Załącznik do Uchwały Nr XV/112/2011
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
.

POWIATOWY PROGRAM
ZAPOBIEGANIA
PRZESTĘPCZOŚCI
ORAZ
OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA
OBYWATELI
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
na lata 2011 - 2014

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.
1592 z późniejszymi zmianami), do zadań publicznych powiatu naleŜy
zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji
kierowników powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy. Art. 12 pkt 9b stanowi, Ŝe
uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego naleŜy do wyłącznej
kompetencji Rady Powiatu.
Starosta zgodnie z art. 35 ust.2 i 3 ustawy o samorządzie
powiatowym jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem
słuŜbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych
powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych inspekcji i straŜy, a takŜe
sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych słuŜb inspekcji
i straŜy.
W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad
powiatowymi słuŜbami, inspekcjami i straŜami oraz zadań określonych w
ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, której przewodniczy
Starosta. Do jej zadań naleŜy między innymi przygotowanie projektu
powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli (art. 38a ust. 2 pkt. 3 ustawy
o samorządzie powiatowym).
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na posiedzeniu w dniu 16
listopada 2011 roku zatwierdziła projekt Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego na lata 2011 - 2014".
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WPROWADZENIE
Absolutnie elementarną funkcją państwa, jego racją istnienia,
jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim mieszkańcom.
Bezpieczeństwa przed agresją zewnętrzną i wewnętrzną, a więc
przed działaniami przestępczymi. Wszystkie inne funkcje państwa
są mniej lub bardziej dyskusyjne, a z pewnością wtórne.

******
NajpowaŜniejszym sojusznikiem kaŜdego rządu w dziedzinie
bezpieczeństwa jest własne społeczeństwo, pod warunkiem,
Ŝe traktowane jest jak partner, przed którym
nie ukrywa się problemów.
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Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego naleŜy do zasadniczych
zadań państwa, gdyŜ poczucie bezpieczeństwa - lub jego brak - przesądza
o jakości Ŝycia i rozwoju społeczeństwa. Policja i inne formacje ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego nie powinny być zastępowane przez
obywateli, czy organizacje społeczne. Dlatego wymaga to od Policji
zwiększenia skuteczności, jak równieŜ zapewnienie mechanizmów stałej
współpracy Policji, administracji samorządowej, organizacji społecznych,
ludzi aktywnych. Program ma przyczynić się do ograniczenia skali zjawisk
i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagroŜenia.
Cele Programu
Głównymi celami programu są:
1. Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu
Jarosławskiego w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania
2. Zapobieganie przemocy w rodzinie oraz przestępczości i aspołecznym
zachowaniom
3. Wzrost bezpieczeństwa w szkole
4. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej
5. Wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym
6. Ochrona dziedzictwa narodowego

PODMIOTY ZAANGAśOWANE W REALIZACJĘ PROGRAMU
W realizacji niniejszego programu przewidziano niŜej wymienione podmioty:
1. Rada Powiatu Jarosławskiego , Rady Miejskie oraz Rady Gmin wchodzące
w skład powiatu jarosławskiego, a zwłaszcza ich komisje ds.
bezpieczeństwa, przestrzegania ładu i porządku, oświaty i wychowania,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani;
2. Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu (KPP);
3. Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Jarosławiu (KP PSP)
4. Ochotnicze StraŜe PoŜarne (OSP) w powiecie ;
5. StraŜ Miejska w Jarosławiu (SM);
6. Starostwo, Urzędy Miast oraz Gmin, ich wydziały i jednostki
organizacyjne;
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu (PCPR);
8. Przedstawiciele organizacji społecznych, stowarzyszeń , wolontariat;
9. Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (PRBRD);
10. Gminne Zespoły Interdyscyplinarne ;
11. Dyrekcje szkół, pedagodzy szkolni;
12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne w Jarosławiu (PPP);
13. Sąd Rejonowy w Jarosławiu - Wydział Rodzinny i Nieletnich;
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14. Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu ;
15. Lokalne media;
W powiecie wiodącą rolę w realizacji programu pełni Starosta jako
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w skład której wchodzą
z mocy art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
- (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), m. in. przedstawiciele
Policji i prokuratury. Do ustawowych zadań Komisji naleŜy:
1. ocena zagroŜeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na
terenie powiatu;
2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy,
a takŜe jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu
zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
3. przygotowanie
projektu
powiatowego
programu
zapobiegania
przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli;
4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych
powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy oraz jednostek organizacyjnych
wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli;
5. opiniowanie projektu budŜetu powiatu w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli;
6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów
w sprawach związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem
obywateli;
7. opiniowanie, zleconych przez starostę, innych zagadnień dotyczących
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Gminy powinny włączać się w realizację programu na zasadzie
dobrowolności, a zadania będzie inicjował i realizował Wójt/Burmistrz.
