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1. Ogólne założenia Programu.
Do najważniejszych zadań organów administracji publicznej, będących
realizacją oczekiwań społecznych należy utrzymanie wysokiego poziomu ładu,
porządku i bezpieczeństwa obywateli. Poczucie bezpieczeństwa to naczelne prawo
każdego człowieka. Obowiązkiem państwa jest jego zapewnienie m.in. poprzez
inicjowanie i organizowanie działań, mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom kryminogennym.
Przedsięwzięcia te wymagają szerokiego współdziałania administracji rządowej,
samorządów i organizacji społecznych, o czym często się zapomina. W modelu
ochrony porządku i bezpieczeństwa jest miejsce dla wszystkich podmiotów. Wiodącą
rolę z reguły przypisuje się Policji, zapominając, że przestępczość jest zjawiskiem
cywilizacyjnym, a Policja w walce z nią nie może być osamotniona. Jej działania
muszą być wsparte i uzupełnione aktywnością społeczności lokalnych oraz
samorządów. Policja winna działać na zasadzie doradcy i partnera. Zrozumienie, że
wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za własne bezpieczeństwo to uświadomienie
roli obywateli i zapobieganie przestępczości w najbliższym otoczeniu.
Istotą Programu jest koordynacja wysiłku społecznego dla realizacji celu
nadrzędnego, jakim jest poprawa bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu
pyrzyckiego. Program opisuje kompleksowo i zdecydowanego działania w celu
ograniczenia zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie
zagrożenia. Jest to zatem program pracy zespołowej na rzecz polepszenia jakości
życia pod względem bezpieczeństwa i zwiększenia dostępu do dobra publicznego,
jakim jest bezpieczeństwo.
Program realizowany przy właściwej diagnozie zagrożeń i oczekiwań
społecznych, obejmować może wiele obszarów i charakteryzować się otwartością na
wszelkie inicjatywy obywatelskie. Budowane w ten sposób bezpieczeństwo
rozumiane będzie, jako dobro wspólne. Warunkiem skutecznej realizacji niniejszego
Programu będzie jego akceptacja przez społeczność lokalną.
Funkcjonowanie każdej społeczności uwarunkowane jest wieloma czynnikami
mającymi wpływ na jej rozwój. Nie można mówić o stabilnym funkcjonowaniu
społeczeństwa bez odpowiednio zagwarantowanego poziomu bezpieczeństwa
socjalnego, zdrowotnego, pożarowego, czy wreszcie bezpieczeństwa i porządku
publicznego. W oczach pojedynczego obywatela bezpieczeństwo własne, jego
rodziny i najbliższego otoczenia staje się rzeczą najważniejszą, zwłaszcza
w kontekście bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Bezpieczeństwo jednoznacznie kojarzy się z porządkiem, spokojem oraz
zdolnością do zorganizowanego szybkiego reagowania wobec wszelkich naruszeń
prawa. Główny ciężar rozpoznawania zagrożeń, ujawniania, ścigania i wykrywania
sprawców przestępstw i wykroczeń spoczywa na Policji. Przestępczość jest jednak
końcowym etapem wykolejenia społecznego, które wyrasta na gruncie całego
szeregu czynników i uwarunkowań społecznych poczynając już od wieku
dziecięcego, a zrodzonych z błędów lub niedostatków wychowawczych, etycznomoralnych, ekonomicznych, środowiskowych i całego szeregu innych okoliczności.
Dzisiaj nikt już nie ma wątpliwości, że narastającej fali przemocy nie zdoła zatrzymać
samodzielnie ani Policja, ani żadna inna instytucja stojąca na straży porządku
prawnego. Nasze bezpieczeństwo zależy od prowadzenia wspólnej polityki
przeciwdziałania zagrożeniom, do czego konieczne jest m.in. zmobilizowanie całego
potencjału społeczności lokalnej i skoncentrowanie wielu rozproszonych działań
w jeden, ukierunkowany nurt.

str. 3

W tych warunkach działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa
publicznego widziane w dłuższej perspektywie czasu muszą mieć charakter
kompleksowy, łączący działalność różnych instytucji, organizacji, stowarzyszeń
i innych podmiotów w skoordynowane przedsięwzięcia profilaktyczne. Takie działania
przyczynią się do poprawy stopnia społecznego poczucia bezpieczeństwa. Władze
administracyjno-samorządowe, organizacje i instytucje, Policja i inni uczestnicy
Programu staną się, zatem partnerami w trosce o dobro wspólne, jakim jest szeroko
rozumiane poczucie społecznego bezpieczeństwa.
Zdając sobie sprawę z konieczności tworzenia warunków, w których wszystkie
podmioty zainteresowane działają nie obok siebie, ale wspólnie i w sposób
zorganizowany opracowuje się powiatowy program zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie
pyrzyckim, zwany dalej Programem.

2. Istota Programu.

Jednym z podstawowych zadań administracji samorządowej powiatu
pyrzyckiego jest zapewnienie bezpieczeństwa jej obywateli. Obowiązek ten wynika
z wielu aktów prawnych, a w szczególności z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142
poz. 1592 z późniejszymi zmianami). Z treści wymienionego wyżej przepisu wynika,
iż powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze
ponadgminnym w zakresie (…) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
i w związku z tym na mocy art. 12 pkt 9b cyt. ustawy do rady powiatu należy
uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, przygotowanego przez Komisję
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (KBiPP).
Program swym obszarem zainteresowania obejmuje szerokie spektrum
działania służb, inspekcji i straży na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Niniejszy Program jest trzecią wersją. Pierwszy Program został
uchwalony przez Radę Powiatu Pyrzyckiego 24 kwietnia 2002 r. i obowiązywał
w latach 2002 – 2006. Termin obowiązywania II wersji Programu określony był na
lata 2006-2010. W roku 2011 opracowano niniejszą III wersję Programu, który
w stosunku do poprzednich dwóch wersji został zaktualizowany, dostosowany do
obecnie panujących warunków i po przyjęciu go przez Radę Powiatu Pyrzyckiego
będzie obowiązywał i będzie realizowany w latach 2011 - 2015.

