Załącznik do Wytycznych Wojewody Mazowieckiego z dnia ……………..……………
do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 r.

Adresatem wszystkich opracowanych dokumentów jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie
pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa, adres e-mail: wbzk@mazowieckie.pl
W przypadku wskazania w tabeli dodatkowego adresu e-mail, proszę dokumenty przesłać również na ten adres.
Termin przekazania
Lp.
Działanie/Zadanie
Realizator
(materiału, sprawozdania lub informacji)

Uwagi

Działalność Powiatowych Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
1.

Opracowanie sprawozdania za 2017 rok z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

2.

Opracowanie programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego.

3.

Dokonanie oceny zagrożeń porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli.

4.

Przekazywanie informacji o terminach posiedzeń komisji
bezpieczeństwa i porządku z programem posiedzenia.

10 dni przed planowanym terminem
spotkania (dot. powiatów)

5.

Przekazywanie istotnych wniosków z posiedzenia komisji
bezpieczeństwa i porządku.

10 dni po posiedzeniu komisji.

luty 2018 r.
do 30 dni od uchwalenia przez Radę
Powiatu, Gminy, jeśli Program jest już
uchwalony - do końca stycznia 2018 r.
Samorząd powiatowy

30 dni od sporządzenia przez komisję
bezpieczeństwa i porządku

Działalność straży gminnych/miejskich
1.

Sporządzenie zbiorczej informacji o współpracy między
Strażą Gminną/Miejską a Policją.

Komendant Stołeczny
Policji

do końca lutego 2018 r.

2.

Sporządzenie zbiorczej informacji o danych zawartych
w ewidencji, o której mowa w art. 9a ust.1 ustawy
o strażach gminnych.

Komendant
Wojewódzki Policji
z siedzibą w Radomiu

do końca lutego 2018 r.
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3.

Opracowanie Planu Kontroli Okresowych na 2019 r.

4.

Wnioskowanie o objęcie straży gminnych/miejskich
programem standaryzacji i certyfikacji.

do końca listopada 2018 r.
Jednostki samorządu
terytorialnego

do końca stycznia 2018 r.
do końca lipca 2018 r.

Zasada
dobrowolności

Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego
1.

Działania ogólne
Jednostki samorządu
terytorialnego

1.1.

Podejmowanie działań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

1.2.

Organizacja spotkania Wojewódzkiego Zespołu do spraw
Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka.

1.3.

Organizacja spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
bezpieczeństwa imprez masowych.

Dyrektor WBZK MUW
w Warszawie

styczeń 2018 r.

1.4.

Organizacja spotkań Zespołu ds. utonięć.

Dyrektor WBZK MUW
w Warszawie

marzec-kwiecień 2018 r.
październik-listopad 2018 r.

1.5.

Udział w pracach Zespołu Koordynacyjnego w ramach
Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018
organów prowadzących szkoły w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach – „Bezpieczna +”

Mazowiecki Kurator
Oświaty

II kwartał 2018 r.

Organizacje
pozarządowe
Dyrektor WBZK MUW
w Warszawie
Jednostki samorządu
terytorialnego

cały rok 2018

do końca czerwca 2018 r.
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2.

„Kręci mnie bezpieczeństwo…” podczas ferii zimowych w 2018 roku
a) ustalenie najistotniejszych problemów dotyczących
bezpieczeństwa w czasie ferii;
b) podejmowanie współpracy z jednostkami Policji
na rzecz poprawy bezpieczeństwa w czasie ferii;
c) inicjowanie i organizowanie współpracy
z harcerstwem, organizacjami społecznymi,
kościołami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w czasie
ferii;
d) inicjowanie i organizowanie współpracy
z organizatorami wypoczynku zimowego;

2.1.

e) promowanie akcji, kampanii oraz działań
edukacyjnych, propagujących bezpieczne zachowania
w okresie wypoczynku zimowego;

Jednostki samorządu
terytorialnego

do połowy lutego 2018 r.

