
 

 
 

 

 

 

                                                                                                         Projekt 
 

Uchwała Nr  
Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia ……………. 
 
 

w sprawie  uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego                                
na lata 2020 – 2023”. 
 
 
 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 oraz art. 12 pkt 9 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) – Rada Powiatu 
Ciechanowskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

Uchwala się „Powiatowy program  zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego                   
i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2020 – 2023”,                                      
w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały. 
 

§ 2 
  

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

  
           Przewodniczący  
Rady Powiatu Ciechanowskiego 
 
 
        Sławomir  Morawski 
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CHARAKTERYSTYKA POWIATU CIECHANOWSKIEGO 
 

Powiat ciechanowski położony jest w północno - wschodniej części Polski, w 

granicach tzw. Niziny Północnomazowieckiej i administracyjnie przyporządkowany jest do 

województwa mazowieckiego. Graniczy z 5 powiatami tj.: z mławskim, przasnyskim, 

pułtuskim, płońskim                   i makowskim i zajmuje obszar 1063 km2 tj. 3% powierzchni 

województwa, z czego miasta zajmują obszar 40 km2, a gminy 1023 km2. Ogółem powiat 

zamieszkuje 89 670 (2018) osób. Powiat tworzą: miasto Ciechanów i gmina miejsko-wiejska 

Glinojeck oraz gminy wiejskie: Ciechanów, Gołymin, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, 

Regimin i Sońsk. 
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Rys. 1. Mapa Powiatu Ciechanowskiego  

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU 
 

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego                                  

i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2020 – 2023, zwany poniżej 

Programem, wyznacza przestrzeń do efektywnej koordynacji, wspierania i wzmacniania 

działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ciechanowskiego.  

W sposób szczególny, realizacja Programu jest ukierunkowana w stronę zapewnienia 

bezpieczeństwa poprzez profilaktykę oraz przezwyciężanie szerokiego spectrum zagrożeń 

współczesnego świata. Realizacja programu ma przyczynić się do wzrostu poziomu 

bezpieczeństwa w wymiarze obiektywnym, ale również zwiększenia subiektywnego poczucia 

bezpieczeństwa oraz rozwoju kompetencji wywierających pozytywny wpływ na stan 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ciechanowskiego.  

Podstawą realizacji założeń Programu jest trwała, oparta na zasadach partnerstwa 

współpraca Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek 

organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa na 

terenie powiatu ciechanowskiego. Szczegółowy wykaz instytucji zaangażowanych w 

realizację Programu zawiera kolejny rozdział niniejszego programu.  

Z praw zawartych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawach o 

samorządach terenowych różnych szczebli wynika, że jednym z najważniejszych zadań 

administracji samorządowej jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. Poczucie 

bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i warunkiem rozwoju 

społecznego, gospodarczego, rodzinnego i osobistego. Bezpieczeństwo jest również 

wartością, która determinuje charakter ludzkiej działalności. Bezpieczeństwo to także taki 

stan otaczającego nas świata, który pozbawiony jest zagrożeń, których niestety wraz z jego 

rozwojem kulturowo-cywilizacyjnym wyłania się coraz więcej.  

Zagrożenia dotykają wszystkich obszarów życia i mogą być skutecznie likwidowane 

tylko dużym zaangażowaniem i wspólnym wysiłkiem członków społeczeństwa, który 

zdecydowanie wymaga koordynacji. Tylko skoordynowane działania służb państwowych, 
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samorządowych, instytucji, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców mogą doprowadzić 

do wyraźnej poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie całego 

powiatu.  

Wypełniając ustawowy obowiązek zapisany w art. 38a ust. 2 pkt. 3 Ustawy                               

o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Ciechanowskiego przedstawia „Powiatowy 

programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2020-2023”, który jest kolejnym, szóstym już 

programem, przygotowanym przez wspomnianą komisję. Poprzednie programy obejmowały 

zróżnicowane rodzaje działań, a wyznaczone cele zostały osiągnięte. 

Ponadto, Program jest zgodny z założeniami Rządowego Programu Ograniczania 

Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka 

na lata 2018 – 2020 r. 

Ze względu na wysoki poziom zaangażowania Komendy Powiatowej Policji                                     

w Ciechanowie w realizację celów programowych, szczególnie w zakresie ochrony                                       

i bezpieczeństwa publicznego, obecny program jest również zbieżny z „Priorytetami 

Komendanta Głównego Policji oraz „Strategią Wojewódzką Policji” i wynikającymi z niej 

priorytetami lokalnymi Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. z Radomiu. 

 

REALIZATORZY PROGRAMU 
 

Główną intencją Programu i celem działalności zaangażowanych w jego realizację 

podmiotów jest obiektywne i odczuwalne podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz 

planowanie, monitorowanie i koordynowanie działań w tym zakresie. Program powstał                        

w wyniku współpracy zespołu specjalistów zajmujących się: problematyką bezpieczeństwa, 

prognozowaniem i monitorowaniem zagrożeń oraz działalnością wychowawczą i prewencją. 

Program ma charakter instytucjonalny, ale przede wszystkim ma na celu dobro naszej 

wspólnoty terytorialnej. W jego przygotowaniu i realizacji powinny brać udział instytucje, 

organizacje i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo jak również mieszkańcy powiatu 

ciechanowskiego.  
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Do realizacji programu zostały zaangażowane następujące instytucje: 

• KOMENDA POWIATOWA POLICJI W CIECHANOWIE 

• STRAŻ MIEJSKA W CIECHANOWIE 

• KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CIECHANOWIE 

• POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W CIECHANOWIE 

• POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CIECHANOWIE 

• BIURO DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W CIECHANOWIE 

• POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CIECHANOWIE 

• POWIATOWA RADA BRD   

• WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO 

W CIECHANOWIE 

• SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE 

• 5 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ W CIECHANOWIE 

• WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWA 

POWIATOWEGO W CIECHANOWIE (koordynacja realizacji programu) 

 

OBSZARY REALIZACJI PROGRAMU 
 

Ze względu na charakter współczesnych zagrożeń, w celu zapewnienia wysokiego 

poziomu efektywności programu, biorąc pod uwagę powyższe czynniki i uwzględniając 

dotychczasowe doświadczenie z realizacji wcześniejszych programów, a także opinie                                

i informacje przekazane przez jednostki wykonujące zadania na rzecz bezpieczeństwa, 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku uznała, że Program na lata 2020-2023 powinien 

koncentrować się i obejmować problemy w następujących obszarach:  

• BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 

• BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 

• BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

• BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE 

• BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE 
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• CYBERBEZPIECZEŃSTWO 

CELE PROGRAMU 

 

Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego mieszkańcom powiatu ciechanowskiego poprzez inicjowanie, koordynację                    

i wzmacnianie działań w przedmiotowym zakresie we wszystkich wyżej wymienianych 

obszarach.  

Realizacja celu głównego jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego mieszkańcom powiatu ciechanowskiego poprzez koordynację, wspieranie                            

i wzmacnianie działań w przedmiotowym zakresie we wszystkich wyżej wymienianych 

obszarach na terenie powiatu ciechanowskiego będzie możliwa poprzez realizację celów 

cząstkowych wyznaczonych w poszczególnych obszarach. W wyniku propozycji 

przedstawionych przez poszczególne podmioty biorące udział w realizacji programu 

wyznaczone zostały następujące cele do osiągnięcia: 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w obiektach użyteczności 

publicznej, 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa pożarowego, 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego, 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa społecznego,  

• wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa. 

 

W celu osiągniecia trwałego wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych                 

i w obiektach użyteczności publicznej zostaną zrealizowane następujące zadania:  

1. działania prewencyjne, zwiększenie liczby umundurowanych patroli w miejscach              

o najwyższym zagrożeniu przestępczością, 

2. zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych, niemasowych i meczy piłki 

nożnej, 
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3. podniesienie efektywności w zakresie zabezpieczenia imprez masowych na terenie 

miasta i powiatu, 

4. kształtowanie postaw społecznych jednoznacznie negujących przestępstwo, 

5. Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich, 

6. ograniczenie zjawiska spalania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią 

odpadów oraz stosowania w instalacjach grzewczych niedozwolonych paliw, 

7. poprawa stanu czystości i przestrzegania obowiązujących przepisów porządkowych, 

8. ograniczenie dewastacji mienia społecznego. 