3. Cele Programu.

Program ma za zadanie poszukiwanie i wdrażanie skutecznych form i metod
profilaktycznych w kierunku zapobiegania przestępczości, wzrostu poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pyrzyckiego, przełamania bariery strachu,
a w konsekwencji stworzeniu bezpiecznych miast, gmin i wsi na terenie powiatu
pyrzyckiego.
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Głównym celami Programu są:
a). ograniczenie przestępczości,
c). wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,
d). ochrona dzieci i młodzieży,
e). ograniczanie zjawisk chuligaństwa i wandalizmu,
f). przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomanii, i przemocy
domowej,
g). obniżenie poziomu strachu przed przestępczością,
h).wykształcenie w społeczności lokalnej współodpowiedzialności za stan
bezpieczeństwa,
i). poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
j). otoczenie opieką osób, rodzin i środowisk, które padły ofiarą przemocy, bądź
znalazły się w sytuacji kryzysowej,
k).wspólne i skoordynowane działanie Policji, inspekcji, straży, szkół i placówek
oświatowych oraz administracji powiatowej z innymi organizacjami i samorządami
z terenu powiatu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa,
l). współdziałanie ze środkami masowego przekazu na rzecz kształtowania
rzetelnej polityki informacyjnej w mediach promującej kwestie bezpieczeństwa
i porządku publicznego.
Realizacja Programu będzie możliwa poprzez:
a). ograniczenie wybryków chuligańskich, aktów wandalizmu i szeroko rozumianej
przestępczości,
b). zmniejszenie zagrożenia wiktymizacji, czyli stania się ofiarą przestępstwa;
c). zmniejszenie liczby zagrożeń (obiektywną poprawę stanu bezpieczeństwa),
d). poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
d). wykształcenie w społeczeństwie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa;
e). nawiązywanie i utrwalanie dobrego kontaktu obywateli z instytucjami działającymi
na rzecz bezpieczeństwa, oraz poprawę jakości pracy tych instytucji,
f). współpracę mieszkańców powiatu z organizacjami i instytucjami statutowo
zajmującymi się pracą środowiskową z rodziną oraz dziećmi i młodzieżą.
W celu właściwej i skutecznej realizacji Programu konieczna jest zmiana postawy
społecznej i zdecydowane reagowanie na wszelkie przejawy zła, kształtowanie
poszanowania dla istniejących norm prawnych dzięki prowadzeniu właściwej polityki
informacyjnej, edukacyjnej i represyjnej.

4. Założenia Programu.
Założeniem Nr 1 Programu jest to, iż realizacja przyjętych w programie celów
powinna przynieść korzyści mieszkańcom powiatu pyrzyckiego poprzez ograniczenie
przestępczości, zjawisk patologicznych oraz obniżenie związanych z tym szkód
społecznych.
Założeniem Nr 2 Programu jest to, iż realizacja Programu umożliwi mieszkańcom
powiatu pyrzyckiego aktywniejsze uczestnictwo w życiu społecznym w tym
reagowanie na zło i działanie w kierunku poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich.
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Założeniem Nr 3 Programu jest to, iż mieszkańcy powiatu pyrzyckiego podejmą
współpracę w ramach realizacji Programu, a podstawowym warunkiem jego
powodzenia w pierwszym rzędzie będzie skuteczność działań np.: szybka reakcja na
wezwanie, gotowość niesienia pomocy i konsekwencja w wykonywaniu postawionych
w programie zadań.
Założeniem Nr 4 Programu jest to, iż główne działania skierowane zostaną na
realizację zadań z zakresu problematyki: prewencji wychowawczej, bezpieczeństwa
społecznego,
przeciwdziałania
przestępczości,
komunikacyjnej,
porządku
publicznego oraz ochrony środowiska.

5. Podmioty uczestniczące w realizacji Programu.

Zgodnie z zapisem ustawowym, starosta sprawując zwierzchnictwo
w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży uzgadnia ich współdziałanie
m.in. w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia oraz
zagrożenia środowiska, utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony
praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym
nadzwyczajnym zagrożeniom.
Na poziomie powiatu zadania wynikające z realizacji Programu koordynuje
starosta, przy pomocy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pyrzyckiego
(BiPP) w skład, której wchodzą przedstawiciele Policji, Rady Powiatu Pyrzyckiego,
osoby wyznaczone przez starostę oraz z głosem doradczym przedstawiciel
Prokuratury Rejonowej. Komisja BiPP, pod przewodnictwem starosty, koordynuje
działania w ramach Programu, zbiera informacje o jego realizacji, a także ocenia
i kwalifikuje do dofinansowania projekty lokalne. Komisja na mocy art. 38 a, ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.
1592 ze zm.) powinna być wiodącym głosem w lokalnych działaniach na rzecz
bezpieczeństwa. Funkcję koordynatora wybranych działań w ramach niniejszego
Programu Starosta Pyrzycki może powierzyć także:
1. Komendantowi Powiatowemu Policji w Pyrzycach w zakresie przestępczości
kryminalnej i gospodarczej, oraz ruchu na drogach;
2. Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach
w zakresie zagrożeń pożarowo-ekologicznych i katastrof;
3. Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach w zakresie
patologii środowiska rodzinnego, dzieci i młodzieży, narkomanii i alkoholizmu;
4. Pełnomocnikowi Starosty ds. OC, ZK i spraw obronnych w zakresie
zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
Podobnie w gminach, zadania w zakresie zapobiegania przestępczości
i zapewnienia porządku inicjuje i realizuje: wójt (burmistrz) oraz właściwa komisja
rady gminy (miejska). Tu także nie należy ograniczać możliwości organu
stanowiącego gminy w kształtowaniu odpowiedniego modelu działań na rzecz
bezpieczeństwa. Jednostki samorządu gminnego z terenu powiatu pyrzyckiego
włączają się w realizację Programu, wyznaczając swoich koordynatorów Programu
oraz popierając go konkretnymi działaniami.
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Należy wytworzyć swoisty klimat zainteresowania realizacją Programu oraz
dotrzeć do jak największej grupy uczestników realizujących program, co wydaje się
oczywiste z uwagi na uniwersalny charakter celów i obowiązki samorządu lokalnego
w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawnych i ustaw.
W ramach realizacji poszczególnych zadań mogą być tworzone grupy robocze
złożone z przedstawicieli podmiotów zaangażowanych oraz specjalistów
zaproszonych do współpracy. Prace grup roboczych, w zależności od szczebla
realizacji zadań, powinny być zsynchronizowane z pracami wymienionych powyżej
podmiotów i komisji. Partnerami administracji samorządowej w realizacji Programu
mogą być także organizacje społeczne, kościoły czy związki wyznaniowe.
W związku z powyższymi zapisami realizatorami (uczestnikami) niniejszego
Programu będą, więc wymienione niżej jednostki organizacyjne administracji
zespolonej i niezespolonej oraz inne organizacje działające w obrębie ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego, do których należy zaliczyć:
- Komendę Powiatową Policji,
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Wydziały Starostwa Powiatowego,
- media lokalne,
- Zarząd Dróg Powiatowych,
- Zespół Szkół Nr 1,
- Zespół Szkół Nr 2 RCKU,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,
- Szpital Powiatowy,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Dom Dziecka w Czernicach,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu pyrzyckiego w tym: LOK,
PCK, ZHP, itd.,
- Samorządy Gminne (Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce i Warnice)
wraz z ich jednostkami i służbami w tym m.in. Straż Międzygminna, urzędy, szkoły,
OSP, organizacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, jednostki ochrony zdrowia itd.,
- inne niewymienione powyżej, a ujęte w harmonogramie realizacji Programu.
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6.Schemat zarządzania bezpieczeństwem na terenie powiatu
pyrzyckiego oraz gmin wchodzących w jego skład.

