4. Harmonogram realizacji zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015- 2018

I

Ochrona dzieci
i młodzieży

ZADANIA DO
REALIZACJI

Ograniczenie niedostosowania społecznego oraz
przestępczości dzieci i młodzieży

LP.

ZAMIERZONY
CEL

SPOSÓB REALIZACJI

1. Analizowanie przyczyn
niedostosowania społecznego wśród
dzieci i młodzieży szkolnej,
wpływających na stan
bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
2.Współpraca nauczycieli
–rodziców - uczniów, Policji, Straży
Miejskiej, instytucji i organizacji
społecznych wynikającej z realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Niedostosowaniu Społecznemu
i Przestępczości Wśród Dzieci
i Młodzieży.
3. Organizowanie spotkań
prewencyjnych z nauczycielami,
uczniami i rodzicami.

PODMIOTY
ODPOWIEDZIALNE
ZA KOORDYNACJĘ
ZADANIA

Starosta Wałecki;
Komendant
Powiatowy Policji;

REALIZATORZY ZADANIA

Komenda Powiatowa
Policji;
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie;
Wydział Zarządzania
Kryzysowego,
Bezpieczeństwa i
Spraw Obywatelskich
w Starostwie
Powiatowym;
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna;
Urzędy Miast i Gmin;
Dyrektorzy szkół

TERMINY
REALIZACJI

zadanie
ciągłe

Zapewnienie bezpieczeństwa
w szkołach i ich otoczeniu
Zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży

1. Aktywny udział Policji i Straży
Miejskiej oraz Gminnej w profilaktyce
i zwalczaniu przestępczości
i demoralizacji dzieci i młodzieży:
(Szkolne Grupy Wsparcia, prelekcje,
spotkania);
2. Zwalczanie źródeł przestępczości
(ściganie dealerów narkotykowych,
członków agresywnych grup
nieformalnych, współpraca z
pedagogami szkolnymi)

Starosta Wałecki;
Komendant
Powiatowy Policji;

1. Udostępnienie pomieszczeń
szkolnych oraz zwiększenie liczby
godzin na zajęcia poza lekcyjne;
2. Włączenie lokalnych liderów
i autorytetów młodzieżowych w
realizację przedsięwzięć
prewencyjnych;
3. Współpraca i współdziałanie
organizacji sportowych,
młodzieżowych, parafialnych w
zakresie organizowania form
spędzania wolnego czasu (np. obozy,
kolonie, świetlice);
4. Organizowanie imprez kulturalnorozrywkowych promujących zdrowy
styl życia, bezpieczeństwo osobiste;
5. Zwiększenie aktywności
wolontariatu w organizacji form
spędzania wolnego czasu.

Starosta Wałecki;
Komendant
Powiatowy Policji;

Komenda Powiatowa
Policji;
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie;
Wydział Zarządzania
Kryzysowego,
Bezpieczeństwa i
Spraw Obywatelskich
w Starostwie
Powiatowym;
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna;
Urzędy Miast i Gmin;
Dyrektorzy szkół
Komenda Powiatowa
Policji;
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie;
Wydział Zarządzania
Kryzysowego,
Bezpieczeństwa i
Spraw Obywatelskich
w Starostwie
Powiatowym;
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna;
Urzędy Miast i Gmin;
Dyrektorzy szkół;
Kluby Sportowe

zadanie
ciągłe

zadanie
ciągłe

Objęcie zainteresowaniem wagarującej młodzieży i
nieletnich pozostających bez opieki oraz nieformalnych
grup młodzieżowych (pseudokibice, blokersi) i
ograniczenie negatywnych skutków ich działalności
Ograniczenie
zjawisk
kryminogennych,
chuligaństwa i
wandalizmu