Niewątpliwie duży wpływ na poziom bezpieczeństwa w miejscach publicznych                                       

i w obiektach użyteczności publicznej mają działania Powiatowej Komendy Policji                                      

w Ciechanowie, dlatego Program poświęca wiele uwagi działalności tej instytucji. Ważnym 

elementem tej działalności jest możliwość nawiązania kontaktu z tą instytucją poprzez 

wykorzystanie ogólnodostępnej – Aplikacji Moja Komenda, narzędzia zawierającego dane 

kontaktowe wszystkich dzielnicowych. Dzielnicowy poprzez stały kontakt z członkami 

lokalnej społeczności, współpracę z samorządem, organizacjami i instytucjami jest w stanie 

na bieżąco reagować na zagrożenia występujące w jego rejonie służbowym jak również 

podnosić poziom zaufania społecznego przez co wzmacniany jest pozytywny wizerunek 

Policji.  

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w obiektach użyteczności publicznej zależy 

również od zabezpieczenia imprez masowych. Kwestie bezpieczeństwa imprez masowych 

znajdowały się również w poprzednim programie, niemniej jednak jest to temat wciąż 

aktualny. W dalszym ciągu w skali kraju dochodzi do wielu zdarzeń z udziałem chociażby 

kibiców piłkarskich. Imprezy masowe nie tylko te sportowe, gromadzą w jednym miejscu                         

i czasie znaczną liczbę ludzi, co samo w sobie powoduje, że nawet drobne incydenty takie jak 

zakłócenia porządku, pożary, awarie techniczne mogą wpływać na bezpieczeństwo wielu 

osób.     
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Komisja dużo uwagi poświęciła bezpieczeństwu w ruchu drogowym, ponieważ nie tylko 

na terenie powiatu ciechanowskiego, ale również w skali całego kraju, najwięcej osób ginie                 

w wyniku zdarzeń drogowych. W tym obszarze jest ciągle wiele do zrobienia i poprawienia. 

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń polskich dróg są nietrzeźwi kierujący oraz tzw. „piraci 

drogowi”, czyli osoby, które podczas jazdy pojazdami w znaczący sposób ignorują                                        

i przekraczają przepisy kodeksu drogowego, stwarzając zagrożenie dla innych użytkowników 

drogi. W celu osiągniecia trwałego wzrostu poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

zostaną zrealizowane następujące zadania:  

1. poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i podejmowanie działań edukacyjnych                  

w tym zakresie, 

2. ograniczanie ilości wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 

3. poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i do domu, 

4. edukacja w celu kształtowania świadomego uczestnika ruchu drogowego, 

respektującego prawa innych uczestników tego ruchu, 

5. edukacja młodzieży w celu kształtowania świadomego uczestnika ruchu drogowego, 

respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestników ruchu drogowego. 

 

Bezpieczeństwo pożarowe to zagadnienie, któremu program poświęca również wiele 

uwagi. Ta sfera również dotyczy bezpośrednio życia i zdrowia mieszkańców powiatu 

ciechanowskiego, a instytucją wiodącą w tym zakresie jest Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Ciechanowie. Zadania z tego obszaru dotyczą głównie szeroko rozumianej 

profilaktyki z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, propagowania stosowania zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, monitorowania stanu bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych i 

użyteczności publicznej oraz poprawy świadomości obywateli. W celu osiągniecia trwałego 

wzrostu poziomu bezpieczeństwa pożarowego zostaną zrealizowane następujące zadania:  

1. popularyzowanie przedsięwzięć i programów profilaktycznych w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej kierowanych do dzieci i młodzieży, 
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2. monitorowanie stanu bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych i użyteczności 

publicznej, 

3. prowadzenie szkoleń, inspekcji gotowości operacyjnej i narad z udziałem podmiotów 

KSRG. 

 

W celu osiągniecia trwałego wzrostu poziomu bezpieczeństwa sanitarno – 

epidemiologicznego zostaną zrealizowane następujące zadania:  

1. kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych, w tym podnoszenie 

poziomu świadomości w zakresie stosowania dopalaczy i narkotyków, 

2. przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wśród młodzieży, 

3. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas wypoczynku zimowego                                    

i letniego dzieci i młodzieży. 

4. ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 

powodowanych kwestionowaną jakością wody przeznaczonej do spożycia                                        

i wykorzystywanej do kąpieli, 

5. kształtowanie postaw prozdrowotnych i edukacja zdrowotna mieszkańców miasta                 

i powiatu ciechanowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób 

zakaźnych  

6. integracja młodzieży Szkół Promocji Zdrowia z terenu województwa mazowieckiego. 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych w zakresie profilaktyki udarów mózgu, 

7. prowadzenie badań profilaktycznych na terenie miasta i powiatu ciechanowskiego, 

8. integracja młodzieży Szkół Promocji Zdrowia z terenu województwa mazowieckiego. 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych w zakresie profilaktyki udarów mózgu. 

 

W celu osiągniecia trwałego wzrostu poziomu bezpieczeństwa społecznego zostaną 

zrealizowane następujące zadania:  
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1. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się                 

do życia, młodzieży opuszczającej zastępcze formy opieki, schroniska dla nieletnich, zakłady 

poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 

2.  stworzenie wielokierunkowego systemu wspierania rodziny w kryzysie, 

3. stworzenie wielokierunkowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

4. poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne dla osób z problemem uzależnień, 

przemocy oraz zagrożonych tymi problemami, 

5. współpraca z ośrodkami lecznictwa odwykowego, 

6. poradnictwo prawne dla osób z rodzin z problemem uzależnień, przemocy, 

7. poradnictwo psychologiczne dla osób z rodzin z problemem uzależnień, przemocy, 

8. realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych z dziedziny 

przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i agresji rówieśniczej, 

9. realizacja szkoleń z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy i agresji 

rówieśniczej, 

10. szkolenia w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych usytuowanych 

na terenie Ciechanowa, 

11. realizacja projektów profilaktycznych we współpracy z zainteresowanymi 

instytucjami, organizacjami i podmiotami, 

12. propagowanie i przekazywanie wiedzy i zasad związanych z BLS i pierwszą pomocą 

wśród mieszkańców miasta i powiatu. 

 

W programie szczególny nacisk został położony na aspekt zwalczania patologii                                        

i aspołecznych zachowań, które są źródłem wielu przestępstw i innych czynów zabronionych 

oraz zjawisk wpływających na bezpieczeństwo publiczne. Największe zagrożenia społeczne 

wynikają głównie z alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień, a także szeroko rozumianej 

przemocy domowej. Alternatywą dla tego typu zachowań i sposobem na ich zapobieganie, 
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jest tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania,                           

a także promowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych. Dlatego w tym obszarze                                 

w programie znalazło się najwięcej zadań i przedsięwzięć oraz najwięcej podmiotów jest 

zaangażowanych w ich realizację. 

W celu osiągniecia trwałego wzrostu poziomu cyberbezpieczeństwa zostaną 

zrealizowane zadania mające na celu przeciwdziałanie różnorodnym formom 

cyberprzestępczości i promowanie bezpiecznych zachowań w Internecie.  W toku 

przedmiotowej działalności profilaktycznej zostaną uwzględnione zróżnicowane 

uwarunkowania demograficzne i technologiczne. Zadania w tym obszarze będą obejmować: 

1.  Działalność profilaktyczno-edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i seniorów                 

w zakresie podniesienia świadomości prawnej, wyrobienia właściwych postaw                                   

i zachowań poprzez prowadzenie szkoleń, prelekcji i pogadanek w szkołach, Kołach 

Gospodyń Wiejskich, Powiatowym Uniwersytecie Trzeciego Wieku, 

2. edukacja rodziców i nauczycieli pracujących z dziećmi w zakresie zasad 

bezpieczeństwa dzieci w Internecie, 

3. podejmowanie działań mających na celu uświadomienie społeczeństwu przestępstw 

internetowych m.in. obrocie gospodarczym, 

4. przeciwdziałanie zjawiskom cyberprzemocy w Internecie. 