POWIAT
PYRZYCKI

GMINA
Bielice, Kozielice, Lipiany,
Warnice, Pyrzyce, Przelewice

Starosta,
Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego,
Komendant Powiatowy
Policji,
Uchwały Rady Powiatu

Wójt (Burmistrz),
Komendant Powiatowy
Policji,
Uchwały Rady Gminy
(Miejskiej)

Strategie Powiatowe:

Strategie gminne:

- powiatowy program
zapobiegania
przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku
publicznego.

- realizacja
szczegółowych zadań w
zakresie porządku
publicznego i
bezpieczeństwa
obywateli.

Partnerzy:

Partnerzy:

- realizatorzy zadań
strategii powiatowej.

- realizatorzy zadań
strategii gminnej.
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7. Analiza zagrożeń powiatu pyrzyckiego.
W niniejszej analizie zawarto wszelkie uwagi i sugestie dotyczące zagrożeń
występujących na terenie powiatu pyrzyckiego wskazane przez gminy wchodzące
w skład powiatu pyrzyckiego (Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce
i Warnice), a także powiatowe jednostki organizacyjne, służby i straże (w tym m.in.:
szkoły powiatu pyrzyckiego, PINB, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa
PSP, PIWet, PPISan, PCPR, ZDP, Dom Pomocy Społecznej i inne). Analiza zawiera
również wszelkie dotychczasowe doświadczenia służb zajmujących się
bezpieczeństwem na terenie naszego powiatu, w tym m.in. Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego, oraz opiera się na danych
statystycznych z zakresu zapobiegania przestępczości, porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli.
Nawet najlepiej sporządzona statystyka nie pozwoli na precyzyjne
zidentyfikowanie problemów bezpieczeństwa. Aby otrzymać możliwie wyraźny obraz
zagrożeń – a także potrzeb społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa – niezbędne
są m.in. rzetelne badania opinii publicznej i dialog społeczny. Bardzo ważna jest
w tym kontekście aktywność dzielnicowych i właściwe wykorzystanie wyników ich
pracy. Na podstawie szeroko rozumianej analizy stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego
oraz
dotychczasowych
badań
poczucia
bezpieczeństwa
przeprowadzonych w ubiegłych latach m.in. na zlecenie Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach przez Uniwersytet Szczeciński, określono obszary działania Programu,
będące jednocześnie kierunkami szczególnej aktywności zaangażowanych
w realizację podmiotów. Przygotowując i realizując poszczególne przedsięwzięcia
należy jednak pamiętać o wcześniejszym, dokładnym zdiagnozowaniu problemu,
zidentyfikowaniu przyczyn jego powstania, możliwości przeciwdziałania, a następnie
o opracowaniu odpowiednich zadań na rzecz zapobiegania bądź eliminowania
zagrożeń. Zawsze należy brać pod uwagę uwarunkowania lokalne.
W opracowywaniu zadań do realizacji należy uwzględnić partnerów mogących
wspomóc działania, zwiększając tym samym ich efektywność. Bardzo ważnym
elementem jest stała ocena skuteczności podjętych prac. Przyjęte mierniki powinny
być w jak największym stopniu zobiektywizowane.
Aby podjąć działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu
pyrzyckiego oraz prawidłowo nakreślić zadania do realizacji, należy wskazać jakie
jest aktualne, realne zagrożenie przestępczością. W ciągu ostatnich pięciu lat
głównym celem działania „pyrzyckiej policji” było przede wszystkim ograniczanie
liczby przestępstw oraz wzrost stopnia wykrywalności ich sprawców. Z analizy
danych statystycznych wynika, że wśród form przestępczości kryminalnej największe
zagrożenie stanowią przestępstwa pospolite, szczególnie uciążliwe dla obywateli tj.:
1).
2).
3).
4).

kradzieże,
kradzieże z włamaniem,
rozboje i wymuszenia rozbójnicze,
uszkodzenia ciała oraz bójki i pobicia.