Zapobieganie i
ograniczanie
przestępczości pospolitej
i dokuczliwych wykroczeń

II

1. Kontrola miejsc gromadzenia się
młodzieży (np. piwnice, klatki
schodowe, rejony lokali
gastronomicznych, hipermarketów,
parków) i jej legitymowanie;
2. Skuteczne zabezpieczenie imprez
masowych (mecze piłkarskie,
koncerty, festyny);
3. Współdziałanie z klubami
sportowymi w celu eliminowania
negatywnych zachowań.
4. Informowanie placówek
oświatowych oraz prawnych
opiekunów o naruszeniu przez
nieletnich obowiązujących norm
prawnych lub zachowaniach
mogących powodować demoralizację
lub ich zagrożenie;
5. Podejmowanie wobec dzieci i
młodzieży nierealizujących
obowiązku szkolnego i zagrożonych
demoralizacją środków
profilaktycznych i prawnych.
1. Bieżące aktualizowanie „map
przestępczości”, wskazujących
miejsca publiczne i czas, w których
najczęściej dochodzi do przestępstw
pospolitych;
2. Monitorowanie społecznych
oczekiwań, co do dyslokacji służb
patrolowych w miejscach
niebezpiecznych – społeczne
mapy zagrożeń;

Starosta Wałecki;
Komendant
Powiatowy Policji;

Starosta Wałecki;
Komendant
Powiatowy Policji;

Komenda Powiatowa
Policji;
Wydział Zarządzania
Kryzysowego,
Bezpieczeństwa i
Spraw Obywatelskich
w Starostwie
Powiatowym;
Urzędy Miast i Gmin;
Straż Miejska
i Gminna;
Dyrektorzy szkół;
Kluby Sportowe

zadanie
ciągłe

Komenda Powiatowa
Policji;
Straż Miejska i Gminna

zadanie
ciągłe

Eliminowanie wandalizmu i zachowań
chuligańskich
Kształtowanie wiedzy o sposobach
unikania zagrożeń

1. Skrócenie czasu reakcji na
zdarzenie m.in. poprzez
wprowadzenie rozwiązań
technicznych i organizacyjnych,
poprawienie i unowocześnienie
wyposażenia technicznego stanowisk
kierowania służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo.
2. Uzyskiwanie informacji od
społeczeństwa, przy wykorzystaniu
telefonów zaufania,
3. Upowszechnienie informacji na
temat możliwości kontaktu z
dzielnicowym bądź właściwą
jednostką Policji, Straży
Miejskiej lub Gminnej;
7. Prezentacja dzielnicowych
społecznościom lokalnym poprzez:
publiczną informację w
administracjach osiedli, Internecie,
lokalnych mediach;

Starosta Wałecki;
Komendant
Powiatowy Policji;

1. Opracowywanie i kolportaż
materiałów informacyjnych;
2. Włączenie lokalnych mediów do
promowania bezpiecznych
zachowań;
3. Przedstawianie na imprezach
kulturalno-rozrywkowych treści
profilaktycznych;
4. Organizowanie przez samorząd
oraz służby cyklicznych spotkań,
debat mających na celu analizę stanu
bezpieczeństwa oraz wspólne
wypracowanie przez wszystkie
podmioty zainteresowane poziomem
bezpieczeństwa, rozwiązań
służących jego poprawie.

Starosta Wałecki;
Burmistrz;
Wójt;

Komenda Powiatowa
Policji;
Straż Miejska i Gminna

zadanie
ciągłe

Komenda Powiatowa
Policji;
Wydział Zarządzania
Kryzysowego,
Bezpieczeństwa i
Spraw Obywatelskich
w Starostwie
Powiatowym;
Urzędy Miast i Gmin;
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej;
Powiatowa Stacja
Sanitarno
Epidemiologiczna;
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

zadanie
ciągłe

Uaktywnienie lokalnej
społeczności na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w miejscach
publicznych i miejscu
zamieszkania
Ochrona ofiar
przestępstw
Poprawa
bezpieczeństwa
w ruchu
drogowym