Ponadto, realizacja zadań określonych w programie przyczyni się do osiągnięcia celów 

pośrednich do których można zaliczyć:  

• ukształtowanie wśród mieszkańców powiatu ciechanowskiego umiejętności 

wzmacniających poczucie bezpieczeństwa oraz poczucia odpowiedzialności za jego 

poziom, 

• popularyzację wzorów bezpiecznych zachowań w życiu codziennym, 

• wzrost zaufania społecznego do instytucji zaangażowanych w realizację Programu i 

ich przedstawicieli. 

Obszary działania i zadania określone w Programie zostały zarekomendowane przez Członków 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
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CHARAKTERYSTYKA OPERACYJNA PROGRAMU 
 

Do każdego z powyżej wyznaczonych celów przyporządkowane zostały nie tylko 

zadania, ale także sposoby ich realizacji oraz podmioty (wiodące i współrealizujące) 

odpowiedzialne za ich wykonywanie. Całokształt tych informacji ujęty został w ramy 

harmonogramu zawierającego również terminy realizacji poszczególnych zadań. 

Przedmiotowy harmonogram stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Programu.    

Zapewnienie bezpieczeństwa we wszystkich wymienionych powyżej obszarach jest 

procesem długofalowym, zorganizowanym, wymagającym wykształcenia mechanizmów, 

które zapewnią mieszkańcom poczucie porządku i spokoju. Przy jego kształtowaniu 

konieczna jest konsekwencja i zdecydowanie jak również wypracowanie strategii 

postępowania. Wymaga to podejmowania, obok działań represyjnych, długoterminowych 

działań prewencyjnych i wychowawczych. Wspólne skoordynowane działania różnych 

instytucji                        i organizacji oraz mieszkańców mogą doprowadzić do poprawy 

bezpieczeństwa w powiecie. Zaangażowanie społeczne stanowi znaczące wsparcie dla 

wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wyznaczone zadania 

wymagają kompleksowego współdziałania administracji samorządowej, powiatowych służb, 

inspekcji, straży, organizacji społecznych, ale przyczynią się również do zrozumienia faktu, że 

wszyscy                                                          są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo 

mieszkańców powiatu ciechanowskiego. 

KOORDYNACJA, MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 
 

KOORDYNACJA PROGRAMU: Za koordynację realizacji programu odpowiada Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie                                     

w porozumieniu z Powiatową Komisją Bezpieczeństwa i Porządku. 

MONITORING PROGRAMU: Ze względu na długookresowy termin realizacji Programu. 

Przyjęto okresową ocenę stopnia realizacji programu co najmniej raz w roku. Podmioty 

odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań w programie przedkładać będą Staroście 

Ciechanowskiemu roczne sprawozdania ze sposobu realizacji tych zadań najpóźniej do dnia          



POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO                      
I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI POWIATU CIECHANOWSKIEGONA LATA 2020 – 2023 

 

15 | S t r o n a  
 

31 stycznia roku następnego. Oceny realizacji programu dokonuje Komisja Bezpieczeństwa                           

i Porządku. 

EWALUACJA PROGRAMU: W celu pomiaru efektywności osiągniecia wybranych celów 

programu zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców powiatu 

ciechanowskiego. Raport z tych badań będzie stanowił oddzielne opracowanie.  

 

PODSUMOWANIE 
 

Program posiada otwarty i dynamiczny charakter. Ze względu na wielość, złożoność                  

i komplementarność założeń programowych, może on ulegać bieżącej aktualizacji na każdym 

etapie jego realizacji. Ponadto, Program może podlegać również nowelizacji, szczególnie w 

przypadku wypracowania nowych rozwiązań. Dzięki otwartej formule może on być 

rozbudowany o nowe przedsięwzięcia i uwzględnić nowe zagrożenia zaistniałe w obszarach 

szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ciechanowskiego.  

W przypadku konieczności dokonania zmian w Programie. Projekt zmian zostanie 

przygotowany przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku i przedłożony Radzie Powiatu 

Ciechanowskiego do uchwalenia.   

Finansowanie zadań przedstawionych w Programie odbywa się w ramach budżetów 

własnych i planów finansowych podmiotów biorących udział w jego realizacji. Możliwe jest 

także finansowanie działań programowych ze środków pozyskanych przez podmioty 

realizujące Program w formie różnego rodzaju dotacji z funduszy krajowych lub unijnych.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ  

POWIATOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ 

PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI POWIATU 

CIECHANOWSKIEGO NA LATA 2020 – 2023 

 

 

 



 
KOMENDA  POWIATOWA  POLICJA  W  CIECHANOWIE 

 

L.p. Zadania 
 

Planowane działania 
 

Termin realizacji Podmioty współpracujące 

1 Działania prewencyjne,  
zwiększenie liczby 
umundurowanych pa-
troli w miejscach o 
najwyższym zagrożeniu 
przestępczością. 

1. Bieżąca analiza stanu bezpieczeństwa, zwięk-
szenie liczby umundurowanych patroli w miej-
scach o najwyższym zagrożeniu przestępczością. 
 
 

Na bieżąco, miejsca 
wynikające z analizy 
zagrożeń. 
 
 
 
 

 
 
 

 
2. 

Zapewnienie bezpie-
czeństwa podczas im-
prez masowych, nie-
masowych i meczy 
piłki nożnej. 

1. Podejmowanie działań zmierzających do po-
prawy efektywności zabezpieczeń imprez po-
przez: 

• ocenę i weryfikację składanej przez orga-
nizatorów dokumentacji wymaganej do 
uzyskania zezwolenia, 

• przeprowadzanie postępowania i wyda-
nie opinii w sprawie warunków niezbęd-
nych do jej bezpiecznego przeprowadze-
nia, 

• sprawdzanie i monitorowanie czy realiza-
cja imprezy odbywa się zgodnie z warun-
kami określonymi w zezwoleniu. 

• właściwe zabezpieczenie imprez maso-
wych (w tym meczów piłki nożnej niebę-
dącymi imprezami masowymi) przez Poli-
cję, poprzez skierowanie do zabezpiecze-
nia odpowiedniej liczby policjantów w 
oparciu o przeprowadzone analizy zagro-
żenia. 

• wzmocnienie współpracy Policji z pod-
miotami zewnętrznymi w zakresie za-

Na bieżąco  



pewnienia bezpieczeństwa imprez ma-
sowych, 

• działalność informacyjna w środkach ma-
sowego przekazu, 

 

 
3. 

Poprawa bezpieczeń-
stwa w ruchu drogo-
wym i podejmowanie 
działań edukacyjnych 
w tym zakresie. 

1. Realizacja wniosków wynikających z bieżącej 
analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym, 

2. Maksymalne wykorzystanie w służbie urzą-
dzeń rejestrujących wykroczenia drogowe 
przez grupę SPEED (wideo-rejestrator i ręczne 
mierniki prędkości), 

3. Podejmowanie cyklicznych i doraźnych dzia-
łań kontrolno-prewencyjnych, ukierunkowa-
nych na poprawę bezpieczeństwa pieszych, w 
tym w rejonie przejść dla pieszych, 

4. Organizowanie wspólnych patroli z służbami 
pozapolicyjnymi działającymi na rzecz popra-
wy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

5. Współpraca z zarządcami dróg i samorządami 
w zakresie poprawy infrastruktury drogowej 
w szczególności poprzez poprawę organizacji 
ruchu, oznakowania dróg, omawianie bieżą-
cych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego oraz wspólne przedsięwzięcia mające 
na celu likwidację przyczyn wypadków dro-
gowych jak również sporządzanie wniosków o 
wprowadzanie inżynieryjnych rozwiązań po-
prawiających bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym, 

6. Prowadzenie działań profilaktyczno-
edukacyjnych, kampanii społecznych oraz po-
lityki informacyjnej w lokalnych mediach, na 
stronach internetowych oraz portalu Facebo-
ok, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa 

Na bieżąco  



pieszych ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci, młodzieży i seniorów. 