Występujące na terenie powiatu pyrzyckiego zagrożenia można podzielić na kilka
grup tematycznych ściśle związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem:
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Przestępczość wśród nieletnich.
Proponowane działania:
1). Tworzenie na terenie powiatu pyrzyckiego miejsc dla aktywnego spędzenia
wolnego czasu np. boiska szkolne i osiedlowe, świetlice, kluby, siłownie,
kawiarenki internetowe itp.;
2). Zdecydowane i natychmiastowe reagowanie na agresję wśród uczniów,
wandalizm i zachowania chuligańskie na terenie szkół;
3). Organizacja dla dzieci i młodzieży pozytywnych form spędzania czasu wolnego;
4). Eliminacja zagrożeń związanych z niewłaściwą organizacją imprez masowych;
5). Właściwa wymiana informacji i wspólne działanie instytucji zajmujących się
wychowaniem dzieci i młodzieży (kluby sportowe, szkoły, parafie itd.)
6). Organizacja opieki dla dzieci i młodzieży wywodzącej się z rodzin patologicznych
gdzie panuje przemoc i inne zaburzenia spowodowane m.in. piciem alkoholu czy
spożywaniem substancji psychoaktywnych;
7). Włączenie się do pracy na rzecz działań profilaktycznych i edukacyjnych
w zakresie bezpieczeństwa organizacji młodzieżowych oraz pozarządowych
z terenu powiatu pyrzyckiego;
8). Zdecydowana reakcja na zagrożenia związane z tzw. przestępczością
internetową;
9). Kontrole odpowiedzialnych służb dotyczące sprzedaży nieletnim alkoholu
i papierosów;

Przestępczość kryminalna, chuligaństwo i wandalizm.
Proponowane działania:
1). W oparciu o informacje mieszkańców eliminacja „miejsc” na terenie powiatu
pyrzyckiego o szczególnym zagrożeniu przestępczością;
2). Propagowanie wśród mieszkańców zasady wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, oraz
właściwych sposobów zabezpieczenia mienia przed złodziejem;
3). Praca na rzecz popularyzacji właściwego technicznego zabezpieczenia obiektów
szczególnie narażonych na kradzieże i włamania (alarmy, monitoring);
4). Natychmiastowa reakcja na przestępstwa, wykroczenia i zachowania
o charakterze chuligańskim – eliminowanie tzw. „znieczulicy społecznej”;
5). Nawiązanie współpracy mieszkańców powiatu z Policją i odpowiedzialnymi
służbami w przedmiocie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości oraz
w zakresie ujawniania i reakcji na zaistniałe przestępstwa;
6). Propagowanie idei budowy i tworzenia na terenie powiatu pyrzyckiego
(szczególnie w miastach) strzeżonych miejsc parkingowych;
Zagrożenie przestępczością rodziny i jej ochrona.
Proponowane działania:
1). Zapobieganie zjawiskom narkomanii;
2). Zapobieganie problemowi alkoholizmu;
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3). Rozwijanie działalności edukacyjnych w rodzinie i w szkołach w zakresie
rozpoznawania i zapobiegania uzależnieniom oraz realizacja zajęć opiekuńczych
i terapeutycznych oraz terapii zajęciowej z dziećmi i osobami dorosłymi;
4). Prowadzenie przez odpowiedzialne służby pomocy socjalnej i medycznej osobom
uzależnionym;
5). Ścisła współpraca Policji z mieszkańcami oraz podmiotami zajmującymi się
problematyką uzależnień;
6). Kontrola miejsc zabawy oraz gromadzenia się młodzieży (np. dyskotek), jako
potencjalnego miejsca spożywania alkoholu i zażywania narkotyków;
7). Edukacja rodziców i dzieci w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
8). Prowadzenie szerokiej informacji w lokalnych mediach na temat możliwości
pomocy ofiarom przemocy domowej;
9). Właściwa realizacja procedury „niebieskie karty”;
10).Rozwijanie i właściwe wykorzystanie punktów interwencji kryzysowej dla ofiar
przestępstw.

Bezpieczeństwo komunikacyjne.
Proponowane działania:
1). Lokalizowanie i eliminowanie miejsc niebezpiecznych na drogach;
2). Edukacja użytkowników dróg w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze
3). Prowadzenie działań mających na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej;
4). Kontrole stanu technicznego pojazdów poruszających się po drogach;
5). Kontrola organizacji ruchu na drogach powiatu pyrzyckiego w tym monitoring
stanu oznakowania dróg;
6). Eliminowanie nietrzeźwych oraz będących pod wpływem innych środków
odurzających kierowców, rowerzystów i pieszych;
7). Eliminowanie zagrożeń komunikacyjnych dzieci i młodzieży zwłaszcza
w okolicach szkół;
8). Właściwa realizacja zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg;
9). Eliminacja zagrożeń związanych z utrudnieniami w przejezdności dróg;

Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej.
Proponowane działania:
1). Dalsza organizacja i rozwijanie przejrzystej komunikacji między administracją
powiatową i gminną, a przedsiębiorcami poprzez włączanie rzetelnych
przedsiębiorców do współpracy na rzecz bezpieczeństwa oraz wspólną
identyfikację najistotniejszych problemów w celu bezpiecznego prowadzenia
uczciwej działalności gospodarczej;

Ochrona dziedzictwa narodowego.
Proponowane działania:
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1). Prowadzenie systematycznej rejestracji „zbiorów” zabytkowych znajdujących się
na terenie poszczególnych gmin powiatu pyrzyckiego, wraz z wykonaniem
dokumentacji fotograficznej i opisowej, oraz z uwzględnieniem znakowania
obiektów ruchomych.
2). Współpraca podmiotów z terenu powiatu pyrzyckiego w celu podjęcia wspólnych
inicjatyw mających na celu ochronę zabytków, w tym również wspólne inspekcje
i kontrole obiektów ze zgromadzonymi dobrami kultury, prowadzone przez
przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Policji, Państwowej
Straży Pożarnej i przedstawicieli samorządów powiatowego i gminnych;
3). Systematyczne wprowadzanie nowoczesnych technicznych środków
zabezpieczeń zabytków (w tym np. monitoring) zarówno na wypadek klęsk
żywiołowych, jak i przestępczej działalności człowieka, np. kradzieży czy
dewastacji;