Edukacja użytkowników
dróg w zakresie
bezpiecznego zachowania
się na drodze

III

1. Organizowanie spotkań i szkoleń
ze społecznością lokalną celem
rozpoznawania i rozwiązywania
problemów, uczenie bezpiecznych
zachowań;
2. Integracja społeczności poprzez
organizacje imprez inicjowanych
przez środki pomocy społecznej,
3. Wykorzystanie policyjnej strony
internetowej oraz strony Starostwa
Powiatowego do zbierania informacji
i opinii od mieszkańców na temat
miejsc niebezpiecznych.
1. Poprawa jakości obsługi – ofiar
przestępstw; tworzenie pomieszczeń
przystosowanych do przesłuchiwania
małoletnich świadków oraz ofiar
przestępstw i przemocy tzw.
„niebieskich pokoi”;
2. Ścisła współpraca instytucji i
organizacji pozarządowych
udzielających pomocy
psychologicznej, prawnej oraz
finansowej ofiarom przestępstw.
1. Działania edukacyjne
w przedszkolach i szkołach
podstawowych ukierunkowane
na bezpieczne poruszanie się
po drodze.
2. Promowanie elementów
odblaskowych dla pieszych
i rowerzystów.
3. Opracowywanie, i kolportaż
materiałów profilaktycznych,
4. Współdziałanie w tym zakresie
z lokalnymi mediami.

Starosta Wałecki;
Komendant
Powiatowy Policji;

Starosta Wałecki;
Komendant
Powiatowy Policji;
Dyrektor
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie

Starosta Wałecki;
Burmistrz;
Wójt

Komenda Powiatowa
Policji;
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie;
Miejskie Ośrodki
Pomocy Społecznej;
Gminne Ośrodki
Pomocy Społecznej;

Komenda Powiatowa
Policji;
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie;
Miejskie Ośrodki
Pomocy Społecznej;
Gminne Ośrodki
Pomocy Społecznej;
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
Komenda Powiatowa
Policji;
Powiatowe Centrum
Zarządzania
Kryzysowego;
Dyrektorzy szkół

zadanie
ciągłe

zadanie
ciągłe

zadanie
ciągłe

Wymuszenie
przestrzegania
przepisów ruchu
drogowego wśród
kierowców i pieszych
Rozbudowa infrastruktury
zwiększającej
bezpieczeństwo w ruchu
drogowym
Bezpieczeństwo
w miejscach
publicznych
i miejscu
zamieszkania

Komendant
Powiatowy Policji

1. Instalowanie urządzeń
technicznych w postaci
fotograficznych rejestratorów
wykroczeń i wyświetlaczy prędkości;
2. Przystosowanie cykli sygnalizacji
świetlnej na wszystkich
skrzyżowaniach, do aktualnej sytuacji
ruchu kołowego z uwzględnieniem
ruchu pieszego;
4. Uspakajanie i spowolnienie ruchu
ulicznego szczególnie w rejonie szkół
i dużego skupiska ludzi;
5. Oświetlenie przejść dla pieszych;

Starosta Wałecki;
Burmistrzowie;
Wójt

Kontrole sanitarnoepidemiologiczne

IV

1. Prowadzenie intensywnych działań
zmierzających do eliminowania osób
nietrzeźwych z ruchu drogowego
2. Eliminowanie z ruchu drogowego
niesprawnych technicznie pojazdów
w szczególności dokonujących
przewozu;
3. Prowadzenie działań kontrolnych
ukierunkowanych na przekraczanie
dopuszczalnej prędkości jazdy

1. Podjęcie systematycznej kontroli
lokali gastronomicznych, pod
względem: posiadania zezwolenia na
sprzedaż alkoholu, spełnienia norm
sanitarno-epidemiologicznych i
budowlanych
2. Okresowa kontrola stanu
bezpieczeństwa sanitarnoepidemiologicznego i sanitarnoweterynaryjnego w powiecie

Burmistrzowie;
Wójt;
Pow. Inspektor
Sanitarny
Pow. Inspektor
Nadzoru
Budowlanego
Pow. Lekarz
Weterynarii