f) wspieranie działań prewencyjnych podejmowanych
przez służby, mających na celu zapobieganie
zjawiskom patologicznym w miejscu zamieszkania
oraz wypoczynku;
g) informowanie o stałych punktach kontrolnych
autokarów przewożących dzieci i młodzież na
wypoczynek zimowy;
h) bieżąca wymiana informacji na temat istniejących
potrzeb i pojawiających się problemów
z przedstawicielami służb, inspekcji oraz partnerami
społecznymi zaangażowanymi w działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa wypoczynku zimowego;
3

i) zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo
w miejscach takich, jak: dzikie lodowiska, blokowiska,
parki itp.;
j) współdziałanie z Policją, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa w miejscach masowej rozrywki;
k) propagowanie bezpiecznych zachowań w ramach
konkursu na najciekawszą inicjatywę dotyczącą
organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
w miejscu zamieszkania, zorganizowaną podczas ferii
zimowych na Mazowszu, pod patronatem Wojewody
Mazowieckiego we współpracy z Komendantem
Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu,
Komendantem Stołecznym Policji oraz Mazowieckim
Kuratorem Oświaty.
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a) zintensyfikowanie współdziałania z samorządem
terytorialnym w kwestii zapewnienia bezpiecznego
wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży (realizacja wspólnych przedsięwzięć
kontrolnych, profilaktycznych i informacyjnych);
b) zwrócenie szczególnej uwagi patroli policyjnych na
tereny dworców kolejowych i autobusowych (ze
szczególnym uwzględnieniem zwalczania narkomanii i
alkoholizmu, pedofilii, rozbojów i kradzieży oraz
psychomanipulacji nieletnich, jak również
pozostawiania dzieci bez opieki dorosłych);

2.2.

c) patrolowanie i kontrolowanie miejsc masowej
rozrywki pod kątem zwalczania przestępczości
narkotykowej, zjawiska alkoholizacji nieletnich oraz
nielegalnej sprzedaży dopalaczy;
d) zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo
w miejscach takich, jak: dzikie lodowiska, blokowiska,
parki itp.;

Komendant Stołeczny
Policji
Komendant
Wojewódzki Policji
z siedzibą w Radomiu

do połowy lutego 2018 r.

e) kontrola sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim;
f) działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa
na drogach dojazdowych do miejsc wypoczynku;
g) prewencyjna kontrola trzeźwości osób obsługujących
infrastrukturę rekreacyjno-sportową;
h) udział w organizowanych akcjach, których celem jest
przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród
nieletnich, na terenie województwa;
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i) patrolowanie placów szkolnych podczas ferii;
j) inicjowanie działań edukacyjnych oraz włączanie się
w akcje organizowane przez inne instytucje
i organizacje społeczne, np. organizowanie,
współorganizowanie pogadanek profilaktycznoprewencyjnych (bezpieczne zachowania na drodze
i w środkach transportu, problematyka uzależnień,
bezpieczne zachowania ze szczególnym
uwzględnieniem zabezpieczenia mienia dzieci
i młodzieży).
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2.3.

a) współpraca z przedstawicielami innych służb
ratowniczych (Policją, Strażą Gminną/Miejską,
Pogotowiem Ratunkowym), samorządem
terytorialnym, inspekcjami (nadzorem budowlanym,
inspekcją sanitarną) dla realizacji założeń akcji
„Kręci mnie bezpieczeństwo…”;
b) prowadzenie kontroli z zakresu ochrony
przeciwpożarowej w obiektach wypoczynku
zimowego;
c) podjęcie działań mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych
(np. na dyskotekach, zabawach);
d) przeprowadzenie akcji edukacyjnych i pogadanek
dla dzieci i młodzieży uczestniczących w koloniach
i półkoloniach, w zakresie bezpiecznego wypoczynku
w czasie ferii, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na niebezpieczeństwo korzystania z dzikich lodowisk.

Mazowiecki
Komendant
Wojewódzki
Państwowej Straży
Pożarnej

do połowy lutego 2018 r.

2.4.

a) zintensyfikowanie współdziałania ze strażami,
służbami oraz samorządem terytorialnym dla potrzeb
realizacji akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…”;
b) kontrola miejsc i organizatorów zorganizowanego
wypoczynku dzieci i młodzieży pod względem ich
legalności;
c) kontrola opracowanych regulaminów korzystania
z obiektów oświatowych.

