UCHWAŁA Nr ^ 11 / 342/2010
Rady Powiatu Łowickiego
Z dnia a l u t e ^ D 2010 roku
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata
2010 - 2012 w Powiecie Łowickim.
Na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 200 lr. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Dz.
U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153
poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688 , Dz. U. Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Dz. U.
Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92
poz. 753 /
Rada Powiatu Łowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2010-2012
w Powiecie Łowickim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Martkn Kosiarek

Uzasadnienie:
Obowiązek opracowania projektu Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego wynika z zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przypisanych
w art.38a ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym.
Projekt Programu uzyskał akceptację członków Komisji na posiedzeniu
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 27 listopada 2009 roku.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przedkłada projekt Programu Radzie
Powiatu, gdyż w świetle art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym „uchwalenie powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu „ .

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia a . lu tęs? .

Powiatowy Program
zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego
w powiecie łowickim
na lata 2010 - 2012

„Razem bezpieczniej”

ŁOWICZ

2010 rok
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1. Wstęp
Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego na lata 2010 - 2012 „Razem Bezpieczniej”
zwany w dalszej części „Programem ” obejmuje swym zakresem szeroko
rozumiane bezpieczeństwo na terenie powiatu łowickiego, jest spójny
z założeniami rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych
zachowań „Razem Bezpieczniej” na lata 2007-2015 i stanowi w głównej mierze
kontynuacją Programu, który był przyjęty przez Radę Powiatu Łowickiego
na lata 2007-2009 .
Poczucie bezpieczeństwa przesądza o jakości życia i rozwoju naszej
społeczności lokalnej. Dlatego ochrona bezpieczeństwa w różnych jego
obszarach i ochrona porządku publicznego należą do jednych z głównych zadań
powiatu.
Program ten ma ograniczać skalę zjawisk i zachowań, które budzą
powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.
Założenia zawarte w Programie mają na celu to, aby mieszkańcy naszego
powiatu czuli się bezpiecznej, a także, aby wzrosło ich zaufanie do służb
działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Wymaga to zwiększenia skuteczności i zacieśnienia współpracy Policji,
administracji publicznej, organizacji społecznych i obywateli. Tylko poprzez
wspólną pracę można osiągnąć cel, jakim jest bezpieczniejsze życie w naszej
wspólnocie samorządowej.
Przyjęty na lata 2007 - 2009 „Powiatowy Program zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
w powiecie łowickim” przyczynił się do poprawy stanu szeroko rozumianego
bezpieczeństwa w naszym powiecie, w obszarach zadań realizowanych przez
Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Państwowej Staży Pożarnej,
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii, Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wydział
Edukacji, Kultury i Sportu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy
Urząd Pracy, niemniej jednak pozostała sfera przedsięwzięć i zadań, które
wymagają dalszego doskonalenia oraz kontynuacji.
Istotą obecnego Programu na lata 2010-2012 są wyznaczone w nim
cele i zadania , które winy być konsekwentnie realizowane.
Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
- wychowanie dzieci, młodzieży i powszechna edukacja na rzecz
bezpieczeństwa,
- stworzenie programów terapeutycznych i organizowanie powszechnej
edukacji społeczeństwa w zakresie łagodzenia skutków przemocy,
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- propagowanie oraz wdrażanie rozwiązań zmniejszających ryzyko stania
się ofiarą przestępstwa,
- stosowanie skutecznych środków przeciw przestępcom
naruszającym prawo z uwzględnieniem przestępstw i wykroczeń
w ruchu drogowym,
- łagodzenie skutków bezrobocia,
- dalsze doskonalenie współpracy i współdziałania powiatowych służb,
inspekcji i straży w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa,
a dotyczące wspólnych lub własnych obszarów działania.
Nie oznacza to, że w toku realizacji powyższych celów nie będą
przyjmowane inne propozycje zadań i tematów, o które Program będzie
można rozszerzyć.