Komenda Powiatowa
Policji

zadanie
ciągłe

Urzędy Miast i Gmin;
Powiatowy Zarząd
Dróg;
Komenda Powiatowa
Policji

zadanie
ciągłe

Straże gminne
Policja

1. zadanie
ciągłe
2. raz w
roku

Eliminacja kłusownictwa na
terenie całego powiatu
Eliminowanie skutków pożarów oraz dokonywanie przeglądów
zadrzewień

1. Prowadzenie bieżącego
rozpoznania o rozmiarach
kłusownictwa rybackiego i leśnego
oraz skuteczne zwalczanie, poprzez:
» zwiększenie częstotliwości kontroli
akwenów wodnych w okresach
nasilonego kłusownictwa;
» prowadzenie edukacji ekologicznej
wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
» poprawa współdziałania służb,
inspekcji i straży w zwalczaniu
kłusownictwa.
1. Eliminowanie przyczyn i
ograniczanie skutków pożarów i
innych zdarzeń miejscowych:
» patrolowanie obszarów leśnych
szczególnie w okresach suszy i
wzmożonej penetracji przez ludność
w sezonach turystycznych i zbiorów
runa leśnego;
» prowadzenie kontroli obiektów
budowlanych szczególnie
wielkopowierzchniowych pod kątem
zagrożeń pożarowych;
» edukacja młodzieży szkolnej w
zakresie ochrony przeciwpożarowej;
» podejmowanie działań w kierunku
poprawy wyposażenia i
przygotowania jednostek PSP i OSP
do usuwania skutków zdarzeń i
zagrożeń miejscowych;
» prowadzenie ćwiczeń
koordynujących współdziałanie służb
w trakcie akcji ratowniczych.
2. Dokonywanie przeglądów
zadrzewień w miastach i wsiach oraz
wzdłuż dróg. Wycinka drzew
stanowiących zagrożenie w czasie
silnych wiatrów.

Komenda
Powiatowa Policji;
Straż Leśna;
Państwowa Straż
Rybacka;
Dyrektorzy szkół;
Społeczna Straż
Rybacka

Polski Związek
Łowiecki;
Polski Związek
Wędkarski;
Wydział Ochrony
Środowiska Starostwa
Powiatowego;
Nadleśnictwa;

Komendant
Powiatowy
Państwowej
Straży Pożarnej;
Komendant
Powiatowy Policji;
Komendanci
Gminni;
Ochotnicza Straż
Pożarna;
Straż Leśna;
Powiatowy
Inspektor
Nadzoru
Budowlanego;
Nadleśnictwa

Starosta Wałecki;
Burmistrzowie;
Wójt;
Nadleśniczowie;

Zarząd Dróg;
Sołtysi;
Straże Gminne

Burmistrzowie;
Wójt

zadanie
ciągłe

zadanie
ciągłe

raz w roku

Podjęcie działań w celu
rozwiązania problemu
wałęsających się
zwierząt oraz usuwania
padłych zwierząt
z drogi
Podniesienie
poczucia
bezpieczeństwa
obywateli

1. Podejmowanie działań w celu
ograniczania zjawiska bezdomności
zwierząt oraz usuwania padłych
zwierząt.
2. Określenie zasad postępowania
oraz podmiotów odpowiedzialnych za
usuwanie zwierząt z dróg
publicznych

Powiatowy
Inspektorat
Weterynarii;
Komendant
Powiatowy Policji

Starosta Wałecki;
Burmistrzowie;
Wójt;
Zarząd Dróg

zadanie
ciągłe

1. Zwiększenie liczby patroli Policji w
tych miejscach i czasie, gdzie są
najbardziej potrzebne.
2. Wzmocnienie roli dyżurnych
jednostek organizacyjnych Policji,
położenie szczególnego nacisku na
profesjonalne przyjmowanie i
reagowanie na zawiadomienia
o przestępstwach i wykroczeniach.

Komendant
Powiatowy Policji

Starosta Wałecki;
Burmistrzowie;
Wójt; Komendant
Powiatowy Policji

zadanie
ciągłe