 
4. 

Prowadzenie działal-
ności profilaktycznej 
adresowanych do dzie-
ci, młodzieży i senio-
rów.   
 
 
 
  

1. Działalność profilaktyczno - edukacyjna skie-
rowana do dzieci, młodzieży i seniorów w zakre-
sie podniesienia świadomości prawnej, wyrobie-
nia właściwych postaw i zachowań poprzez pro-
wadzenie szkoleń, prelekcji i pogadanek w szko-
łach, Kołach Gospodyń Wiejskich, Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku.   
 
 

Na bieżąco  

 5. Bezpieczeństwo 
w sieci. 

1. Działalność profilaktyczno - edukacyjna skie-
rowana do dzieci, młodzieży i seniorów w zakre-
sie podniesienia świadomości prawnej, wyrobie-
nia właściwych postaw i zachowań poprzez pro-
wadzenie szkoleń, prelekcji i pogadanek w szko-
łach, kołach Gospodyń Wiejskich, Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku, 
2. Edukacja rodziców i nauczycieli pracujących z 
dziećmi w zakresie zasad bezpieczeństwa dzieci 
w Internecie, 
3. Podejmowanie działań mających na celu 
uświadomienie społeczeństwu przestępstw in-
ternetowych m.in. w obrocie gospodarczym. 
 

Na bieżąco Placówki oświatowe z terenu 
powiatu ciechanowskiego, 
Straż Miejska, Prokuratura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W CIECHANOWIE 

 
 

L.p. Zadania 
 

Planowane działania 
 

Termin realizacji Podmioty współpracujące 

 
1. 
 

 
Popularyzowanie 
przedsięwzięć i pro-
gramów profilaktycz-
nych w zakresie ochro-
ny przeciwpożarowej 
kierowanych do dzieci i 
młodzieży 

1. Organizowanie działań prewencyjnych ukie-
runkowanych na bezpieczeństwo dzieci i mło-
dzieży np. „Dni otwarte strażnicy”, „Bezpieczne 
ferie”, „Bezpieczne wakacje” oraz prowadzenie 
zajęć w Sali Edukacyjnej „Ognik”, 
2. Współudział w przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu eliminacji powiatowych do Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież 
zapobiega pożarom” 

2020 - 2023 Komenda Powiatowa Policji 
w Ciechanowie, 
Straż Miejska, 
Samorząd lokalny. 

 
2. 

Monitorowanie stanu 
bezpieczeństwa w 
obiektach przemysło-
wych i użyteczności 
publicznej 

1. Zajmowanie stanowiska w sprawie przekazy-
wania do użytku obiektów budowlanych: no-
wych, remontowanych i przy zmianie użytkowa-
nia, 
2. Aktualizowanie katalogu i mapy zagrożeń po-
wiatu na podstawie informacji zebranych pod-
czas czynności kontrolno – rozpoznawczych. 
3. Ćwiczenia na obiektach oraz włączanie do 
nich podmiotów i instytucji zewnętrznych. 
Udział w ćwiczeniach sprawdzających warunki i 
możliwości ewakuacji ludzi z obiektów. 

 2020 - 2023  

 
3. 

Prowadzenie szkoleń, 
inspekcji gotowości 
operacyjnej i narad z 
udziałem podmiotów 
KSRG 

1. Organizowanie szkoleń do OSP; 
2. Prowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej 
OSP KSRG i JRG, 
3 Organizowanie narad i spotkań, mających na 
celu doskonalenie form współpracy w ramach 
KSRG. 

2020 - 2023 
 

  
 

 Podniesienie efektyw- 1. Podejmowanie działań zmierzających do po- 2020 - 2023 Komenda Powiatowa Policji 



4. 
 
 
 
 

ności w zakresie zabez-
pieczania imprez ma-
sowych 

prawy efektywności zabezpieczeń imprez po-
przez: 
- weryfikację składanej przez organizatorów do-
kumentacji wymaganej do uzyskania zezwolenia, 
- przeprowadzania postępowania i wydanie opi-
nii w sprawie warunków niezbędnych do jej bez-
piecznego przeprowadzenia, 
- sprawdzanie i monitorowanie czy realizacja 
imprezy masowej odbywa się zgodnie z warun-
kami określonymi w zezwoleniu. 

 w Ciechanowie, 
Straż Miejska, 
Samorząd lokalny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 
W CIECHANOWIE 

 

 

L.p. 

 

Zadania Planowane działania Termin realizacji Podmioty współpracujące 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja ogólnopol-
skiego 
programu profilaktycz-
nego „Bieg po zdrowie”, 
„Czyste Powietrze wokół 
Nas”. 
 

 

 

 

„ARS, czyli jak dbać o 
miłość?” – nowoczesna 
edukacja dla młodzieży z 
zakresu profilaktyki uza-
leżnień (kontynuacja). 

 

 

Konkurs „Szkoła wolna 
od używek”. 

 

 

1. Realizacja programów odbywać się będzie 
głównie w przedszkolach i szkołach podstawo-
wych z udziałem koordynatorów szkolnych, 
2. Zadanie zostanie zrealizowane przy pomocy 
materiałów dydaktycznych (przewodników me-
todycznych, broszur dla uczniów i rodziców), do-
stępnych w formie elektronicznej na stronie in-
ternetowej PSSE oraz w wersji papierowej w sie-
dzibie Powiatowej Stacji. 

 

1. Realizacja programu „Ars, czyli jak dbać o mi-
łość?” będzie odbywać się w szkołach ponadpod-
stawowych powiatu ciechanowskiego, przy uży-
ciu materiałów dydaktycznych dostępnych na 
stronie internetowej PSSE i w wersji papierowej 
w siedzibie Powiatowej Stacji.  Zajęcia będą pro-
wadzić koordynatorzy szkolni. 

 

1. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skie-
rowanym do szkół ponadpodstawowych, organi-
zowanym w ramach programu edukacyjnego 
„ARS, czyli jak dbać o miłość?”. 
Głównym celem konkursu jest aktywna promocja 
i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziała-
nia uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych 

2020 r. 

 

 

 

 

 

 

2020 r. 

 

 

 

II semestr roku 

szkolnego 

2019/2020 

Placówki oświatowe z terenu 
powiatu ciechanowskiego 
 

 

 

 

 

 

Szkoły ponadpodstawowe 

 

 

 

 

 

Szkoły ponadpodstawowe 

 



 

 

 
 
 
Kontynuowanie realiza-
cji Krajowego Programu 
Zapobiegania Zakaże-
niom HIV i Zwalczania 
AIDS na lata 2017-2021. 
 
 
 
 
ABC profilaktyki zacho-
wań ryzykownych – 
warsztaty edukacyjne 
dla młodzieży i dzieci. 
 
 
 
 
 
 
 
Realizacja Ogólnopol-
skiego „Programu Ogra-
niczania Zdrowotnych 
Następstw Palenia Tyto-
niu w Polsce”. 
 

 

 

środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół 
ponadpodstawowych. 

 

 
1. Program realizowany jest w klasach IV-VIII 
szkół podstawowych i w szkołach ponadpodsta-
wowych. Realizacja programu prowadzona jest 
na podstawie materiałów wydanych przez Krajo-
we Centrum ds. AIDS. 
 

 

1. Warsztaty są realizowane na terenie szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych powiatu cie-
chanowskiego przez wykwalifikowanego pra-
cownika PSSE i terapeutów. 
2. Zakres tematyczny zajęć obejmuje szeroko 
rozumianą profilaktykę przeciwdziałania zażywa-
nia substancji psychoaktywnych. 