2. Obszary wymagające podjęcia działań w ramach Programu:
I. Bezpieczeństwo w szkole,
II. Przemoc w rodzinie,
III. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania,
IV. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
V. Bezrobocie,
VI. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
VII. Bezpieczeństwo sanitarne,
VIII. Bezpieczeństwo weterynaryjne,
IX. Bezpieczeństwo budowlane.
I. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE
Wybrane problemy
1. Przestępstwa i wykroczenia w szkołach oraz w bezpośrednim sąsiedztwie
szkół.
2. Łatwy dostęp do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym.
3. Niezadowalający stan współpracy osób i instytucji odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo w środowisku szkolnym zwłaszcza na linii: dyrekcja nauczyciele - uczniowie - rodzice - Policja.
Zadania:
1. Rzetelna analiza i identyfikacja problemów bezpieczeństwa szkolnego.
2. Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach oraz
w bezpośrednim sąsiedztwie.
3. Zbudowanie skutecznych mechanizmów współpracy dyrekcji-nauczycieli
- rodziców - uczniów - Policji w zakresie bezpieczeństwa w szkołach.
3

4. Zwiększenie skuteczności ochrony szkół.
5. Konsekwentne reagowanie na patologie .
6. Upowszechnianie
w
szkołach
programów
profilaktycznych
ukierunkowanych na wyeliminowanie agresji wśród młodzieży oraz
używania przez nią substancji psychoaktywnych.
7. Wykorzystanie środków masowego przekazu w celu promowania
prospołecznych wzorców zachowań.

Podmiot odpowiedzialny:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu, który
we współpracy z jednostkami współdziałającymi ustali własny szczegółowy
program kierunkowy, określający sposób realizacji poszczególnych zadań,
terminy ich wykonania i wskaże środki przeznaczone na ich realizację.
Partnerzy: Komenda Powiatowa Policji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Dyrektorzy Szkół, Samorządy Gmin.

II. PRZEMOC W RODZINIE
Wybrane problemy:
1. Brak reakcji, bierność i tolerancja dla przemocy w rodzinie i zachowań
patologicznych.
2. Niski poziom świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, relacjach
i działaniach, które są przejawami przemocy w rodzinie.
3. Brak skutecznej współpracy instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie
przemocy w rodzinie.
Zadania:
1. Promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego.
2. Edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie procedury
prawnej.
3. Organizowanie szkoleń tematycznych dla osób pracujących nad
ograniczeniem zjawiska przemocy.
4. Zacieśnienie współpracy instytucji i organizacji społecznych
świadczących pomoc prawną psychologiczną i socjalną dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez usprawnienie przepływu
informacji o przypadkach wystąpienia takich zjawisk i podjęcie
wspólnych działań.
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Podmiot odpowiedzialny:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które we współpracy z jednostkami
współdziałającymi w realizacji powyższych zadań ustali własny szczegółowy
program kierunkowy, określający sposób realizacji poszczególnych zadań,
terminy ich wykonania i wskaże środki przeznaczone na ich realizację.
Partnerzy: Komenda Powiatowa Policji, Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi, Samorządy Gmin, Wydział Edukacji, Kultury
i Sportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu, Sądy

III. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Wybrane problemy:
1. Utrzymujące się zagrożenie przestępczością pospolitą, wciąż wysoki
poziom zjawisk chuligańskich i patologicznych.
2. Wzrastające zagrożenie przestępstwami popełnionymi przez osoby
pozostające pod wpływem alkoholu czy narkotyków.
3. Anonimowość, bierność, brak poczucia odpowiedzialności za dobro
wspólne dające „ nieme przyzwolenie” na popełnianie przestępstw.
4. Zbyt niski poziom zaufania społeczeństwa do formacji ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego i zbyt mała gotowość
do uczestniczenia w przedsięwzięciach partnerskich.
Zadania:
1. Zapewnienie ciągłości pracy jednostki, w tym funkcjonowania gminnych
komórek Policji, przy współfinansowaniu przez samorządy.
2. Wdrożenie do użytkowania systemu monitoringu miasta Łowicza oraz
bieżące dostosowywanie do niego organizacji służby patrolowej.
3. Zapewnienie efektywnego zabezpieczenia sportowych oraz kulturalnorozrywkowych imprez masowych.
4. Zwalczanie zachowań chuligańskich.
5. Edukacja dla bezpieczeństwa.
6. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich w zakresie poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców.
7. Publikowanie w Internecie mapy zagrożeń kryminalnych.
8. Egzekwowanie zgodnego z prawem spożycia i sprzedaży alkoholu.
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Podmiot odpowiedzialny:
Komenda Powiatowa Policji, która we współpracy z jednostkami
współdziałającymi w realizacji powyższych zadań ustali własny szczegółowy
program kierunkowy, określający sposób realizacji poszczególnych zadań,
terminy ich wykonania i wskaże środki przeznaczone na ich realizację.