Mazowiecki Kurator
Oświaty

do połowy lutego 2018 r.
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2.5.

a) zintensyfikowanie współdziałania ze strażami,
służbami oraz samorządem terytorialnym dla potrzeb
realizacji założeń akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…”;
b) bieżąca wymiana informacji z innymi służbami oraz
samorządem terytorialnym na temat potrzeb oraz
pojawiających się problemów bezpieczeństwa
sanitarnego w nadzorowanych obiektach wypoczynku
dzieci i młodzieży;
c) zintegrowanie działań kontrolnych odnośnie
bezpieczeństwa na terenie obiektów wypoczynku
zimowego dzieci i młodzieży w zakresie spełniania
wymogów higieniczno-sanitarnych;
d) wyjazdowych form wypoczynku (obozy, kolonie), jak
i w placówkach wypoczynku w miejscu zamieszkania;
e) podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie
nielegalnej sprzedaży dopalaczy.

Państwowy
Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Warszawie

do połowy lutego 2018 r.

2.6.

a) zintensyfikowanie współdziałania ze strażami,
służbami oraz samorządem terytorialnym dla potrzeb
realizacji założeń akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…”;
b) prowadzenie akcji kontrolnych mających na celu
wyeliminowanie niesprawnych technicznie pojazdów
oraz przestrzeganie przez kierowców przyjętych norm
pracy i wypoczynku;
c) zintensyfikowanie kontroli autokarów przed
wyjazdem dzieci i młodzieży na kolonie zimowe,
obozy lub wycieczki.

Mazowiecki
Wojewódzki
Inspektor Transportu
Drogowego

do połowy lutego 2018r.
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2.7.

2.8.

a) zintensyfikowanie współdziałania ze strażami,
służbami oraz samorządem terytorialnym dla potrzeb
realizacji założeń akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…”;
b) objęcie nadzorem obiektów będących miejscem
wypoczynku dzieci i młodzieży.
a) zintensyfikowanie współdziałania z Policją, Służbami
Celnymi, Strażą Ochrony Kolei, Służbą Ochrony
Lotniska, Strażą Pożarną, Strażą Gminną/Miejską,
Żandarmerią Wojskową dla potrzeb realizacji założeń
akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…”;
b) zintensyfikowanie służb patrolowych w strefach
ogólnodostępnych terminali pasażerskich w porcie
lotniczym Warszawa Okęcie i Warszawa Modlin,
mających na celu zwrócenie szczególnej uwagi na
odlatujące i przylatujące zorganizowane grupy dzieci
i młodzieży oraz zwiedzające lotnisko wycieczki;
c) zintensyfikowanie służb patrolowych
w rejonie dworców kolejowych i autobusowych.

Mazowiecki
Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Budowlanego

do połowy lutego 2018r.

Komendant
Nadwiślańskiego
Oddziału Straży
Granicznej

do połowy lutego 2018r.
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3.

3.1.

„Kręci mnie bezpieczeństwo…” podczas wakacji w 2018 roku
a) ustalenie najistotniejszych problemów dotyczących
bezpieczeństwa w czasie wakacji;
b) podejmowanie współpracy z jednostkami Policji
na rzecz poprawy bezpieczeństwa w czasie wakacji;
c) inicjowanie i organizowanie współpracy
z harcerstwem, organizacjami społecznymi,
kościołami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w czasie
wakacji;
d) inicjowanie i organizowanie współpracy
z organizatorami wypoczynku letniego;
e) promowanie akcji, kampanii oraz działań
edukacyjnych, propagujących bezpieczne zachowania
w okresie wypoczynku letniego;
f) wspieranie działań prewencyjnych podejmowanych
przez służby, mających na celu zapobieganie
zjawiskom patologicznym w miejscu zamieszkania
oraz wypoczynku;
g) informowanie o stałych punktach kontrolnych
autokarów przewożących dzieci i młodzież;
h) na bieżąco zgłaszanie kąpielisk i miejsc
wykorzystywanych do kąpielisk do Państwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz informowanie o dzikich
kąpieliskach;
i) odpowiednie oznakowanie kąpielisk, miejsc
wykorzystywanych do kąpielisk oraz innych
zbiorników wodnych pod względem bezpieczeństwa