 
 
 
 
1. Inicjowanie i współorganizacja z placówkami 
oświatowymi oraz podmiotami leczniczymi: 
„Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu” 
„Światowego Dnia Bez Tytoniu”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

2020 r. - 2021 r. 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

Listopad                     

2020-2023 

Maj 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

Placówki oświatowe z terenu 
powiatu ciechanowskiego 
 

 

 

Placówki oświatowe z terenu 
powiatu ciechanowskiego, 

podmioty lecznicze. 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe                         

w Ciechanowie 

 

Samorząd Powiatowy 

PCKiSZ 



Edukacja bezpośrednia 
kadry pedagogicznej 
oraz opiekunów mło-
dzieży szkół ponadpod-
stawowych w zakresie 
przeciwdziałania uzależ-
nieniu od substancji psy-
choaktywnych. 

 

Promocja zdrowego sty-
lu życia wolnego do na-
łogów i przemocy po-
przez sztukę wśród mło-
dzieży szkół ponadpod-
stawowych. 

 

 

1. Organizacja cyklicznych konferencji szkolenio-
wych dla nauczycieli. 
 

 

 

 

 

1. Organizacja cyklicznych przedstawień profilak-
tycznych dla młodzieży szkół ponadpodstawo-
wych z udziałem profesjonalnego teatru. 
 
 

 

 

Październik 

2020 -2021 

2022 

 

 

 

 

Czerwiec 2020 - 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Nadzór nad warunkami 
sanitarno - higienicznymi 
w placówkach wypo-
czynku 

 

1. Kontrole placówek zorganizowanego wypo-
czynku w trakcie ich funkcjonowania, 
2. Wzmożona współpraca ze strażami, służbami 

oraz samorządem terytorialnym dla potrzeb 
realizacji założeń akcji „Bezpieczne ferie”, „Bez-
pieczne wakacje”, 

3. Prowadzenie działań profilaktycznych mają-
cych na celu podniesienie poziomu świadomo-
ści na temat zagrożeń związanych z zażywaniem 
narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopala-
czy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, 
prawnych, jak i społecznych uzależnienia od 
tych substancji, 

4. Wymiana bieżących informacji z innymi służ-

W okresie ferii i 

wakacji 

 



bami oraz samorządem terytorialnym na temat 
potrzeb oraz pojawiających się problemów 
bezpieczeństwa sanitarnego w nadzorowanych 
obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży, 

5 Zintegrowanie działań kontrolnych odnośnie 
bezpieczeństwa na terenie obiektów wypo-
czynku dzieci i młodzieży w zakresie wymogów 
higieniczno – sanitarnych. 

 

3. 

Zapewnienie bezpie-
czeństwa zdrowotnego 
wody dostarczanej w 
ramach zbiorowego zao-
patrzenia mieszkańców 
powiatu w wodę prze-
znaczoną do spożycia 
przez ludzi 

Woda wodociągowa przeznaczona do spożycia 
przez ludzi 
1. Kontrole sanitarne (kompleksowe,    
  problemowe, interwencyjne) z    
  poborem próbek wody przeznaczonej       
  do spożycia przez ludzi z urządzeń 
  wodociągowych, 
2. Wydawanie ocen jakości wody w    
  formie decyzji administracyjnych     
  oraz okresowych ocen jakości wody    
  oraz dokonywanie obszarowych ocen    
  jakości wody przeznaczonej do    
  spożycia przez ludzi przekazywanych   
  organom samorządowym i 
  producentom wody, 
3. Wyegzekwowanie wymaganej jakości 
 wody i właściwego stanu sanitarno- 
technicznego obiektów służących do  
 zaopatrzenia w wodę, 
4. Dokonywanie uzgodnień z    
  przedsiębiorstwami wodociągowymi    
  w zakresie ustalenia harmonogramu 
  pobierania próbek, określenia   
  minimalnej ilości próbek, zakresu 
  wykonywanych oznaczeń oraz 
  terminów ich poboru, 
5. Określenie zasad współdziałania 

Praca ciągła Gmina miejska i gminy wiejskie 
powiatu ciechanowskiego, 
przedsiębiorstwa wodociągowe. 



 dotyczącego poboru próbek, 
 wzajemnego przekazywania 
  prawozdań z badań wody   
 wodociągowej i informowania o 
  prowadzonych działaniach (dot. 
  przedsiębiorstw wodociągowych), 
6. Prowadzenie działalności    
 edukacyjno- informacyjnej w    
 zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego 
  wody, 
7. Prowadzenie nadzoru nad    
 materiałami i wyrobami   
 kontaktującymi się z wodą 
 przeznaczoną do spożycia. 

 

4. 

Zapewnienie bezpie-
czeństwa 
zdrowotnego wód po-
wierzchniowych i na 
pływalniach 

Woda powierzchniowa wykorzystywana do ką-
pieli 
1. Kontrole przestrzegania przepisów 
  dotyczących kąpielisk i miejsc    
  wykorzystywanych do kąpieli, 
2. Wyznaczanie punktów pobierania   
  próbek wody z kąpieliska do badań, 
3. Nadzorowanie wykonywania przez  
  organizatora badań jakości wody w 
  kąpielisku lub miejscu,   
  wykorzystywanym do kąpieli 
4. Kontrole jakości wody w kąpielisku , 
miejscach wykorzystywanych do kąpieli. 
5. Dokonywanie bieżących ocen jakości  
 wody oraz oceny zbiorczej po sezonie 
 letnim w kąpielisku, w miejscu 
 wykorzystywanym do kąpieli, 
6. Prowadzenie na bieżąco w czasie sezonu let-
niego serwisu 
 kąpieliskowego, 
7. Udostępnianie wyników badań wody    

Praca ciągła MOSiR w Ciechanowie 



  organizatorowi kąpieliska 
  niezbędnych do opracowania profilu 
  wody w kąpielisku, 
8. Stała współpraca z organami 
  samorządowymi w celu    
  propagowania i budowania 
  świadomości o randze organizowania 
  kąpieliska. 
 Woda na pływalniach 
1. Kontrole przestrzegania wymagań   
 wg obowiązującego rozporządzenia, 
2. Dokonywanie uzgodnień z   
  administratorem obiektu w zakresie 
  ustalenia harmonogramu pobierania 
  próbek, określenia minimalnej ilości 
  próbek, zakresu wykonywanych 
  oznaczeń oraz terminów ich poboru, 
3. Nadzorowanie wykonywania badań   
  wody na pływalniach, 
4. Egzekwowanie wymaganej jakości 
  wody na pływalniach,   
5. Wykonanie doraźnych badań wody na 
  pływalniach przed wydaniem   
  zbiorczej rocznej oceny,    
6. Dokonywanie bieżących ocen  jakości 
  wody oraz zbiorczej rocznej oceny 
  przydatności wody na pływalniach, 
7. Przekazywanie na bieżąco danych do    
  serwisu basenowego, 

 

 
 
 
 



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE   
W CIECHANOWIE 

 

 

L.p. 

 

Zadania Planowane działania Termin realizacji Podmioty współpracujące 

1. 

 

Pomoc w integracji ze 
środowiskiem osób 
mających trudności w 
przystosowaniu się do 
życia, młodzieży 
opuszczającej zastęp-
cze formy opieki, 
schroniska dla nielet-
nich, zakłady popraw-
cze, specjalne ośrodki 
szkolno-wych., mło-
dzieżowe ośrodki so-
cjoterapii, młodzieżo-
we ośrodki wycho-
wawcze. 
 
 
 
  

1. Opracowanie dla wychowanków Indywidu-
alnego Programu Usamodzielniania i monito-
ring jego realizacji; 
2. Przyznawanie pomocy pieniężnej na konty-
nuowanie nauki, jednorazowej pomocy pie-
niężnej na usamodzielnienie oraz na zagospo-
darowanie; 
3. Praca socjalna; 
4. Aktywizowanie usamodzielnianych wycho-
wanków poprzez możliwość ich uczestnictwa w 
projektach współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych, których celem jest integracja 
społeczna i zawodowa; 
5. Poradnictwo specjalistyczne, w tym: praw-
ne, psychologiczne, terapeutyczne. 