Ochrona środowiska naturalnego oraz zagrożenia pożarowe i katastrofy.
Proponowane działania:
1). Prowadzenie właściwej gospodarki odpadami na terenie całego powiatu;
2). Monitoring i szybka reakcja na zagrożenia ekologiczne związane z „dzikimi
wysypiskami”;
3). Eliminacja zagrożeń związanych z pojazdami przewożącymi niebezpieczne
substancje po drogach powiatu;
4). Eliminowanie zagrożeń związanych ze złym stanem budynków mieszkalnych
i obiektów budowlanych i innych mogących wywołać katastrofę w tym również
kontrole odpowiedzialnych służb (PINB, KP PSP itd.);
5). Stały monitoring i szybka reakcja na zagrożenia pożarowe w tym także, pożary
kompleksów leśnych, wypalane traw i pozostałości po zbożach przez rolników
i inne;
6). Stała kontrola miejsc związanych z nadmiernym zaleganiem warstw śniegu
na połaciach dachowych obiektów wielko kubaturowych prowadzona przez
KP PSP i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
7). Podjęcie działań na rzecz powiększenia i modernizacji bazy technicznej
i sprzętowej jednostek straży pożarnej w celu zwiększenia standardów
i skuteczności podejmowanych działań ratowniczych.
Sytuacje związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie powiatu.
Proponowane działania:
1). Prowadzenie działań edukacyjnych wśród ludności związanych z właściwym
zachowaniem się w sytuacji nagłego, niebezpiecznego zdarzenia;
2). Działania na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa o mogących
wystąpić sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach;
3). Podnoszenie skuteczności działań związanych z normalnym funkcjonowaniem
osób poszkodowanych w zdarzeniach kryzysowych;
4). Systematyczne i skuteczne działania związane z właściwym informowaniem
ludności o zagrożeniach.
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8. Monitorowanie i ocena realizacji Programu.
Czynnikami dostarczającymi ocen realizacji Programu będą m.in.: policyjne
statystyki, postrzeganie stanu bezpieczeństwa przez mieszkańców powiatu
pyrzyckiego czy działania podejmowane i realizowane przez poszczególne podmioty
w ramach Programu oraz skala ich współpracy.
Realizatorzy niniejszego Programu wymienieni w „Harmonogramie
realizacji Programu na lata 2011-2015”, są zobowiązani w terminie do
15 stycznia każdego roku do złożenia Staroście Pyrzyckiemu terminarza
i sposobu realizacji przypisanych zadań (przedsięwzięć).
Oceny realizacji Programu oraz sposobów realizacji dokonują w cyklu
rocznym:
1). Starosta Pyrzycki wraz z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Powiatu Pyrzyckiego każdego roku na jednym ze swoich posiedzeń dokona
oceny realizacji i wykonania zaplanowanych
w Programie zadań
(przedsięwzięć).
2). Rada Powiatu Pyrzyckiego w ramach przedstawianego przez Starostę
Pyrzyckiego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Powiatu Pyrzyckiego oraz oceny stanu bezpieczeństwa powiatu.
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HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU NA LATA 2011 – 2015
LP.

ZAMIERZONY CEL

ZADANIA DO
REALIZACJI

Ograniczanie
przestępczości wśród
nieletnich

I

Ochrona dzieci
i młodzieży

Bezpieczeństwo
w szkołach i ich
otoczeniu, organizacja
czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży

SPOSÓB REALIZACJI

1). Analiza przyczyn niedostosowania społecznego i przestępczości
wśród dzieci i młodzieży, wpływających na stan bezpieczeństwa i
porządku publicznego,
2). Zwalczanie źródeł przestępczości w tym. Ściganie dealerów
narkotykowych, członków nieformalnych grup młodzieżowych itd.,
3). Właściwa wymiana informacji i wspólne działanie instytucji
zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży (kluby sportowe,
szkoły, parafie itd.)
4). Organizacja opieki dla dzieci i młodzieży wywodzącej się z rodzin
patologicznych gdzie panuje przemoc i inne zaburzenia spowodowane
m.in. piciem alkoholu czy spożywaniem substancji psychoaktywnych;
5). Włączenie się do pracy na rzecz działań profilaktycznych i
edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa organizacji młodzieżowych
oraz pozarządowych z terenu powiatu pyrzyckiego;
6). Zdecydowana reakcja na zagrożenia związane z tzw.
przestępczością internetową;
7). Kontrole odpowiedzialnych służb dotyczące sprzedaży nieletnim
alkoholu i papierosów;
8). Organizacja spotkań prewencyjnych z udziałem: Policji, rodziców,
dzieci i opiekunów,
9). Kontrola miejsc gromadzenia się młodzieży (np. piwnice, klatki
schodowe, rejony dyskotek, markety, parki) i jej legitymowanie,
1). Udział Policji i Straży Międzygminnej w profilaktyce i zwalczaniu
demoralizacji dzieci i młodzieży poprzez Szkolne Grupy Wsparcia,
prelekcje, spotkania, współpraca z dyrekcją w zakresie ochrony, itp.;
2). Zdecydowane i natychmiastowe reagowanie na agresję wśród
uczniów, wandalizm i zachowania chuligańskie na terenie szkół;
3). Tworzenie na terenie powiatu pyrzyckiego miejsc dla aktywnego
spędzenia wolnego czasu np. boiska szkolne i osiedlowe, świetlice,
kluby, siłownie, kawiarenki internetowe, place zabaw itp.;
4). Organizacja dla dzieci i młodzieży pozytywnych form spędzania
czasu wolnego;
5). Udostępnianie pomieszczeń szkolnych oraz zwiększenie liczby
godzin na zajęcia pozalekcyjne,
6). Organizacja imprez kulturalno-sportowych promujących zdrowy
tryb życia i bezpieczeństwo osobiste,
7). Współpraca i współdziałanie organizacji sportowych,
młodzieżowych, parafialnych w zakresie organizowania form
spędzania wolnego czasu (np. obozy czy kolonie),

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA ZA
KOORDYNACJĘ
ZADANIA

Starosta Pyrzycki,
Komendant Powiatowy Policji

REALIZATORZY
ZADANIA /TERMIN
REALIZACJI

Komenda Powiatowa Policji,
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie,
Poradnia PedagogicznoPsychologiczna,
Wydział OKSTiP Starostwa
Powiatowego,
Urzędy Miast i Gmin Powiatu
Pyrzyckiego,
Straż Międzygminna,
Dyrektorzy Szkół na terenie
Powiatu Pyrzyckiego,
PMOS,
Kluby Sportowe,
inni.

Zadanie ciągłe.