Jednostki samorządu
terytorialnego

do połowy września 2018r.
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j)

k)

l)
m)
n)

jak też pod względem sanitarnym (np. zakaz kąpieli);
zintensyfikowanie współpracy z Państwową Inspekcją
Sanitarną i podmiotami uprawnionymi
do wykonywania ratownictwa wodnego w celu
zapewnienia bezpieczeństwa nad zbiornikami
wodnymi;
zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo przy
pracach polowych, (wyeliminowanie obsługi maszyn
rolniczych przez młodzież małoletnią);
współdziałanie z Policją, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa w miejscach masowej rozrywki;
zwrócenie uwagi na zagadnienia ochrony
przeciwpożarowej;
współdziałanie z inspekcją nadzoru budowlanego
w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku
(stan techniczny obiektów, placów zabaw
i usytuowanych na nich obiektów codziennej
rekreacji).
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3.2.

a) zintensyfikowanie współdziałania z samorządem
terytorialnym w kwestii zapewnienia bezpiecznego
wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży (realizacja wspólnych przedsięwzięć
kontrolnych, profilaktycznych i informacyjnych);
b) kontynuowanie wzorem lat ubiegłych ścisłej
współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną
i podmiotami uprawnionymi do wykonywania
ratownictwa wodnego w celu zapewnienia
bezpieczeństwa nad zbiornikami wodnymi;
c) zwrócenie szczególnej uwagi patroli policyjnych
na tereny dworców kolejowych i autobusowych
(ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania
narkomanii i alkoholizmu, pedofilii, rozbojów
i kradzieży oraz psychomanipulacji nieletnich,
jak również pozostawiania dzieci bez opieki
dorosłych);
d) patrolowanie i kontrolowanie miejsc masowej
rozrywki pod kątem zwalczania przestępczości
narkotykowej, zjawiska alkoholizacji nieletnich oraz
nielegalnej sprzedaży dopalaczy;
e) kontrola sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim;
f) działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa
na drogach dojazdowych do miejsc wypoczynku;
g) prewencyjna kontrola trzeźwości osób obsługujących
infrastrukturę rekreacyjno-sportową;
h) udział w organizowanych akcjach, których celem jest
przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród
nieletnich, na terenie województwa;

Komendant Stołeczny
Policji
Komendant
Wojewódzki Policji
z siedzibą w Radomiu

do połowy września 2018 r.
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i) prowadzenie działań profilaktycznych mających
na celu wyeliminowanie nielegalnej sprzedaży
dopalaczy;
j) patrolowanie placów szkolnych podczas wakacji;
k) zwrócenie uwagi na kwestię obsługi maszyn
rolniczych przez młodzież małoletnią;
l) inicjowanie działań edukacyjnych oraz włączanie się
w akcje organizowane przez inne instytucje
i organizacje społeczne, np. organizowanie,
współorganizowanie pogadanek profilaktycznoprewencyjnych (bezpieczne zachowania na drodze
i w środkach transportu; problematyka uzależnień;
bezpieczne zachowania ze szczególnym
uwzględnieniem zabezpieczenia mienia dzieci
i młodzieży, bezpieczeństwo w pracach polowych).
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3.3.

a) współpraca z przedstawicielami innych służb
ratowniczych (Policją, Strażą Gminną/Miejską,
Pogotowiem Ratunkowym, podmiotami
uprawnionymi do wykonywania ratownictwa
wodnego), samorządem terytorialnym, inspekcjami
(nadzorem budowlanym, inspekcją sanitarną) dla
realizacji założeń akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…”;
b) prowadzenie kontroli z zakresu ochrony
przeciwpożarowej w obiektach wypoczynku letniego;
c) patrolowanie oraz monitorowanie zagrożonych
obszarów leśnych oraz działania mające na celu
zminimalizowanie zagrożenia pożarowego
(utrzymywanie w gotowości sił i środków do gaszenia
pożarów);
d) kontrola wyznaczonych obszarów wodnych, na
których przebywają dzieci i młodzież;
e) podjęcie działań mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych
(np. na festynach, dyskotekach, zabawach);
f) uwzględnienie kontroli stacji LPG w celu
wyeliminowania nielegalnych przepompowni gazu;
g) przeprowadzanie akcji edukacyjnych i pogadanek dla
dzieci i młodzieży uczestniczącej w koloniach
i półkoloniach, w zakresie bezpiecznego wypoczynku
w czasie wakacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na zagadnienia: ochrony przeciwpożarowej,
bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Mazowiecki
Komendant
Wojewódzki
Państwowej Straży
Pożarnej

do połowy września 2018 r.
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3.4.