 

2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodki pomocy społecznej,                   
placówkami w których przebywa-
ją wychowankowie, Powiatowy 
Urząd Pracy. 

 

2. 

Stworzenie wielokie-
runkowego systemu 
wspierania rodziny w 
kryzysie poprzez na-
stępujące zadania: 
- ograniczenie liczby 
dzieci kierowanych do 
instytucjonalnej pieczy 

1. Monitorowanie sytuacji i problemów rodzin 
w powiecie, 
2. Profilaktyka zmierzająca do zapobiegania 
powstawaniu sytuacji kryzysowych, 
3. Organizowanie pomocy rodzinom wymaga-
jącym wsparcia poprzez prowadzenie porad-
nictwa specjalistycznego (prawnego, psycholo-
gicznego i pedagogicznego, terapeutycznego 

Praca ciągła Ośrodki pomocy społecznej, PO-
WS w Gołotczyźnie, Sąd Rejono-
wy Wydział Rodzinny i Nielet-
nich, Prokuratura Rejonowa, 
Komenda Powiatowa Policji w 
Ciechanowie,  Poradnia Psycho-
logiczno - Pedagogiczna, organi-
zacje pozarządowe i inne działa-



zastępczej oraz skró-
cenie do niezbędnego 
minimum  ich pobytu 
w tych formach po-
przez działania ukie-
runkowane na pozo-
stawienie dziecka w 
rodzinie biologicznej; 
- podejmowanie przez 
asystenta rodziny w 
gminach pracy z rodzi-
ną biologiczną dziecka 
umieszczonego w pie-
czy zastępczej w celu 
szybkiego powrotu 
dziecka do rodziny 
poprzez:  doradztwo w 
zakresie prowadzenia 
gospodarstwa domo-
wego, trening umie-
jętności opiekuńczo-
wychowawczych, roz-
wój kluczowych kom-
petencji społecznych i 
zawodowych dzięki 
realizacji projektów 
przez ośrodki pomocy 
społecznej  i Centrum  
z dofinansowaniem  
środków zewnętrz-
nych; 
- ograniczenie liczby 
rodzin dysfunkcjonal-
nych, będących w sy-
tuacji kryzysowej, bez-

oraz pracy socjalnej), 
4. Działania ukierunkowane na pozostawienie 
dziecka w rodzinie naturalnej lub na szybki 
powrót do rodziny poprzez pracę z rodziną i 
dzieckiem, 
5. Usprawnienie przepływu informacji o for-
mach wspierania rodzin; 
6. Wsparcie rodzin zastępczych, w których 
przebywają wychowankowie do 18 r. ż. przez 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 
 
 
 
 

jące w obszarze pomocy dziecku 
i rodzinie. 



radnych w wypełnia-
niu funkcji opiekuń-
czo-wychowawczej,  
zagrożonych umiesz-
czeniem dziecka w 
instytucjonalnej i ro-
dzinnej pieczy zastęp-
czej  poprzez objęcie 
ich wczesną interwen-
cją i poradnictwem 
specjalistycznym; 
- dalsze promowanie 
rodzinnych form pie-
czy zastępczej jako 
najkorzystniejszego 
środowiska wycho-
wawczego dla dziecka 
w przypadku koniecz-
ności zapewnienia mu 
opieki zastępczej 
- poprzez pozyskiwa-
nie rodzin zastępczych 
niezawodowych oraz  
tworzenie sieci rodzin 
zawodowych; 
- zintegrowanie, 
usprawnienie i zinten-
syfikowanie współpra-
cy wszystkich instytu-
cji i pracowników po-
mocy społecznej  z 
realizatorami różnych 
form opieki i pomocy 
na rzecz dziecka i ro-
dziny, tj. placówek 



opiekuńczo-
wychowawczych, OA, 
sądu, policji, placówek  
oświatowych i ochro-
ny zdrowia oraz orga-
nizacji pozarządo-
wych; 
- dalsze monitorowa-
nie sytuacji i proble-
mów rodzin w powie-
cie. 

3. Stworzenie wielokie-
runkowego systemu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
poprzez następujące 
zadania: 
- zintegrowanie, 
usprawnienie i zinten-
syfikowanie współpra-
cy wszystkich instytu-
cji w zakresie przemo-
cy w rodzinie; 
- udzielanie pomocy i 
wsparcia osobom do-
znającym przemocy; 
- podejmowanie dzia-
łań na rzecz osób sto-
sujących przemoc                       
w rodzinie. 

1. Udzielanie wsparcia ofiarom przemocy oraz 
pomoc w normalizacji sytuacji życiowej po-
przez kierowanie do Specjalistycznego  Ośrod-
ka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  w 
Mławie, 
2. Działalność profilaktyczna, tj. poradnictwo 
psychologiczne, pedagogiczne, prawne oraz 
terapeutyczne, 
3. Utworzenie i działanie  zespołów interdyscy-
plinarnych w gminach; 
4. Upowszechnianie materiałów dot. przemocy 
w rodzinie oraz o możliwościach wspierania 
osób doznających przemocy poprzez udostęp-
nianie ulotek oraz zamieszczanie informacji na 
stronach internetowych; 
5. Programy oddziaływań korekcyjno -                 
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie. 

Praca ciągła Ośrodki pomocy społecznej,        
PO-WS w Gołotczyźnie, Sąd Re-
jonowy Wydział Rodzinny i Nie-
letnich, Prokuratura Rejonowa, 
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Uzależnień, or-
ganizacje pozarządowe i inne 
działające w obszarze pomocy w 
rodzinie. 

 

 
 
 
 



 
 

BIURO  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  UZALEŻNIEŃ 
 W CIECHANOWIE 

 

L.p. 

 

Zadania Planowane działania Termin realizacji Podmioty współpracujące 

 

1. 

 

Poradnictwo psycholo-
giczne i terapeutyczne 
dla osób z problemem 
uzależnień, przemocy 
oraz zagrożonych tymi 
problemami. 

1. Indywidualne / rodzinne spotkania z psycho-
logiem, terapeutą. 
 
 
 
 

praca ciągła  

2. Współpraca z ośrod-
kami lecznictwa odwy-
kowego. 

1. Motywowanie osób uzależnionych do pod-
jęcia leczenia, pomoc w zakwalifikowaniu na 
terapię. 

praca ciągła  

3. Poradnictwo prawne 
dla osób z rodzin z 
problemem uzależnień, 
przemocy. 

1. Konsultacje indywidualne z radcą prawnym: 
- porady prawne 
- pomoc w formułowaniu pism procesowych. 

          praca ciągła 
 

 

4. Poradnictwo psycholo-
giczne dla osób z rodzin 
z 
problemem uzależnień, 
przemocy. 
 

1. Konsultacje psychologiczne z członkami ro-
dziny osoby uzależnionej / sprawcy przemocy: 
- psychoedukacja 
- motywowanie do podjęcia odpowiednich 
działań 
- interwencje kryzysowe 
- pomoc w rozwiązywaniu bieżących proble-
mów     życiowych 
- praca z dzieckiem 

praca ciągła  

5. Nieodpłatne udostęp-
nianie narkotestów 
oraz materiałów infor-
macyjno – edukacyj-
nych z dziedziny prze-

1. Udostępnianie narkotestów oraz materiałów 
informacyjno – edukacyjnych (poradniki, bro-
szury, ulotki, książki) indywidualnym osobom 
zgłaszającym się do Biura Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Uzależnień a także insty-

praca ciągła  



ciwdziałania uzależnie-
niom oraz przemocy. 
 

tucjom na ich wniosek. 
2. Spotkania i konsultacje edukacyjne nt. spo-
sobu prawidłowego przeprowadzenia testu na 
obecność narkotyku w organizmie oraz inter-
pretacji wyników testu. 

