zagrożenia związane z przestępstwami z zakresu przemocy, w
tym przemocy domowej, które mogą dotknąć osoby starsze.
W dniu 27.11.2018 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku odbyło się szkolenie
i warsztaty profilaktyczne zrealizowane w ramach programu „Akademia Bezpiecznego
Człowieka”, majce na celu uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu,
zwłaszcza związanych z wyłudzaniem danych osobowych, posługiwania się w sieci czyimś
wizerunkiem, przybliżenie pojęć takich jak stalking, phising, pharming, scamming. Zajęcia były
również okazją do analizy konsekwencji psychologicznych tych przestępstw dla ich ofiar,
a także poznania praw osoby pokrzywdzonej i adekwatnych sposobów reagowania.
„Mazowiecka Akademia Seniora” to działania ciągłe w ramach których dzielnicowi podczas
obchodu przekazywali osobom starszym wiedzę o podstawowych sposobach ochrony własnego
mienia, unikania i przeciwdziałania zagrożeniom oraz zasadach zachowania się po ujawnieniu
przestępstwa.
„Targi Seniora” w Hali Orlen Arena, podczas których przedstawiciele rozmawiali na temat dot.
bezpieczeństwa osób starszych, propagowali krajową mapę zagrożeń.
„Senior pod parasolem”- projekt edukacyjno-profilaktyczny realizowany wspólnie z Ośrodkiem
Interwencji Kryzysowej w Płocku. Przedstawiciele KMP w Płocku i MOPS-u prowadzili spotkania
z seniorami informując o zagrożeniach oraz metodach i sposobach zapobiegania.
„Pozory mylą, dowody nie” - działania skierowane do sprzedawców w sklepach z alkoholem,
polegające na informowaniu przez dzielnicowych o konieczności egzekwowania zakazu
sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz o konieczności weryfikacji wieku osób kupujących
alkohol.
„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”- debata ewaluacyjna w dniu
12.06.2018 roku w auli Urzędu Miasta Płocka, która służyła do oceny osiągniętych rezultatów
i zakresu realizacji wniosków przedstawionych podczas debaty przeprowadzonej 27.10.2017
roku. Omówione i zaprezentowane zostały również narzędzia Policji: aplikacja mobilna „Moja
Komenda” oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wzięło około 90
osób.
„Zapobiegnij napadowi” - dzielnicowi odwiedzali placówki usługowo-handlowe, stacje paliw,
informując o prawidłowym zachowaniu poszkodowanych po zaistniałym napadzie lub kradzieży
oraz o sposobach i metodach zabezpieczenia placówki przed takim zdarzeniem.
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„Stop włamaniom do mieszkań” - w ramach służby obchodowej oraz za pośrednictwem
lokalnych mediów policjanci informowali o prawidłowym zabezpieczeniu mieszkania przed
włamaniem.
”Bezpieczna działka”- w ramach służby obchodowej dzielnicowi informowali o prawidłowym
zabezpieczeniu ogrodów działkowych przed włamaniem i kradzieżą, dokonywali również
kontroli terenu ogrodów.
„Reaguj, powiadom, nie toleruj” - policjanci prowadzili rozmowy z mieszkańcami informując, iż
w przypadku ujawnienia osób podejrzanie zachowujących się, obcych w rejonie posesji, należy
powiadomić Policję.
„Nie daj zrobić się w jajo” - działania przed Świętami Wielkanocnymi. Patrole składające się
z policjanta, strażnika miejskiego i 2-ch uczniów PUL-u wręczały mieszkańcom Płocka ulotki
„Uwaga na Złodziei”, które przypominały o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Wzmożone działania prewencyjne przed Świętem Zmarłych - policjanci wspólnie
ze funkcjonariuszami Straży Miejskiej i uczniami Płockiego Uniwersytetu Ludowego rozdawali
w rejonach cmentarzy ulotki. Uczulano płocczan by nie pozostawiać torebki i wartościowych
rzeczy bez kontroli, podczas porządkowania mogił bliskich.
„Oznakuj swój rower!” - w ramach akcji prowadzonej od 2000 roku policjanci zachęcali
posiadaczy rowerów do ich oznakowania, celem szybszej identyfikacji w przypadku kradzieży.
Propagowanie podczas spotkań z mieszkańcami miasta Płocka Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda” przełożyły się na wzrost zainteresowania tymi
narzędziami w społeczności lokalnej. W 2018 roku do najczęściej zgłaszanych poprzez Krajową
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa zagrożeń na terenie miasta Płocka należały :
 spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych- 308,
 przekraczanie dozwolonej prędkości- 289,
 nieprawidłowe parkowanie- 167,
 niewłaściwa infrastruktura drogowa- 77,
 grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją- 65,
 dzikie wysypiska śmieci- 55,
 akty wandalizmu – 31.
W ramach troski o bezpieczeństwo w miejscach publicznych policjanci KMP w Płocku
podejmowali działania w zakresie udzielania pomocy osobom bezdomnym, bezradnym życiowo
i bezdomnym. Systematycznie monitorowali miejsca przebywania osób bezdomnych
i potrzebujących, jak również miejsca, w których mogą przebywać osoby starsze, samotne.
Osobom tym przekazywane były informacje o miejscach i sposobach uzyskania pomocy.
Policjanci współpracowali w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Izbą
Wytrzeźwień w Płocku, Strażą Miejską w Płocku oraz innymi instytucjami z terenu miasta.
W 2018 roku Komendant Miejski Policji w Płocku wydał 36 decyzji w zakresie spełnienia
warunków bezpieczeństwa w czasie trwania imprezy masowej.
Na terenie działania KMP w Płocku w 2018 roku odbyło się 77 imprez o charakterze masowym:
 29 imprez kulturalno - rozrywkowych,
 19 meczów piłki nożnej,
 29 meczów piłki ręcznej.
Podczas imprez masowych odnotowano tylko pojedyncze incydenty. Na meczach piłki ręcznej
-1, a na meczach piłki nożnej - 4.
W 2018 roku do zabezpieczenia 101 legalnych zgromadzeń publicznych zaangażowano 831
policjantów. W jednym przypadku doszło do zakłóceń porządku publicznego, wobec sprawców
skierowano wnioski o ukaranie.
III. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Płocku
o bezpieczeństwo w ruchu drogowym realizowali następujące przedsięwzięcia:

w

trosce
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„Bezpieczny niechroniony” - działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa pieszych
i rowerzystów oraz egzekwowania stosowanie się do przepisów ruchu drogowego,
„Widoczny na drodze bezpieczny po zmroku” - działania ukierunkowane na zapewnienie
bezpieczeństwa po zmroku oraz egzekwowanie stosowania się do przepisów ruchu drogowego,
„Prędkość” - działania skierowane wobec kierujących nieprzestrzegających
prędkości. Policjanci sprawdzali ponadto stan techniczny ich pojazdów,

ograniczeń

„Stop kontrola trzeźwości”, „Trzeźwość w przewozie osób”, „Alkohol i narkotyki” działania
ukierunkowane na eliminowanie z ruchu kierujących będących w stanie nietrzeźwości lub
w stanie po użyciu środków odurzających,
„BUS” - działania ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości występujących
w przewozie osób, w szczególności dzieci i młodzieży,
„TRUCK” - działania ukierunkowane na kontrolę stanu technicznego samochodów ciężarowych,
„Pasy” - działania ukierunkowane na ograniczenie skutków wypadków drogowych,
wynikających z niezastosowania się do obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa,
,,Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne Wakacje” - działania ukierunkowane głównie na eliminowanie
z ruchu nietrzeźwych kierujących, represjonowanie sprawców wykroczeń polegających na
przekraczaniu dozwolonej prędkości, niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych.
Funkcjonariusze WRD prowadzili kontrole stanu technicznego pojazdów, ze szczególnym
uwzględnieniem autokarów i pojazdów przewożących dzieci i młodzież,
„Bezpieczna droga do szkoły” - celem akcji było zapewnienie bezpieczeństwa w rejonach szkół,
„Bezpieczny weekend” - działania ukierunkowane na eliminowanie z ruchu nietrzeźwych
kierujących, represjonowaniu sprawców wykroczeń polegających na przekraczaniu dozwolonej
prędkości, niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych,
„Znicz 2018” - działania ukierunkowane na usprawnienie ruchu kołowego oraz zapewnienie
bezpieczeństwa na drogach, eliminowanie nietrzeźwych kierujących, niedopuszczanie do
naruszeń przepisów ruchu drogowego.
Ponadto policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Płocku
przeprowadzili:
 Działania prewencyjno - kontrolne polegające na kontroli pojazdów pow. 7,5 tony oraz
autobusów. Działania prowadzone były wspólnie z ITD,
 Egzaminy na kartę rowerową ,
 Spotkania z dziećmi i młodzieżą w ramach programu B&N,
 Kampanię społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” zorganizowaną wspólnie
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego,
 Akcję profilaktyczną „Twoje Światła - Twoje Bezpieczeństwo” skierowaną do kierujących
pojazdami mieszkańców miasta i powiatu,
 Wdrożenie nowych inżynieryjnych rozwiązań na drodze we współpracy z Urzędem
Miasta Płocka oraz Miejskim Zarządem Dróg,
 Działania edukacyjno - kontrolne „Smartstop” skierowane do rowerzystów i pieszych
korzystających z telefonów i smartfonów,
 Akcję profilaktyczną „Junior rządzi” - zajęcia edukacyjne w szkołach oraz przekazanie
dzieciom czerwonej kartki z apelem do rodziców o zapinanie pasów i nieużywanie
telefonu komórkowego. Materiały przygotowano według projektu policjantki Wydziału
Ruchu Drogowego KMP w Płocku,
 Konkurs „Rowerowy Raj” dla uczniów kl. I - VIII płockich szkół podstawowych wspólnie
z Urzędem Miasta Płocka,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego



–7–

Poz. 1902

Kampanię informacyjno - promocyjną „Bezpiecznie i z głową rowerem po Płocku”
wspólnie z Urzędem Miasta Płocka.

2. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w PŁOCKU
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zrealizowała następujące
działania:
1. Sporządzono „Informację i ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
Płocku za 2017 rok” oraz „Analizę przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do
podejmowania działań na nabrzeżach Wisły na terenie Miasta Płocka”.
2. Prowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze stanowisk sprzedaży fajerwerków.
3. Sporządzono informację nt. „Bezpiecznych ferii 2018” i „Bezpiecznych wakacji 2018”.
W ramach tych akcji przeprowadzono 17 kontroli obiektów służących letniemu i zimowemu
wypoczynkowi dzieci i młodzieży.
4. Na bieżąco opiniowano dokumentację zabezpieczenia imprez masowych, w tym meczów piłki
ręcznej i piłki nożnej, dokonywano lustracji terenu imprez masowych, tj. stadion Wisły Płock,
Hala Orlen Arena, plaża nad Wisłą (Audioriver, Polish hip hop festiwal, Disco nad Wisłą) i na
bieżąco uczestniczono w spotkaniach organizacyjnych dot. zabezpieczenia imprez masowych
lub niemasowych stwarzających zagrożenia lub utrudnienia (półmaraton Dwóch Mostów,
przysięga WOT, itp.).
5. Prowadzono działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych
poprzez promowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego.
W 2018 roku funkcjonariusze
i kampanie społeczne:

Komendy

Miejskiej

PSP

prowadzili

następujące

akcje

„Nie dla czadu”, „Stop pożarom traw”, „Jesteś widoczny jesteś bezpieczny”
w ramach których zorganizowano 28 pogadanek podczas wycieczek, które miały miejsce na
terenach Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych oraz podczas akcji propagandowych poza
terenem jednostek. Łącznie w pogadankach udział wzięło 1215 dzieci, młodzieży i dorosłych,
W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny” propagowano zachowania
uznane za bezpieczne podczas wypoczynku dzieci i młodzieży np. nad wodą poprzez materiały
edukacyjne (ulotki, plakaty) oraz pogadanki, które odbywały się podczas wycieczek do strażnic
JRG. Ponadto w ramach ww. akcji funkcjonariusze PSP przeprowadzili szereg pogadanek dla
dyrektorów szkół i pracowników kadry pedagogicznej szkół podstawowych i gimnazjów, które
odbyły się w IV kwartale 2018 roku. Ogółem przeprowadzono 105 pogadanek, w których udział
wzięło 3047 dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas pogadanek poruszano również tematykę
związaną z kampaniami społecznymi „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa” oraz „Stop
pożarom traw”,
Pogadanki w szkołach podstawowych na terenie miasta Płocka, podczas których zapoznano
nauczycieli i dyrektorów z zasadami bezpiecznego użytkowania budynków szkół. Omówione
zostały także zagadnienia związane z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową,
Niegasnącą popularnością wśród dzieci i młodzieży cieszył się Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” promujący i szerzący zagadnienia z zakresu
ochrony przeciwpożarowej. Udział w nim wzięli uczniowie płockich szkół:





Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

nr
nr
nr
nr

5,
6,
13,
17,
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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22,
LO im. St. Małachowskiego,
Zespół Szkół nr 1,
Zespół Szkół nr 3,
ZSZ im. Marii Skłodowskiej – Curie,
Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PWSZ w Płocku,
Zespół Szkół Centrum Edukacji.