Starosta Pyrzycki,
Komendant Powiatowy Policji

Komenda Powiatowa Policji,
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie,
Poradnia PedagogicznoPsychologiczna,
Wydział OKSTiP Starostwa
Powiatowego,
Urzędy Miast i Gmin Powiatu
Pyrzyckiego,
Straż Międzygminna,
Dyrektorzy Szkół na terenie
Powiatu Pyrzyckiego,
Szpital Powiatowy,
PMOS,
Kluby Sportowe,
inni.

Zadanie ciągłe.
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LP.

ZAMIERZONY CEL

ZADANIA DO
REALIZACJI

Zapobieganie
i ograniczanie
przestępczości
pospolitej
i dokuczliwych
wykroczeń w tym
eliminowanie
wandalizmu
i chuligaństwa

II

Ograniczanie zjawisk
przestępczości
kryminalnej,
chuligaństwa
i wandalizmu

Kształtowanie wiedzy
o sposobach unikania
zagrożeń
przestępstwami
i chuligaństwem

Ochrona ofiar
przestępstw

SPOSÓB REALIZACJI

1). W oparciu o informacje mieszkańców eliminacja „miejsc” na terenie
powiatu pyrzyckiego o szczególnym zagrożeniu przestępczością;
2). Praca na rzecz popularyzacji właściwego technicznego
zabezpieczenia obiektów
szczególnie narażonych na kradzieże
i włamania (alarmy, monitoring);
3). Natychmiastowa reakcja na przestępstwa, wykroczenia
i zachowania o charakterze chuligańskim – eliminowanie tzw.
„znieczulicy społecznej”;
4). Nawiązanie współpracy mieszkańców powiatu z Policją
i odpowiedzialnymi służbami w przedmiocie przeciwdziałania
i zwalczania przestępczości oraz w zakresie ujawniania i reakcji na
zaistniałe przestępstwa;
5). Propagowanie idei budowy i tworzenia na terenie powiatu
pyrzyckiego
(szczególnie w miastach) strzeżonych miejsc
parkingowych;
6). Monitoring społecznych oczekiwań co do dyslokacji służb
patrolowych w miejscach niebezpiecznych– społeczne mapy zagrożeń
7). Zwiększenie ilości służb patrolowych poprzez organizowanie
wspólnych patroli pieszych z funkcjonariuszami Straży Międzygminnej
8). Upowszechnianie informacji na temat kontaktu z „dzielnicowym”
oraz prezentacja ich mieszkańcom poprzez publiczną informację
w administracjach osiedli, lokalnych mediach czy Internecie,
9). Wykorzystanie zapisów monitoringu TV miasta Pyrzyce do
typowania i identyfikacji sprawców przestępstw i wandalizmu,
10).Eliminacja zagrożeń związanych z niewłaściwą organizacją
„imprez masowych
1). Propagowanie wśród mieszkańców zasady wzajemnej pomocy
sąsiedzkiej, oraz sposobów zabezpieczenia mienia przed złodziejem;
2). Opracowanie i kolportaż materiałów informacyjnych,
3). Włączenie lokalnych mediów do promowania bezpiecznych
zachowań i sposobów unikania przestępstw,
4). Przedstawianie na imprezach kulturalno-rozrywkowych treści
profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa,
5). Organizacja kursów samoobrony dla kobiet,
6). Włączenie się powiatu i Gmin wchodzących w jego skład do
ogólnopolskiego programu „Razem Bezpieczniej”,
1). Ścisła współpraca instytucji i organizacji pozarządowych
udzielających pomocy psychologicznej, prawnej oraz finansowej
ofiarom przestępstw,
2). Polepszenie jakości pomocy – ofiar przestępstw w tym tworzenie
pomieszczeń do przesłuchiwania małoletnich świadków oraz ofiar
przestępstw i przemocy tzw. „niebieskich pokoi”

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA ZA
KOORDYNACJĘ
ZADANIA

Starosta Pyrzycki,
Komendant Powiatowy Policji

REALIZATORZY
ZADANIA /TERMIN
REALIZACJI

Komenda Powiatowa Policji,
Straż Międzygminna,
Pełnomocnik Starosty
ds. OC, ZK i SO,
Urzędy Miast i Gmin,
inni,

Zadanie ciągłe

Starosta Pyrzycki,
Burmistrzowie i Wójtowie,
Komendant Powiatowy Policji

Komenda Powiatowa Policji,
Wydział OKSTiP Starostwa
Powiatowego,
Urzędy Miast i Gmin,
Komenda Powiatowa PSP,
Straż Międzygminna,
inni,

Zadanie ciągłe
Starosta Pyrzycki,
Komendant Powiatowy Policji,
Dyrektor PCPR

Komenda Powiatowa Policji,
PCPR, Gminne OPS,
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna,
Organizacje pozarządowe,

Zadanie ciągłe
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LP.

ZAMIERZONY CEL

ZADANIA DO
REALIZACJI

Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
oraz eliminacja
zagrożeń
przestępczością
w rodzinie

III

Ochrona rodziny

SPOSÓB REALIZACJI

1). Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
2). Utworzenie powiatowego i gminnych systemów przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
3). Edukacja rodziców i dzieci w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
4). Prowadzenie szerokiej informacji w lokalnych mediach na temat
możliwości pomocy ofiarom przemocy domowej;
5). Upowszechnienie i realizacja procedury „niebieskiej karty”;
6).Rozwijanie i właściwe wykorzystanie punktów interwencji
kryzysowej dla ofiar przestępstw,
7). Aktywna współpraca instytucji i organizacji w zakresie wczesnego
monitorowania zjawisk dotyczących seksualnego wykorzystywania
dzieci,
8). Współpraca instytucji i organizacji pozarządowych
podejmujących działania zapobiegające przemocy w rodzinie oraz
udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej jej ofiarom,
9). Organizowanie szkoleń i spotkań dla osób zajmujących się
ograniczaniem zjawiska przemocy i przestępczości w rodzinie,
10). Tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia
dla ofiar przemocy w rodzinie,

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA ZA
KOORDYNACJĘ
ZADANIA

Starosta Pyrzycki,
Komendant Powiatowy Policji,
Dyrektor PCPR

REALIZATORZY
ZADANIA /TERMIN
REALIZACJI
Komenda Powiatowa Policji,
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie,
Poradnia PedagogicznoPsychologiczna,
Pełnomocnik Starosty ds.
zdrowia i opieki społecznej,
Wydział OKSTiP Starostwa
Powiatowego,
Urzędy Miast i Gmin Powiatu
Pyrzyckiego,
Gminne OPS,
Gminne Zespoły
Interdyscyplinarne ds.
przemocy w rodzinie,
Szpital Powiatowy
Straż Międzygminna,
Dyrektorzy Szkół na terenie
Powiatu Pyrzyckiego,
inni.