6. Realizacja szkolnych i 
środowiskowych pro-
gramów profilaktycz-
nych z dziedziny prze-
ciwdziałania uzależnie-
niom, przemocy i agre-
sji rówieśniczej. 

1. Programy profilaktyczne realizowane będą 
wśród dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Cie-
chanowa, 
2. Warsztaty profilaktyczne doskonalące umie-
jętności psychospołeczne (asertywność, od-
porność na presję grupy rówieśniczej, komuni-
kacja interpersonalna, umiejętność rozwiązy-
wania konfliktów), 
3. Programy profilaktyczno – artystyczne (kon-
certy, spektakle teatralne) z zakresu profilakty-
ki uzależnień oraz przemocy i agresji rówieśni-
czej. 

praca ciągła 
 

 
 
 
 
 
 
 

7. Realizacja szkoleń z 
dziedziny przeciwdzia-
łania uzależnieniom 
oraz przemocy i agresji 
rówieśniczej. 
 

1. Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień 
oraz przemocy i agresji adresowane będą do 
grup zawodowych, które w codziennej pracy 
mają kontakt z młodymi ludźmi (nauczyciele, 
pedagodzy, realizatorzy zajęć opiekuńczo – 
wychowawczych, przedstawiciele KPP oraz 
Straży Miejskiej, asystenci rodzin, kuratorzy 
sądowi, pracownicy socjalni itp.) Głównym 
celem w/w inicjatyw będzie uzupełnienie wie-
dzy w/w grupy odbiorców o nowe zagadnienia 
z obszaru nowoczesnych form rozpoznawania i 
zapobiegania uzależnieniom oraz zapobiegania 
przemocy i agresji w środowisku rodzinnym, 
szkolnym, rówieśniczym. 

praca ciągła  
 
 
 
 
 
 

8. Akcje edukacyjno - pro-
filaktyczne: 
 

1. Inicjatywy profilaktyczno – edukacyjne or-
ganizowane przez Biuro Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Uzależnień oraz we 
współpracy z podmiotami zainteresowanymi 

praca ciągła  
 
 
 



udziałem w w/w przedsięwzięciach.  Inicjatywy 
będą odbywać się:                                                     
- W okresach wzmożonego ryzyka pojawienia 
się zachowań ryzykownych – ferie zimowe, 
wakacje, 
- Przy okazji Światowego Dnia Zapobiegania 
Narkomanii, 
- Podczas projektów realizowanych przez inne 
podmioty zewnętrzne (Policja, Straż Miejska, 
Szpital, Sanepid itp.) zgłaszające gotowość 
podjęcia współpracy, na rzecz zapobiegania 
uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, 
- Na okoliczność inauguracji nowego roku 
szkolnego – jesień 2020 – VI Edycja Miejskiego 
Tygodnia Profilaktyki, 
- Podczas imprez plenerowych organizowanych 
w mieście. 
- Udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilak-
tycznej „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. 
 

 
 
 

9. Szkolenia w punktach 
sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych 
usytuowanych na tere-
nie Ciechanowa. 

1. Celem szkoleń będzie edukacja osób zajmu-
jących się sprzedażą napojów alkoholowych 
(właściciele i sprzedawcy sklepów i lokali) a 
także pomiar skali zjawiska sprzedaży alkoholu 
osobom poniżej 18 roku życia. Elementem 
szkoleń będzie audyt dotyczący przestrzegania 
zasad sprzedaży alkoholu określonych w usta-
wie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi oraz edukację sprzedaw-
ców. 
 

raz w roku  
 
 
 
 
 

10. Realizacja projektów 
profilaktycznych we 
współpracy z zaintere-
sowanymi instytucja-

1. Rozpatrywanie wniosków w sprawie dofi-
nansowania inicjatyw profilaktycznych, organi-
zowanych przez podmioty zewnętrzne takie jak 
kościoły, policja, kluby sportowe itp. 

praca ciągła  
 
 
 



mi, organizacjami i 
podmiotami. 
 
 
 

2. Przykładowe inicjatywy profilaktyczne to, 
spotkania autorskie, świadectwa osób wycho-
dzących z uzależnienia, obozy, kolonie, wyjazdy 
sportowo – profilaktyczne adresowane do 
dzieci i młodzież z rodzin z problemem alkoho-
lowym / przemocy z terenu Ciechanowa. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRAŻ  MIEJSKA    

 

 

L.p. 

 

Zadania Planowane działania Termin realizacji Podmioty współpracujące 

1 

 

 

Ograniczenie przypad-
ków zakłócania po-
rządku i spokoju pu-
blicznego. 

1. Koordynowanie rozmieszczenia Policji i Stra-
ży Miejskiej, z uwzględnieniem zagrożeń wy-
stępujących na danym terenie, 
2. Zwiększenie liczby i aktywności patroli Straży 
Miejskiej, 
3. Modernizacja i rozbudowa systemu Miej-
skiego Monitoringu Wizyjnego. 

długofalowy Komenda Powiatowa Policja 
 w Ciechanowie, samorząd 
gminny. 
 
 

2. Ograniczenie dewasta-
cji mienia społecznego. 

1. Koordynowanie rozmieszczenia Policji i Stra-
ży Miejskiej, z uwzględnieniem zagrożeń wy-
stępujących na danym terenie, 
2. Zwiększenie liczby i aktywności patroli Straży 
Miejskiej, 
3. Modernizacja i rozbudowa systemu Miej-
skiego Monitoringu Wizyjnego. 

długofalowy Komenda Powiatowa Policja 
 w Ciechanowie, samorząd 
gminny. 
 

3. Poprawa bezpieczeń-
stwa dzieci i młodzieży 
poza szkołą. 

1. Realizacja programu profilaktyczno- pre-
wencyjnego pn. „Patrol szkolny”, 
2. Promowanie bezpiecznych zachowań dzieci i 
młodzieży poza szkołą. 

długofalowy Komenda Powiatowa Policja 
 w Ciechanowie. 

4. Poprawa stanu czysto-
ści i przestrzegania ob-
owiązujących przepi-
sów porządkowych. 

1. Realizacja działań akcyjnych „Odpad”. długofalowy 

 

WGOŚ 
samorząd gminny 

5. Ograniczenie zjawiska 
spalania odpadów poza 
spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpa-
dów oraz stosowania w 

1. Realizacja działań akcyjnych „Czyste powie-
trze”, 
2.Monitorowanie jakości powietrza za pomocą 
czujników monitorujących jakość powietrza, 
drona lub z wykorzystaniem innych technolo-

długofalowy WGOŚ 
WKS 
Samorząd gminny 



instalacjach grzewczych 
„zakazanych paliw”. 

gii, 
3. Zwiększenie ilości czujników monitorujących 
jakość powietrza, 
4. promowanie i realizacja programu „Czyste 
powietrze”. 

6. Zapewnienie bezpie-
czeństwa uczestników 
imprez masowych i 
niemasowych. 

1. Zwiększenie ilości patroli Straży Miejskiej; 
2. Wspólne prowadzenie działań porządko-
wych z Policją, w celu zapewnienia spokoju i 
porządku w miejscach imprez masowych i 
niemasowych, 
3. Współdziałanie z organizatorami i innymi 
służbami w ochronie porządku podczas imprez 
masowych i niemasowych, 
4. Modernizacja i rozbudowa systemu Miej-
skiego Monitoringu Wizyjnego w miejscu im-
prez masowych. 

długofalowy Komenda Powiatowa Policji                     
w Ciechanowie 
organizatorzy imprez 
samorząd gminny 

7. Ograniczenie ilości wy-
kroczeń przeciwko 
bezpieczeństwu i po-
rządkowi w komunika-
cji. 

1. Zwiększenie liczby i aktywności patroli Straży 
Miejskiej, 
2. Kontrola oznakowania infrastruktury drogo-
wej, 
3. Współpraca z zarządcami dróg w celu wła-
ściwego utrzymania i oznakowania infrastruk-
tury drogowej, 
4. Modernizacja i rozbudowa systemu Miej-
skiego Monitoringu Wizyjnego. 

długofalowy 

 

 

Komenda Powiatowa Policji                     
w Ciechanowie, 
zarządcy dróg. 