Partnerzy: Prokurator, Sąd Rejonowy. Straż Ochrony Kolei, Samorządy Gmin.
Placówki Oświatowe, PCPR, MOPS, GOPS, Firmy Ochrony Mienia
i Osób.

IV. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Wybrane problemy:
1. Duża liczba zdarzeń drogowych.
2. Duża liczba przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu
lub innego podobnie działającego środka.
Zadania:
1. Edukacja dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
3. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich w zakresie poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców.
4. Publikowanie w Internecie mapy zagrożeń w ruchu drogowym.
5. Działania na rzecz utrzymania płynności ruchu drogowego podczas
planowanych remontów i przebudów dróg.
Podmiot odpowiedzialny:
Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, która we współpracy z jednostkami
współdziałającymi w realizacji powyższych zadań ustali własny szczegółowy
program kierunkowy, określający sposób realizacji poszczególnych zadań,
terminy ich wykonania i wskaże środki przeznaczone na ich realizację.
Partnerzy: Prokurator, Sąd, Zarządcy Dróg, Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego, PCK, PSP, PZMOT, Placówki Oświatowe.
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V . BEZROBOCIE
Wybrane problemy:
1. Zbyt niskie zainteresowanie osób bezrobotnych podnoszeniem kwalifikacji
zawodowych,
2. Małe zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem osób młodych, bez
doświadczenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych,
3. Wysoki procent osób długotrwale bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami
zawodowymi w strukturze osób bezrobotnych nie zainteresowanych
podjęciem pracy,
4. Małe zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem osób z niskimi
kwalifikacjami zawodowymi,
5. Brak umiejętności osób poszukujących pracy w poruszaniu się po rynku
pracy,
6. Dezaktualizacja kwalifikacji zawodowych osób długotrwale bezrobotnych
Zadania:
1. Aktywizacja młodzieży na rynku pracy.
2. Aktywizacja i zatrudnianie osób długotrwale bezrobotnych.

Podmiot odpowiedzialny:
Powiatowy Urząd Pracy, który we współpracy
z jednostkami
współdziałającymi w realizacji powyższych zadań ustali własny szczegółowy
program kierunkowy, określający sposób realizacji poszczególnych zadań,
terminy ich wykonania i wskaże środki przeznaczone na ich realizację.
Partnerzy: Miejski i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Szkoły,
Pracodawcy, Starostwo Powiatowe

VI. BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
Wybrane problemy
1. Usprawnienie współdziałania służb ratowniczych podczas zdarzeń.
2. Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego.
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Zadania:
1. Poprawa bezpieczeństwa w powiecie, a w szczególności w gminach: Chąśno,
Łowicz, Łyszkowice poprzez zwiększenie liczby jednostek w KSRG.
2. Propagowanie ochrony Przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży.
3. Rozbudowa /modernizacja/ teleinformatyczna Powiatowego Stanowiska
Kierowania w Łowiczu.
Podmiot odpowiedzialny:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, która we współpracy
z jednostkami współdziałającymi w realizacji powyższych zadań ustali własny
szczegółowy
program
kierunkowy,
określający
sposób
realizacji
poszczególnych zadań, terminy ich wykonania i wskaże środki przeznaczone na
ich realizację.
Partnerzy: Samorządy Gmin, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego, Policja, Ochotnicze Straże Pożarne, Związek
Harcerstwa Polskiego