Zadanie ciągłe.

Działania przeciwko
zjawiskom narkomanii
i alkoholizmu

1). Rozwijanie działalności edukacyjnych w rodzinie i w szkołach
w zakresie
rozpoznawania i zapobiegania uzależnieniom oraz
realizacja zajęć opiekuńczych i terapeutycznych oraz terapii
zajęciowej z dziećmi i osobami dorosłymi;
2). Prowadzenie przez odpowiedzialne służby pomocy socjalnej
i medycznej osobom uzależnionym;
3). Ścisła współpraca Policji z mieszkańcami oraz podmiotami
zajmującymi się problematyką uzależnień;
4). Kontrola miejsc zabawy oraz gromadzenia się młodzieży (np.
dyskotek), jako potencjalnego miejsca spożywania alkoholu
i zażywania narkotyków;
5). Kontrola podmiotów zajmujących się sprzedażą alkoholu
i ewentualne cofanie koncesji dla podmiotów sprzedających alkohol
nieletnim.
6). Propagowanie zdrowego trybu życia bez używek poprzez
organizację imprez kulturalnych i sportowych,
7). Organizowanie szkoleń i spotkań dla osób zajmujących się
problematyką narkomanii i alkoholizmu,
8). Opracowanie i realizacja gminnych planów przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii.

Starosta Pyrzycki,
Komendant Powiatowy Policji,
Dyrektor PCPR
Burmistrzowie i Wójtowie

Komenda Powiatowa Policji,
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie,
Poradnia PedagogicznoPsychologiczna,
Pełnomocnik Starosty ds.
zdrowia i opieki społecznej,
Wydział OKSTiP Starostwa
Powiatowego,
Urzędy Miast i Gmin Powiatu
Pyrzyckiego,
Gminne OPS,
Szpital Powiatowy
Straż Międzygminna,
Dyrektorzy Szkół na terenie
Powiatu Pyrzyckiego,
inni.

Zadanie ciągłe.
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LP.

ZAMIERZONY CEL

ZADANIA DO
REALIZACJI

Poprawa
bezpieczeństwa
w ruchu drogowym
w tym edukacja
użytkowników dróg
i przestrzeganie
przepisów ruchu
drogowego

IV

Bezpieczeństwo
komunikacyjne

Rozbudowa i poprawa
infrastruktury
technicznej drogowej
zwiększające
bezpieczeństwo
komunikacyjne

SPOSÓB REALIZACJI

1). Edukacja użytkowników dróg w zakresie bezpiecznego
zachowania się na drodze w tym także działania edukacyjne
w szkołach i przedszkolach,
2). Promowanie elementów odblaskowych dla pieszych i rowerzystów,
3). Opracowanie i kolportaż materiałów profilaktycznych i
edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
współdziałanie w tym zakresie z mediami lokalnymi,
4). Kontrole stanu technicznego pojazdów poruszających się po
drogach;
5). Prowadzenie działań kontrolnych ukierunkowanych na
przekraczanie prędkości jazdy i eliminowanie tzw. „piratów
drogowych”,
6). Kontrola organizacji ruchu na drogach powiatu pyrzyckiego w tym
monitoring stanu oznakowania dróg;
7). Eliminowanie nietrzeźwych oraz będących pod wpływem innych
środków odurzających kierowców, rowerzystów i pieszych;
8). Eliminowanie zagrożeń komunikacyjnych dzieci i młodzieży
zwłaszcza w okolicach szkół;
9). Właściwa realizacja zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg;
10). Eliminacja zagrożeń związanych z utrudnieniami w przejezdności
dróg;

1). Prowadzenie działań mających na celu poprawę stanu
infrastruktury drogowej,
2). Lokalizowanie i eliminowanie miejsc niebezpiecznych na drogach;
3). Przystosowanie cykli sygnalizacji świetlnej w Pyrzycach do
aktualnej sytuacji ruchu kołowego z uwzględnieniem ruchu pieszych,
4). Usytuowanie przejść dla pieszych w miejscach o możliwie
najkrótszym odcinku jezdni do przekraczania,
5). Uspokajanie i spowolnienie ruchu ulicznego szczególnie w rejonie
szkół i dużych skupisk ludzi,
6). Podjęcie działań mających za cel oświetlenie przejść dla pieszych,
7). Modernizacja ulic i dróg mająca na celu poprawę bezpieczeństwa
ich użytkowników,
8). Prowadzenie działań w kierunku tworzenia tzw. „bezpiecznych
parkingów”,
9). Wykorzystanie urządzeń technicznych np. fotoradarów dla
poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA ZA
KOORDYNACJĘ
ZADANIA

Starosta Pyrzycki,
Komendant Powiatowy Policji,
Burmistrzowie i Wójtowie

REALIZATORZY
ZADANIA /TERMIN
REALIZACJI

Komenda Powiatowa Policji,
Wydział OKSTiP Starostwa
Powiatowego,
Wydział ITiK Starostwa
Powiatowego,
Zarząd Dróg Powiatowych,
Urzędy Miast i Gmin Powiatu
Pyrzyckiego,
Straż Międzygminna,
Dyrektorzy Szkół na terenie
Powiatu Pyrzyckiego,
KP PSP,
inni.

Zadanie ciągłe.

Starosta Pyrzycki,
Komendant Powiatowy Policji

Komenda Powiatowa Policji,
Wydział ITiK Starostwa
Powiatowego,
Zarząd Dróg Powiatowych,
Urzędy Miast i Gmin Powiatu
Pyrzyckiego,
Straż Międzygminna,
inni.

Zadanie ciągłe.
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LP.