Partnerami w realizacji programu będą równieŜ organizacje pozarządowe
i Kościoły.
W trakcie spotkań w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego w 2011r. pod przewodnictwem Starosty
opracowano
załoŜenia projektowe do Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, a po
zatwierdzeniu ich przez Komisję na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2011
rok przygotowano niniejszy Program.
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ZASADNICZE PODSTAWY I OBSZARY DZIAŁANIA
Rzetelna realizacja programu będzie wymagała współpracy ze społecznością
lokalną, zwłaszcza przy ustalaniu zagroŜenia przestępczością i potrzeb
społecznych w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa. Na podstawie aktualnej
wiedzy o stanie i poczuciu bezpieczeństwa określono obszary działania
i kierunki aktywności zaangaŜowanych podmiotów. Do najwaŜniejszych
obszarów wymagających podjęcia działań w ramach programu naleŜy
1. bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania;
2. przemoc w rodzinie;
3. bezpieczeństwo w szkole;
4. bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
5. ochrona dziedzictwa narodowego;
6. ochrona przeciwpoŜarowa i zarządzanie kryzysowe.
1. CHARAKTERYSTYKA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
Powiat jarosławski geograficznie naleŜy do Kotliny Sandomierskiej, obszar
powiatu to łagodne wzniesienia o wysokościach od 210 -280 m. n.p.m.
porozdzielane dolinami kilku rzeczek i licznych strumieni. Warunki
klimatyczne występujące na terenie powiatu to ciepłe lata i słoneczne jesienie
oraz niezbyt ostre zimy. Roczna suma opadów wynosi około 650 mm Czas
zalegania pokrywy śnieŜnej wynosi średnio ok. 70 dni.
Na terenie powiatu znajduje się 3 miasta: Jarosław, Radymno i Pruchnik
oraz 9 gmin: Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno,
Rokietnica, Roźwienica, Wiązownica, w skład których wchodzi 97 sołectw.
Stan ludności wynosi ok. 126059 osób w tym 42524 miasto Jarosław –
79535 pozostały obszar powiatu. UŜytki rolne stanowią 68%, grunty orne
51% ogólnej powierzchni, tereny leśne zajmują 22 429 ha główne kompleksy
leśne znajdują się na terenie gmin Wiązownica, Pruchnik. Przez powiat
przebiegają strategiczne szlaki tak kolejowe jak i drogowe- droga
międzynarodowa E – 4 oraz przejście graniczne w miejscowości Korczowa.
Powiat jarosławski połoŜony jest w południowo – wschodniej części Polski,
w województwie podkarpackim. LeŜy on na strategicznym szlaku
komunikacyjnym- kolejowym i drogowym, przy międzynarodowej trasie E – 4
oraz przyszłej autostradzie A - 4 Niemcy – Ukraina. Wschodnia granica
części powiatu pokrywa się na długości 7 kilometrów z granicą z Ukrainą.