8. Poprawa bezpieczeń-
stwa dzieci i młodzieży 
w drodze do i ze szkoły. 

1. Realizacja programu profilaktyczno-                    
prewencyjnego pn. „Patrol szkolny”. 

długofalowy 

 

Komenda Powiatowa Policji                     
w Ciechanowie 

9. Edukacja w celu kształ-
towania świadomego 
uczestnika ruchu dro-
gowego, respektujące-
go prawo i szanującego 
prawa innych uczestni-

1. Realizacja programu profilaktyczno-
prewencyjnego pn. „Patrol szkolny”, 
2. Realizacja działań akcyjnych ukierunkowa-
nych na poprawę bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, 
3. Promowanie bezpiecznych zachowań na 
drodze. 

długofalowy  



ków tego ruchu. 

9 Eliminacja występowa-
nia pojazdów pozosta-
wionych bez tablic re-
jestracyjnych - lub po-
jazdów, którego stan 
wskazuje na to, że nie 
jest używany. 

Monitoring występowania tzw. „wraków”; 
usuwanie pojazdów w trybie art. 50a. 1. usta-
wy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym. 

długofalowy 

 

WIMID 
Komenda Powiatowa Policji 
w Ciechanowie 



WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU   
STAROSTWA POWIATOWEGO W CIECHANOWIE 

 

 

Lp. 

 

Zadania 

 

 

Planowane działania 

 

Termin realizacji 

 

Podmioty współrealizujące 

1. Kształtowanie postaw 
społecznych jedno-
znacznie negujących 
przestępstwo. 

1. Propagowanie różnych treści z zakresu 
profilaktyki społecznej, 

2. Spotkania z funkcjonariuszami policji, 
3. Spotkania z przedstawicielami prokuratury 

i sądu. 

2020-2023 Szkoły powiatowe we współpracy 
ze służbami powiatowymi oraz 
samorządem gminnym. 

2. Zapobieganie demora-
lizacji i przestępczości 
nieletnich. 

1.  Spotkania z funkcjonariuszami policji, 
2.  Spotkania z prawnikami, 
3.  Zajęcia z pedagogiem szkolnym. 

2020-2023 Szkoły powiatowe we współpracy 
ze służbami powiatowymi oraz 
samorządem gminnym. 

3. Przeciwdziałanie nar-
komanii 
i alkoholizmowi wśród 
młodzieży. 

1.  Patrole policyjne w pobliżu szkół, 
2.  Kontrole placówek sprzedających alkohol, 
3. Warsztaty z pedagogami szkolnymi, 
4.  Spotkania z Pełnomocnikiem Prezydenta 

ds. rozwiązywania problemów uzależnień. 

2020-2023 Szkoły powiatowe we współpracy 
ze służbami powiatowymi oraz 
samorządem gminnym. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SPECJALISTYCZNY   SZPITAL  WOJEWÓDZKI 
 W  CIECHANOWIE 

 

L.p. Zadania Planowane działania Termin realizacji Podmioty współpracujące 

1. Propagowanie i przekazywanie 

wiedzy i zasad związanych z 

BLS i pierwszą pomocą wśród 

mieszkańców miasta i powia-

tu. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Realizacja tego zadania będzie odbywać się 

w szkołach podstawowych, ponadpodsta-

wowych i wśród mieszkańców miasta i po-

wiatu, 

2. Organizacja warsztatów i ćwiczeń praktycz-
nych z zakresu pierwszej pomocy i BLS dla 
uczniów szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych, 

3. Organizacja warsztatów i ćwiczeń praktycz-
nych z zakresu pierwszej pomocy i BLS dla 
słuchaczy Powiatowego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, 

4. Organizacja warsztatów i ćwiczeń praktycz-

nych z zakresu pierwszej pomocy i BLS dla 

mieszkańców miasta i powiatu podczas za-

planowanych imprez lokalnych. 

2020 - 2023 Placówki oświatowe z terenu 
powiatu ciechanowskiego, 
Szkoły ponadpodstawowe; 
Starostwo Powiatowe w Cie-
chanowie, 
Urząd Miasta Ciechanów, 

2. Kształtowanie postaw proz-

drowotnych i edukacja zdro-

wotna mieszkańców miasta i 

powiatu ciechanowskiego 

 

 

 

 

1. Organizacja i współdziałanie podczas pikni-

ku „Zdrowe Mazowsze”. 

2020 Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego, 
Komenda Powiatowa PSP Cie-
chanów, 
5 MBOT Ciechanów, 
Starostwo Powiatowe w Cie-
chanowie. 
Urząd Miasta Ciechanów; 

WORD 



 

3. Integracja młodzieży Szkół 

Promocji Zdrowia z terenu 

województwa mazowieckiego. 

Kształtowanie postaw proz-

drowotnych w zakresie profi-

laktyki udarów mózgu 

1. Zorganizowanie i współdziałanie podczas 

„Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia”. 

2020 Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego; 
Samorząd lokalny; 

I Liceum Ogólnokształcące im. 
Zygmunta Krasińskiego w Cie-
chanowie; 

4. Edukacja młodzieży w celu 

kształtowania świadomego 

uczestnika ruchu drogowego, 

respektującego prawo i szanu-

jącego prawa innych uczestni-

ków ruchu drogowego 

 Współudział w programie „Jesteś widoczny, 

jesteś bezpieczny”. 

2020 - 2021 Samorząd Województwa Ma-

zowieckiego; 

Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Mazowieckiego; 

Komenda Powiatowa Policji w 

Ciechanowie; 

WORD; 

5. Prowadzenie badań profilak-

tycznych na terenie miasta i 

powiatu ciechanowskiego 

 

1. Profilaktyczne, bezpłatne badania miesz-

kańców miasta i powiatu podczas imprez lo-

kalnych. 

2020 - 2023 Samorząd lokalny; 

6. Podniesienie efektywności w 

zakresie zabezpieczenia im-

prez masowych na terenie 

miasta i powiatu 

 

 

1. Podejmowanie działań zmierzających do 
poprawy efektywności zabezpieczenia im-
prez masowych poprzez, 

2. Weryfikację składanej przez organizatorów 

dokumentacji wymaganej do uzyskania ze-

zwolenia, 

3. Przeprowadzania postępowania i wydanie 
opinii w sprawie warunków niezbędnych do 

2020 - 2023 Komenda Powiatowa Policji w 

Ciechanowie; 

Komenda Powiatowa Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Cie-

chanowie; 

Samorząd lokalny; 



 

 

 

 

 

 

 

jej przeprowadzenia, 
4. Kontrolowanie i monitorowanie czy realiza-

cja imprezy masowej odbywa się zgodnie z 

warunkami określonymi w zezwoleniu. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 MAZOWIECKA  BRYGADA  OBRONY  TERYTORIALNEJ  W  CIECHANOWIE 

 

L.p. Zadania Planowane działania Termin realizacji Podmioty współpracujące 

1. Propagowanie wychowania 

obywatelskiego i patriotycz-

nego wśród młodzieży oraz 

organizacji pozarządowych. 

 

 

1. Podejmowanie działań podtrzymujących i 

upowszechniających tradycję narodową, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej podczas szkoleń i uroczystości 

patriotycznych.   

2020 - 2023  

2. Aktywna promocja i edukacja 

w zakresie profilaktyki prze-

ciwdziałania uzależnieniom 

od alkoholu, tytoniu i innych 

środków psychoaktywnych 

wśród żołnierzy OT. 

 

1. Konsultacje psychologiczne z żołnierzami 

OT: 

• pomoc w rozwiązywaniu bieżących pro-

blemów życiowych, 

• motywowanie do podjęcia odpowiednich 

działań, 

• interwencje kryzysowe w rodzinie. 

2020 - 2023  

3. Działania prewencyjne z za-

kresu ruchu drogowego. 

2. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego z przedstawicielami KPP w 

Ciechanowie 

2020 - 2023  

 