V

VI

ZAMIERZONY CEL

Bezpieczeństwo
w działalności
gospodarczej

Ochrona dziedzictwa
narodowego

ZADANIA DO
REALIZACJI

Zapewnienie
warunków dla
prawidłowego
funkcjonowania w
zakresie działalności
gospodarczej

Wykonywanie zadań
mających na celu
właściwą ochronę
dóbr dziedzictwa
narodowego (dobra
kultury, zabytki itd.)

SPOSÓB REALIZACJI

1). Dalsza organizacja i rozwijanie przejrzystej komunikacji między
administracją powiatową i gminną, a przedsiębiorcami poprzez
włączanie rzetelnych
przedsiębiorców do współpracy na rzecz
bezpieczeństwa oraz wspólną identyfikację najistotniejszych
problemów w celu bezpiecznego prowadzenia uczciwej działalności
gospodarczej;
2). Objęcie wzmożonym dozorem policyjnym miejsc gdzie
prowadzenie działalności gospodarczej jest szczególnie zagrożone,
3). Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy mający na
celu
zapewnienie
bezpieczeństwa
socjalnego
związanego
z bezrobociem dla naszych mieszkańców.

1). Prowadzenie systematycznej rejestracji „zbiorów” zabytkowych
znajdujących się na terenie poszczególnych gmin powiatu
pyrzyckiego, wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej
i opisowej, oraz z uwzględnieniem znakowania obiektów ruchomych.
2). Współpraca podmiotów z terenu powiatu pyrzyckiego w celu
podjęcia wspólnych inicjatyw mających na celu ochronę zabytków,
w tym również wspólne inspekcje i kontrole obiektów ze
zgromadzonymi dobrami kultury, prowadzone przez przedstawicieli
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Policji, Państwowej Straży
Pożarnej i przedstawicieli samorządów powiatowego i gminnych;
3). Systematyczne wprowadzanie nowoczesnych technicznych
środków zabezpieczeń zabytków (w tym np. monitoring) zarówno na
wypadek klęsk żywiołowych, jak i przestępczej działalności człowieka,
np. kradzieży czy dewastacji;
4). Aktualizacja „Planu ochrony zabytków”.

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA ZA
KOORDYNACJĘ
ZADANIA

Starosta Pyrzycki,
Komendant Powiatowy Policji,
Komendant Powiatowy PSP

REALIZATORZY
ZADANIA /TERMIN
REALIZACJI

Komenda Powiatowa Policji,
Komenda Powiatowa PSP,
Powiatowy Urząd Pracy,
Urzędy Miast i Gmin Powiatu
Pyrzyckiego,
inni

Zadanie ciągłe

Starosta Pyrzycki,
Komendant Powiatowy Policji,
Komendant Powiatowy PSP

Komenda Powiatowa Policji,
Komenda Powiatowa PSP,
Wydział OKSTiP Starostwa
Powiatowego,
Urzędy Miast i Gmin Powiatu
Pyrzyckiego,
inni

Zadanie ciągłe
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LP.

VII

VIII

ZAMIERZONY CEL

Ochrona środowiska
naturalnego i przed
zagrożeniami
pożarowymi
i katastrofami

Ochrona
mieszkańców przed
zagrożeniami
kryzysowymi

ZADANIA DO
REALIZACJI

Prowadzenie działań
na rzecz ochrony
środowiska i
przeciwdziałania
zagrożeniom
pożarowym i
katastrofom

SPOSÓB REALIZACJI

1). Prowadzenie właściwej gospodarki odpadami na terenie całego
powiatu;
2). Monitoring i szybka reakcja na zagrożenia ekologiczne związane
z „dzikimi wysypiskami”;
3). Eliminacja zagrożeń związanych z pojazdami przewożącymi
niebezpieczne substancje po drogach powiatu;
4). Eliminowanie zagrożeń związanych ze złym stanem budynków
mieszkalnych i obiektów budowlanych i innych mogących wywołać
katastrofę w tym również kontrole odpowiedzialnych służb (PINB, KP
PSP itd.);
5). Stały monitoring i szybka reakcja na zagrożenia pożarowe w tym
także, pożary kompleksów leśnych, wypalane traw i pozostałości po
zbożach przez rolników i inne;
6). Stała kontrola miejsc związanych z nadmiernym zaleganiem
warstw śniegu na połaciach dachowych obiektów wielko
kubaturowych prowadzona przez KP PSP i Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego;
7). Podjęcie działań na rzecz powiększenia i modernizacji bazy
technicznej i sprzętowej jednostek straży pożarnej w celu zwiększenia
standardów i skuteczności podejmowanych działań ratowniczych.

1). Prowadzenie działań edukacyjnych wśród ludności związanych
z właściwym zachowaniem się w sytuacji nagłego, niebezpiecznego
zdarzenia;
2). Działania na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa
o mogących wystąpić sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach czy
klęskach żywiołowych;
3). Podnoszenie skuteczności działań związanych z normalnym
funkcjonowaniem osób poszkodowanych w zdarzeniach kryzysowych;
4). Systematyczne i skuteczne działania związane z właściwym
informowaniem ludności o zagrożeniach,
5). Popularyzacja wiedzy o „pierwszej pomocy”,
6). Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów
przeciwpożarowych i zasad postępowania na wypadek pożaru,
7). Organizacja turniejów i konkursów na temat wiedzy i ochrony
przeciwpożarowej.

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA ZA
KOORDYNACJĘ
ZADANIA

Starosta Pyrzycki,
Komendant Powiatowy PSP,
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego

REALIZATORZY
ZADANIA /TERMIN
REALIZACJI

Wydział OŚLiR Starostwa
Powiatowego,
Urzędy Miast i Gmin Powiatu
Pyrzyckiego,
Komenda Powiatowa Policji,
Straż Międzygminna,
Komenda Powiatowa PSP,
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego,
inni

Zadanie ciągłe

Starosta Pyrzycki,
Komendant Powiatowy PSP,

Komenda Powiatowa PSP,
Pełnomocnik Starosty ds. OC,
ZK i SO,
Urzędy Miast i Gmin Powiatu
Pyrzyckiego,
Komenda Powiatowa Policji,
Straż Międzygminna,
Dyrekcje Szkół,
Pełnomocnik Starosty ds.
zdrowia i opieki społecznej,
inni

Zadanie ciągłe
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