Sprawna organizacja turnieju była możliwa dzięki wspólnemu wysiłkowi Komendy Miejskiej PSP
w Płocku oraz Urzędowi Miasta Płocka (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
oraz Referat Edukacji).
3. STRAŻ MIEJSKA w PŁOCKU
I. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
W pierwszych dniach września 2018 r. Straż Miejska wspólnie z KMP w Płocku przeprowadziła
działania w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. W wyniku i w czasie prowadzonych
działań
nie
odnotowano
zagrożenia
życia
lub
zdrowia
z
udziałem
pieszych.
W ramach działań wystawiono 15 służb w 42 samodzielnych posterunkach.
Przez cały wrzesień Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej realizował spotkania edukacyjne
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w szkołach podstawowych na terenie miasta.
W spotkaniach uczestniczył Lew Honorek.
Na podstawie doświadczeń własnych z lat ubiegłych oraz współdziałania z placówkami
oświatowymi strażnicy miejscy przeprowadzili 655 kontroli w rejonie palcówek oświatowych.
Na prośbę dyrekcji placówek oświatowych nadzorem Straży Miejskiej objęte było łącznie 6
szkół
i przedszkoli.
W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2018”:
 przeprowadzono 211 kontroli miejsc zagrożonych, w większości przypadków związanych
z zakłócaniem porządku i spokoju publicznego przez młodzież w rejonie bloków
mieszkalnych.
 przeprowadzono 178 kontroli rekreacji i wypoczynku młodzieży,
Zespół Profilaktyki SM prowadził w okresie ferii zajęcia edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa
podczas zabaw zimowych. O prowadzonych działaniach w ramach „Bezpiecznych ferii”
strażnicy informowali mieszkańców na forum audycji w lokalnych stacjach radiowych.
W ramach działań „Bezpieczne wakacje 2018” strażnicy miejscy prowadzili intensywne
działania profilaktyczne i edukacyjne ukierunkowane na bezpieczeństwo letniego wypoczynku.
Jednym ze sztandarowych przedsięwzięć było przeprowadzenie „VII Wakacyjnej Przygody
z Bezpieczeństwem”. W ramach służby prewencyjnej:






przeprowadzono 404 kontrole miejsc zagrożonych, w większości przypadków
związanych z zakłócaniem porządku i spokoju publicznego przez młodzież w rejonie
bloków mieszkalnych.
przeprowadzono 464 kontrole rejonu miejsc wypoczynku i rekreacji.
zabezpieczono doraźnie rejon 107 imprez oraz uroczystości rocznicowych.
dokonano 168 kontroli punktów handlowych związanych ze sprzedażą alkoholu.

II. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych
Straż Miejska wspólnie z policjantami KMP w Płocku wykonała 342 służby patrolowe (w 2017 r.
– 576).
W ramach wykonywanych zadań w zakresie bezpieczeństwa w miejscach publicznych strażnicy
rejonowi:
 wzięli udział w 59 spotkaniach Rad Mieszkańców Osiedli,
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przeprowadzili 278 kontroli tzw. dzikich wysypisk odpadów,
przeprowadzili 88 kontroli Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
przeprowadzili 12 kontroli terenów osiedli z przedstawicielami RMO oraz 4 wspólne
kontrole z przedstawicielami administracji osiedla.
Strażnicy przeprowadzili ogółem 1186 kontroli rejonów punktów podawania lub sprzedaży
alkoholu (w 2017 r. – 1934). W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz działań na terenie
miasta ujawnili 482 wykroczenia popełnione przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W stosunku do sprawców wykroczeń
popełnionych przeciwko przepisom ustawy zastosowano łącznie:




 301 pouczeń,
 nałożono 156 mandatów karnych na sumę 15600,00 zł.,
 do Sądu Rejonowego skierowano 6 wniosków o ukaranie,
Strażnicy interweniowali 1315 razy w stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie
czystości i porządku na nieruchomościach oraz w przypadkach różnego rodzaju awarii i innych
zdarzeń.
III. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
W 2018 roku strażnicy Straży Miejskiej w Płocku ujawnili 15174 wykroczeń. Wśród
ujawnionych wykroczeń dominowały wykroczenia drogowe, które stanowiły 64,6 % ogółu
ujawnionych wykroczeń. Związane to było z prowadzeniem wzmożonych kontroli w rejonie
Strefy Płatnego Parkowania, ul. Medycznej, ul. Targowej i ul. Bielskiej.
Na wysokim poziomie prowadzona była działalność profilaktyczno - edukacyjena z zakresu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Programy edukacyjne adresowane były przede wszystkim
do dzieci i młodzieży. Starano się aby zajęcia miały ciekawy charakter. Jako przykłady tego
typu działań wskazać można:


„Akademię Młodego Pasażera” - zajęcia edukacyjne zrealizowane wspólnie
z Komunikacją Miejska w Płocku, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Podczas
zajęć została poruszona tematyka bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej
oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.



„Bezpieczną drogę do szkoły z Lwem Honorkiem” zajęcia profilaktyczne, podczas
których uczniom szkół podstawowych przekazano informacje z zakresu bezpieczeństwa
w ruchu drogowym z uwzględnieniem zasad poruszania się rowerem. W trakcie zajęć
wykorzystano filmy edukacyjne pt.: „Moja bezpieczna droga do szkoły” oraz „Wakacje
z rowerem”. Każde dziecko otrzymało tematyczne kolorowanki.



Festyn rodzinny, który odbył się w Parku Północnym na osiedlu Podolszyce w dniu
30.06.2018 r. w którym wzięło około 150 osób. Strażnicy przygotowali dla uczestników
festynu tematyczne kolorowanki związane z bezpieczeństwem rowerzystów.

IV. Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne

Straż Miejska przeprowadziła 191 kontroli targowisk i giełdy towarowo – samochodowej
(w 2017 r. – 257). Działania strażników ukierunkowane były na wyeliminowanie między innymi
wprowadzania do obrotu i handlu towaru niezgodnego z obowiązującymi przepisami, handlu
poza terenem giełdy i targowisk oraz w miejscach do tego zabronionych. Prowadzono również
działania mające na celu kontrolę legalności wprowadzania do obrotu artykułów spożywczych
pochodzenia zwierzęcego w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej, jak również pod kątem
bezpieczeństwa żywności i żywienia.
V. Bezpieczeństwo nad wodami
W 2018 r. w ramach służby patrolowej SM w Płocku przeprowadziła:
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41 kontroli terenów nad Wisłą,
23 kontrole w rejonie kąpieliska „Sobótka”.

4. POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA w PŁOCKU
Bezpieczeństwo środowiskowe sanitarno-epidemiologiczne
PSSE w Płocku podejmowała działania w następujących obszarach:
Higiena Pracy
1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie chorób zawodowych,
2. Prowadzenie nadzoru w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy,
3. Nadzorowanie przygotowania pracodawców pod kątem przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac związanych z usuwaniem bądź
zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest,
4. Prowadzenie działań związanych z nadzorem nad substancjami chemicznymi i ich
mieszaninami, nad produktami biobójczymi i detergentami,
5. Prowadzenie nadzoru w zakresie egzekwowania zakazu wytwarzania i wprowadzania do
obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.
Higiena Komunalna
PPIS w Płocku przeprowadził kontrolę sanitarną oraz na bieżąco monitorował jakość wody
w kąpielisku miejskim „Sobótka”.Przeprowadził kontrole sanitarne w trakcie trwania imprezy
masowej „Audioriver” w tym, stan sanitarno – porządkowy pola namiotowego zlokalizowanego
na plaży nad Wisłą w pobliżu miejsca imprezy.
W 2018 roku PPIS w Płocku wydał 30 opinii dotyczących realizacji przez organizatorów imprez
masowych obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie kompetencji Państwowej
Inspekcji Saniarnej.
W ramach monitorowania stanu sanitarno – higienicznego obiektów turystycznych, tras na
terenie miasta Płocka, obiektów świadczących usługi dla mieszkańców oraz zakładów opieki
zdrowotnej, poddawano kontrolom sanitarnym hotele, inne obiekty hotelarskie, ustępy
publiczne, pływalnie, kąpielisko miejskie „Sobotka”, zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne
itp. zgodnie z przyjętym harmonogramem kontroli. Przeprowadzono kontrole w 3-ch
placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym na terenie miasta Płocka.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Epidemiologia
W 2018 roku Sekcja Nadzoru Epidemiologii wykonała łącznie 328 kontroli i przeprowadziła
359 dochodzeń epidemiologicznych. W związku z niespełnieniem wymagań sanitarno epidemiologicznych w trzech przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne. Ponadto
przeprowadzono i opracowano 359 wywiadów epidemiologicznych.
Kontynuowano nadzór nad przypadkami Ostrych Porażeń Wiotkich u dzieci do 15-go
roku życia oraz opracowano 2 ogniska zbiorowe choroby przenoszonej drogą pokarmową,
w której czynnikiem etiologicznym była Salmonella.
W ramach prowadzenia nadzoru nad realizacją szczepień ochronnych dzieci i młodzieży
w Płocku, przeprowadzono 44 kontrole. W stosunku do osób uchylających się od obowiązku
szczepień prowadzone było postępowania administracyjne.
Higiena Dzieci i Młodzieży
W 2018 roku
skontrolowano 35 placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
Przeprowadzono 13 zintegrowanych kontroli w ramach akcji bezpieczny wypoczynek dzieci
i młodzieży w miejscach niezorganizowanego wypoczynku z przedstawicielami Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji i Urzędu Miasta Płocka.
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Z przedstawicielami Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku
przeprowadzono kontrole wypoczynku w n/w obiektach:
- w Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku, ul. Brzozowa 3
- w Hotelu Płockim w Płocku, ul. Jachowicza 35.
Uchybień sanitarno- higienicznych w czasie kontroli nie stwierdzono.
Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
PSSE w Płocku w 2018 roku realizowała liczne programy profilaktyczne i edukacyjne z zakresu
swego działania. Jako przykłady wskazać należy na następujące przedsięwzięcia:
V edycja programu „ARS – jak dbać o miłość?”. Zasięg -13 szkół, 964 uczniów, 205 rodziców
i 18 koordynatorów/realizatorów. Do kolejnej – VI edycji zgłosiło się 19 szkół,
„Bieg po zdrowie” program antynikotynowej edukacji zdrowotnej dla klas IV szkół
podstawowych. W II edycji wzięło udział 1837 osób, w tym 939 uczniów, 886 rodziców i 12
koordynatorów. Deklarację przystąpienia do III edycji programu przesłało 11 szkół
podstawowych,
„Mam czas rozmawiać” - kontynuacja kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AID
promującej dialog międzypokoleniowy o zdrowiu. W ramach programu m.in. przeprowadzono
4 zajęcia edukacyjne w Zakładzie Karnym w Płocku. Udzielono także 11 porad metodycznych
w zakładach opieki zdrowotnej oraz placówkach nauczania i wychowania.
„Wybierz życie - pierwszy krok” - program edukacyjny dot. profilaktyki raka macicy.
W programie wzięło udział 937 osób z Płocka,
„Znamię! Znam je ?” - Program profilaktyki raka skóry. Realizowany był w 5-ciu płockich
szkołach. Objęto nim 236 uczniów,
„Podstępne WZW” - program edukacyjny dotyczący wirusowego zapalenia wątroby dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. Programem objęto 272 uczniów oraz 9 nauczycieli realizatorów,
„Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” - działania dotyczące chorób
odkleszczowych. Programem objęto 429 uczniów, 101 nauczycieli i 22 realizatorów. Dodatkowo
w dniu 21 listopada 2018 r. zorganizowano konferencję dla pracodawców pt. „Profilaktyka
chorób odkleszczowych i innych najczęstszych chorób zakaźnych – proste kroki do sukcesu
przedsiębiorstwa i zbudowania zdrowego miejsca pracy”. W konferencji uczestniczyło 80 osób.
5. POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO w Płocku-mieście na prawach
powiatu
W 2018 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku podejmował
następujące działania:
1. Kontrole na realizowanych budowach i obiektach użytkowanych. Doraźne kontrole miały na
celu sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa i zasad zachowania bezpieczeństwa.
Natomiast budynki i obiekty budowlane użytkowane kontrolowane były pod kątem stanu
technicznego, przestrzegania obowiązku dokonywania przeglądów okresowych lub reagowania
właścicieli i zarządców na niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
2. Cykliczne monitorowanie obiektów w ramach akcji "Bezpieczne wakacje" i "Bezpieczne
ferie". Przeprowadzono kontrole obiektów małej architektury, placów zabaw i usytuowanych na
nich urządzeń służących codziennej rekreacji, pod kątem przestrzegania obowiązku
dokonywania przeglądów okresowych i utrzymania w odpowiednim stanie technicznym.
W czerwcu 2018 roku, przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego PINB w Płocku przeprowadził
kontrole 3 obiektów budowlanych przeznaczonych na letni wypoczynek dzieci i młodzieży oraz
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8 kontroli na placach zabaw dla dzieci. W jednym przypadku umorzono postępowanie
administracyjne. Pozostałe kontrole budynków nie wykazały nieprawidłowości.
3. Wyłączenie z użytkowania kilku budynków mieszkalnych z uwagi na ich zły stan techniczny,
stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.
6. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI PŁOCK Sp. z o.o.
Bezpieczeństwo nad wodami
W 2018 roku na wszystkich pływalniach oraz na kąpielisku „Sobótka” została
wprowadzona do stosowania „Opinia w sprawie zabezpieczenia ratowniczego pływalni oraz
kąpieliska „Sobótka”. Na podstawie powyższego opracowania MOSiR Płock dokonał zakupu
dodatkowego oznakowania, wprowadził zapisy do regulaminów obiektów oraz wydał
ratownikom polecenie służbowe, wskazujące jak należy nadzorować wyznaczoną strefę
podczas pełnienia dyżuru ratowniczego.
Dla pracowników zatrudnionych na stanowisku ratownika, MOSiR Płock zorganizował szkolenie
o tematyce związanej z bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych.
Szkolenie obejmowało tematykę z zakresu:
 prawidłowej pracy zespołu ratowniczego,
 bezpieczeństwa osób korzystających z wyznaczonego obszaru wodnego,
 prawidłowego nadzoru wyznaczonego obszaru wodnego,
 odpowiedzialności za wypadki nad wodą.
MOSiR Płock wystąpił do Staży Miejskiej w Płocku z wnioskiem o organizację „mobilnego”
posterunku w okolicach kąpieliska „Sobótka” w sezonie wakacyjnym oraz rekomendował
przeanalizowanie możliwości zintensyfikowania działań prewencyjnych wokół terenu „Sobótki”,
poprzez lepsze oznakowanie zalewu oraz zwiększenia ilości patroli służb odpowiedzialnych za
porządek i bezpieczeństwo.
7. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG w PŁOCKU
W 2018 roku Miejski Zarząd Dróg podejmował następujące działania:
1. Wprowadzenie projektów zmian w stałej organizacji ruchu w pasach drogowych n/w ulic:
- I. Łukasiewicza; na przejściu dla pieszych na wysokości III Liceum wykonano montaż
znaków D-6 przejście dla pieszych na tle fluorescencyjnym oraz montaż tabliczek T-27 pod
znakami D-6 wskazujących, że przejście jest często wykorzystywane przez dzieci,
- F. Piaska; wykonano montaż słupków blokujących U-12c uniemożliwiających przejazd
pojazdów po chodniku na wysokości przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej,
- Ofiar Katynia; przed przejściem dla pieszych przy szkole montaż zespolonych tablic D-6
z T-27 na tle fluorescencyjnym, zastąpienie słupków U-12b z łańcuchami barierami typu
„olsztyńskiego”;
- St. Zgliczyńskiego; wykonano montaż słupków blokujących U - 12c uniemożliwiających
parkowanie pojazdów na chodniku w obrębie przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej,
montaż tabliczek T-27 pod znakami D-6 wskazujących, że przejście jest często
wykorzystywane przez dzieci oraz wykonanie przejścia dla pieszych w kolorystyce białoczerwonej.
- skrzyżowanie ulic A. Mickiewicza/J. Kochanowskiego; w obrębie skrzyżowania na wszystkich
czterech przejściach dla pieszych montaż tabliczek T-27 pod znakiem D-6,
2. Przeprowadzenie wspólnych (przedstawiciele: MZD, KMP w Płocku oraz Pełnomocnika
Prezydenta Miasta Płocka ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego) objazdów
dróg mających na celu wskazanie miejsc, które wymagają wprowadzenia zmian
w zakresie bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Szczególnie uwzględniano miejsca przy
szkołach i przedszkolach, a także miejsca zagrożenia zgłaszane przez mieszkańców.
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4. Sprawdzenie czytelności oznakowania miejsc do parkowania pojazdów mechanicznych
( szczególnie dla osób uprzywilejowanych) w rejonach i miejscach wyznaczonych,
5. Utrzymanie system podglądu wizyjnego wybranych punktów ulic miasta - KORKONET.
System obejmuje podgląd z 33 kamer stacjonarnych, z których obraz udostępniany jest za
pośrednictwem własnej strony internetowej. Rolą systemu jest umożliwienie użytkownikom
dróg bieżącego podglądu sytuacji na drogach i wskazanie ewentualnych zagrożeń lub
utrudnień.
5. Wybudowanie nowych odcinków ścieżek rowerowych na następujących ulicach:
 Wyszogrodzka, Piłsudskiego, Jachowicza - 5,3 km,
 Dobrzykowska - 3,3 km,
 Popłacińska, Portowa, Kolejowa - 2,2 km,
 Al. Broniewskiego - 0,7 km,
 Mostowa - 0,6 km,
 Al. Kobylińskiego - 0,24 km,
 Łukasiewicza – 1.8 km,
 Mickiewicza, Tysiąclecia – 2 km.
Realizacja projektu „Budowa dróg rowerowych w Płocku” umożliwiła uruchomienie Płockiego
Roweru Miejskiego. Rowery były wypożyczane ponad 145 tys. razy w ciągu 4 miesięcy.
8. URZĄD MIASTA PŁOCKA
WYDZIAŁ EDUKACJI i KULTURY