VII. BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE
Wybrany problem
1. Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Zadania:
1. Tworzenie w szkołach środowiska nauki sprzyjającego zdrowiu.
2. Zapewnienie profilaktycznej opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą
( tworzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej ).
3. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców.
Podmiot odpowiedzialny:
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, która we współpracy
z jednostkami współdziałającymi w realizacji powyższych zadań ustali własny
szczegółowy
program
kierunkowy,
określający
sposób
realizacji
poszczególnych zadań, terminy ich wykonania i wskaże środki przeznaczone na
ich realizację.
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Partnerzy: Dyrektorzy szkół i placówek opiekuńczych, Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu , Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Samorządy Gmin.
VIII. BEZPIECZEŃSTWO WETERYNARYJNE
Wybrany problem
1.Istniejące zjawisko zagrożeń związanych z zakaźnymi chorobami
odzwierzęcymi ze szczególnym uwzględnieniem wysoce zjadliwej grypy
ptaków.
Zadania:
1. Kontrola zakażeń u zwierząt.
2. Szeroka akcja propagandowa.
3. Obserwacja akwenów wodnych na terenie powiatu

Podmiot odpowiedzialny:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii, który we współpracy z jednostkami
współdziałającymi w realizacji powyższych zadań ustali własny szczegółowy
program kierunkowy, określający sposób realizacji poszczególnych zadań,
terminy ich wykonania i wskaże środki przeznaczone na ich realizację.

Partnerzy: Samorządy Gmin, Komenda Powiatowa Policji,
Państwowa Straż Pożarna, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Straż Rybacka,
media lokalne.

IX. BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLANE
Wybrany problem
1. Zapewnienie właściwego utrzymania i użytkowania obiektów szkolnych w
ramach obszaru „Bezpieczeństwo w szkole” z uwzględnieniem również
obiektów szkolnictwa wyższego.
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Zadania
1. Prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej dla właścicieli / zarządców
obiektów szkolnych .
2. Nadzór nad wykonywaniem obowiązków ciążących na właścicielach/
zarządcach obiektów szkolnych.
Podmiot odpowiedzialny:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który we współpracy
z jednostkami współdziałającymi w realizacji powyższych zadań ustali własny
szczegółowy
program
kierunkowy,
określający
sposób
realizacji
poszczególnych zadań, terminy ich wykonania i wskaże środki przeznaczone na
ich realizację.
Partnerzy: Dyrektorzy ( Rektorzy) szkół, Samorządy gmin.

*

*

*

Opracowany Program na lata 2010 - 2012 upoważnia Starostę jako
Przewodniczącego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
do włączenia zadań wymienionych w niniejszym Programie w przygotowywane
dla Rady Powiatu projekty uchwał dotyczących ewentualnego finansowania
niektórych zadań jeśli zajdzie taka konieczność.
3. Postanowienia końcowe:
1/ Wszystkie jednostki realizujące zamierzone cele i zadania opracują
w terminie do 15 marca 2010 r. własne szczegółowe programy kierunkowe
określające sposób realizacji przyjętych zadań, terminy ich wykonania
i wskażą wykonawców, podmioty
współdziałające i ewentualne środki
finansowe przeznaczone na ich realizację. Plany te stanowić będą integralną
część „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz poprawy
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w powiecie łowickim na lata
2010

-

2012 ” .

2/ Co najmniej dwa razy w roku wykonawcy Programu na posiedzeniu
Powiatowej
Komisji
Bezpieczeństwa
i
Porządku
przedstawią
Przewodniczącemu
Komisji
analizę realizacji własnych zadań wraz
z propozycjami
ewentualnych
korekt i dalszych działań w kierunku
poprawy na rzecz bezpieczeństwa w poszczególnych jego obszarach.
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3/ Ewentualne wnioski dotyczące finansowania zadań objętych Programem
poszczególni wykonawcy przedłożą w terminie najpóźniej do września każdego
roku Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku celem uzyskania
akceptacji i przekazania ich do projektu budżetu powiatu.
W sytuacjach wymagających nagłej pomocy finansowej wniosek może być
składany w każdym czasie.
4/ Poszczególni wykonawcy Programu w ramach realizacji programów
kierunkowych mogą we własnym zakresie ubiegać się o dofinansowanie
z innych źródeł niż budżet powiatu łowickiego i budżety jednostek własnych.
5/ Okresowe oceny wykonawstwa zadań objętych Programem będą dokonywane
na posiedzeniach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, natomiast
kompleksowa ocena i podsumowanie zadań wykonanych w ramach Programu
dokonane zostanie w październiku lub listopadzie 2012 roku na posiedzeniu
Komisji, a następnie zostanie przedstawione Radzie Powiatu w sprawozdaniu
Starosty Łowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
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