a) zintensyfikowanie współdziałania ze strażami,
służbami oraz samorządem terytorialnym dla potrzeb
realizacji akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…”;
b) kontrola miejsc i organizatorów zorganizowanego
wypoczynku dzieci i młodzieży pod względem ich
legalności;
c) kontrola opracowanych regulaminów korzystania
z obiektów oświatowych (w tym z placów i boisk
szkolnych).

Mazowiecki Kurator
Oświaty

do połowy września 2018 r.

3.5.

a) zintensyfikowanie współdziałania ze strażami,
służbami oraz samorządem terytorialnym dla potrzeb
realizacji akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…”;
b) bieżąca wymiana informacji z innymi służbami oraz
samorządem terytorialnym na temat potrzeb oraz
pojawiających się problemów bezpieczeństwa
sanitarnego w nadzorowanych obiektach wypoczynku
dzieci i młodzieży;
c) zintegrowanie działań kontrolnych odnośnie
bezpieczeństwa na terenie obiektów wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży w zakresie spełniania
wymogów higieniczno-sanitarnych;
d) zintegrowanie działań kontrolnych na terenie
województwa odnośnie sprzedaży dopalaczy;
e) wspieranie działań edukacyjnych i prewencyjnych,
propagujących bezpieczne zachowania w okresie
wakacji oraz mających na celu zapobieganie
zjawiskom patologicznym podczas wyjazdowych form
wypoczynku (obozy, kolonie), jak i w placówkach
wypoczynku w miejscu zamieszkania
(np. akcje „Lato w mieście”).

Państwowy
Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Warszawie

do połowy września 2018 r.
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3.6.

a) zintensyfikowanie współdziałania ze strażami,
służbami oraz samorządem terytorialnym dla potrzeb
realizacji założeń akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…”;
b) prowadzenie akcji kontrolnych mających na celu
wyeliminowanie niesprawnych technicznie pojazdów
oraz przestrzeganie przez kierowców przyjętych norm
pracy i wypoczynku;
c) zintensyfikowanie kontroli autokarów przed
wyjazdem dzieci i młodzieży na kolonie, obozy lub
wycieczki;
d) zorganizowanie stałych miejsc kontroli, gdzie mogą
podjeżdżać autokary w każdej chwili.

Mazowiecki
Wojewódzki
Inspektor Transportu
Drogowego

do połowy września 2018 r.

3.7.

a) zintensyfikowanie współdziałania ze strażami,
służbami oraz samorządem terytorialnym dla potrzeb
realizacji założeń akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…”;
b) przeprowadzanie kontroli stanu technicznego
obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem placów
zabaw i usytuowanych na nich obiektów służących
codziennej rekreacji, będących obiektami małej
architektury oraz obiektów ruchomych
umiejscowionych na placach zabaw;
c) objęcie nadzorem obiektów będących miejscem
wypoczynku dzieci i młodzieży i znajdujących się poza
terenem szkół i przedszkoli.

Mazowiecki
Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Budowlanego

do połowy września 2018 r.
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3.8.

a) zintensyfikowanie współdziałania z Policją, Służbami
Celnymi, Strażą Ochrony Kolei, Służbą Ochrony
Lotniska, Strażą Pożarną, Strażą Gminną/Miejską,
Żandarmerią Wojskową dla potrzeb realizacji założeń
akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…”;
b) zintensyfikowanie działań kontrolnych prowadzonych
w celu sprawdzenia legalności pobytu cudzoziemców
na terytorium RP;
c) zintensyfikowanie służb patrolowych w strefach
ogólnodostępnych terminali pasażerskich w porcie
lotniczym Warszawa Okęcie i Warszawa Modlin
mających na celu zwrócenie szczególnej uwagi na
odlatujące i przylatujące zorganizowane grupy dzieci
i młodzieży oraz zwiedzające lotnisko wycieczki;
d) zintensyfikowanie służb patrolowych w rejonie
dworców kolejowych i autobusowych.