Wydział Edukacji i Kultury zrealizował następujące działania służące podniesieniu
bezpieczeństwa dzieci młodzieży:
1. Eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
w ramach których Referat Edukacji uczestniczył w pracach organizacyjnych, rozpropagował
konkurs we wszystkich płockich szkołach i przekazał środki finansowe na zakup nagród.
W turnieju zorganizowanym w dniu 12 kwietnia 2018 r. wzięły udział drużyny uczniów z 10-ciu
szkół podstawowych.
2. Akcja „Rowerowy Maj”, przeprowadzona w maju 2018 roku, której celem była promocja
zdrowego stylu życia oraz komunikacji rowerowej w szkołach podstawowych i przedszkolach.
Akcja wpłynęła w pozytywny sposób na zmniejszenie natężenia ruchu w okolicach szkół.
Zmniejszyła się liczba samochodów dowożących dzieci. W akcji uczestniczyły dzieci z 8-miu
szkół podstawowych - 2274 uczniów. Partnerem akcji była Komenda Miejska Policji w Płocku.
Uroczyste zakończenie „Rowerowego Maja” miało miejsce w dniu 5 czerwca 2018 roku przed
ratuszem. Prezydent Miasta Płocka oraz Komendant Miejski Policji podsumowali akcję i wręczyli
nagrody.

3. Realizacja akcji „Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczne ferie”, w ramach których:






poinformowano podległe placówki oświatowe o konieczności przestrzegania zasad
dotyczących organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży,
przeprowadzono 3 kontrole organizacji zajęć na terenie szkół w czasie ferii,
upowszechniono w szkołach konkurs na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno edukacyjną dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu
wolnego organizowaną podczas ferii 2018,
upowszechniono w szkołach informację o szkoleniu z zakresu ratownictwa lodowego
organizowanym przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Przekazano pismo
i plakat WOPR z prośbą o zachęcenie uczniów i rodziców do udziału w pokazach,
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Referat Edukacji zorganizował w dniu 30 października 2018 roku spotkanie z dyrektorami szkół
i placówek oświatowych dotyczące wzmocnienia działań w zakresie bezpieczeństwa
w podległych placówkach. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Płocka, pracownicy
Wydziału Edukacji i Kultury Referatu Edukacji, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji
w Płocku i Straży Miejskiej w Płocku.
WYDZIAŁ ZDROWIA i SPRAW SPOŁECZNYCH
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych podejmował następujące działania:
 edukacja dzieci i młodzieży min. z zakresu szkodliwości substancji psychoaktywnych
(alkohol, narkotyki, tzw. dopalacze - nowe substancje psychoaktywne),
 realizacja Programu „Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczne ferie” - organizacja wypoczynku
zimowego i letniego dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe,
narkotykowe oraz związane z przemocą w rodzinie,
 egzekwowanie od właścicieli lokali respektowania warunków sprzedaży i podawania alkoholu
osobom nieletnim, łącznie z wnioskowaniem o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
w ramach działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 kontrole i działalność profilaktyczno – edukacyjna prowadzona w placówkach sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych,
 realizacja programów edukacyjnych i kampanii społecznych w zakresie promocji zdrowia
i profilaktyki uzależnień,
 koordynacja i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących profilaktyki używania środków
zastępczych „dopalaczy” (nowych substancji psychoaktywnych).

Sporządził: Bogusław Sitarski WZK