Komendant
Nadwiślańskiego
Oddziału Straży
Granicznej

do połowy września 2018 r.
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4.

4.1.

Zabezpieczenie osób bezdomnych w okresie zimowym
a) systematyczna kontrola miejsc przebywania osób
bezdomnych (ogródki działkowe, tereny nad rzekami,
dworce kolejowe i autobusowe, opuszczone hale
przemysłowe, garaże, pustostany, piwnice, klatki
schodowe, parkingi przy supermarketach, węzły
ciepłownicze i działki letniskowe);
b) prowadzenie rozpoznania w zakresie ustalenia osób
samotnych i niezaradnych życiowo;
c) zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące
się pod wpływem alkoholu (często potencjalne ofiary
mrozów);
d) informowanie bezdomnych w ramach pełnienia
służby patrolowo-interwencyjnej o miejscach
i możliwościach uzyskania pomocy;
e) podejmowanie niezwłocznych działań wobec osób
zagrożonych wychłodzeniem bądź zamarznięciem
w celu ratowania ich życia i zdrowia;
f) podejmowanie współpracy z właścicielami
i zarządcami budynków oraz ogródków działkowych
celem dokonywania wspólnych kontroli
wytypowanych wcześniej miejsc, w których mogą
przebywać osoby bezdomne;
g) działania te powinny być prowadzone przy
współpracy ze Strażą Gminną/Miejską, Państwową
Strażą Pożarną oraz pracownikami pomocy
społecznej;

Komendant Stołeczny
Policji
Komendant
Wojewódzki Policji
z siedzibą w Radomiu

listopad-grudzień 2018 r.
wczk@mazowieckie.pl
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h) podejmowanie współpracy z placówkami dla osób
bezdomnych, Monarem, ośrodkami przeciwdziałania
uzależnieniom, urzędami dzielnic m. st. Warszawy
(komisje ds. rodziny i pomocy społecznej),
starostwami powiatowymi, spółdzielniami
mieszkaniowymi, sądami rodzinnymi, w celu
koordynacji przedsięwzięć wobec osób
potrzebujących pomocy.

4.2.

4.3.

a) rozesłanie pisma do wszystkich gmin województwa
mazowieckiego z prośbą o podjęcie działań
osłonowych adresowanych do osób bezdomnych,
zagrożonych bezdomnością oraz osób starszych
i ubogich, w szczególności z prośbą o podejmowanie
działań mających na celu zapobieganie wypadkom
zamarznięć oraz udzielanie wyczerpujących informacji
umożliwiających uzyskanie pomocy
i wsparcia w formie schronienia, odzieży i posiłku;
b) uaktualnianie wykazu placówek dla osób bezdomnych
na terenie województwa.

Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej
MUW w Warszawie

listopad-grudzień 2018 r.

Kontrola pod względem przygotowania do sezonu
zimowego ośrodków świadczących pomoc osobom
bezdomnym.

Państwowy
Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Warszawie

listopad-grudzień 2018 r.

wczk@mazowieckie.pl

wczk@mazowieckie.pl
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5.

Dotacja celowa budżetu państwa

5.1.

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizacje
zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony
ludności na terenie województwa mazowieckiego
w 2019 r., w obszarze ratownictwa wodnego.

5.2.

Przeprowadzenie naboru wniosków o dotację z rezerwy
celowej budżetu państwa na realizację projektów zadań
publicznych w ramach Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na 2018 rok.

Organizacje
pozarządowe
- podmioty
uprawnione
do wykonywania
ratownictwa
wodnego
Jednostki samorządu
terytorialnego
Organizacje
pozarządowe

październik 2018 r. – styczeń 2019 r.

Zasada
dobrowolności

wg ustaleń MSWiA

Zasada
dobrowolności
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