W powiecie znajduje się jedno z najnowocześniejszych przejść granicznych
Korczowa – Krakowiec, z nowym terminalem towarowym, a takŜe punktem
kontroli fitosanitarnej, co umoŜliwia sprawną komunikację między
państwami. Powiat jarosławski obejmuje obszar 1024 km2, jest to teren
rolniczo - przemysłowy, z przemysłem skoncentrowanym głównie
w Jarosławiu a w gospodarce dominuje sektor prywatny. Intensywny rozwój
przemysłu w tym regionie rozpoczął się po II wojnie światowej. Dominującą
gałęzią przemysłu jest przetwórstwo rolno - spoŜywcze, co wynika
z rolniczego charakteru powiatu. NajwaŜniejsze firmy i inwestorzy:
- Owens-Illinois Polska S.A.
- Huta Szkła Jarosław;
- LU Polska S.A.;
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- Zakłady Mięsne "Sokołów" S.A. Oddział Jarosław;
- Lear Corporation Polska.
Liczba podmiotów gospodarczych działających w powiecie stanowi 7,8%
wszystkich firm zarejestrowanych w województwie podkarpackim, a ich
szeroki profil produkcyjno - usługowy oraz wsparcie instytucji otoczenia
biznesu pozytywnie wpływa na ich kondycję finansową. Do najbardziej
dynamicznie rozwijających się sektorów w gospodarce powiatu zalicza się
handel. Znaczne oŜywienie odnotowuje się w procesie powstawania małych
i średnich przedsiębiorstw handlowych, dla których sąsiedztwo z Ukrainą
tworzy sprzyjający klimat rozwojowy. Na terenie powiatu funkcjonuje
Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO – PARK Mielec Obszar Przemysłowy
Jarosław, obejmująca obszar 9,2 ha, z czego do zagospodarowania pozostaje
w Jarosławiu ok. 5 ha i w gm. Laszki 2 ha.
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Na terenie Powiatu funkcjonuje Centrum Opieki Medycznej , gminne
ośrodki zdrowia i przychodnie. Istnieją
Domy Pomocy Społecznej
w Jarosławiu, Wysocku , Moszczanach
i w Sośnicy , Powiatowy Dom
Dziecka w Jarosławiu . Jako jednostki organizacyjne Powiatu, nadzorowane
są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Nad bezpieczeństwem publicznym czuwają: Komenda Powiatowa
Policji, Prokuratura Rejonowa , Sąd Rejonowy w Jarosławiu , StraŜ Miejska
Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej .
Dla poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa istotna jest równieŜ
działalność powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy. Mowa tu zarówno
o działalności podejmowanej w sytuacjach zagroŜenia Ŝycia, czy zdrowia
mieszkańców, jak i prewencyjnej oraz szkoleniowej - zmierzających do
uniknięcia kryzysowych zdarzeń w przyszłości. Największą rolę w pierwszej
dziedzinie, przepisy prawa nakładają na jednostki Państwowej StraŜy
PoŜarnej. Są one bowiem najlepiej przygotowane do likwidacji skutków
najróŜniejszych zdarzeń tak naturalnych (klęski Ŝywiołowe), jak
i spowodowanych działaniem człowieka (wypadki drogowe, katastrofy
ekologiczne, akty terrorystyczne). Od lat zatem zauwaŜalne staje się
zwiększanie zakresu zadań i obowiązków StraŜy w całkowicie „nie
poŜarniczych" kwestiach.
W świetle coraz to nowych zagroŜeń, naleŜy podejmować wszelkie
starania zmierzające do doposaŜenia jednostek straŜackich (w kolejności:
Państwowa StraŜ PoŜarna, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Ochotnicze
StraŜe PoŜarne) w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, a takŜe komisariaty
i posterunki Policji w celu poprawy warunków obsługi obywateli.
2. STAN BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE JAROSŁAWSKIM – PROBLEMY
I ZAGROśENIA
Podstawowym
czynnikiem
kształtującym
bezpieczeństwo
publiczne
i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne.
Ciągłym przemianom społeczno-gospodarczym towarzyszą coraz częściej
takie patologie społeczne jak: bezrobocie, zachwianie wartości etycznych,
narkomania, frustracja itp.
Pomimo róŜnorodności powyŜszych elementów Komenda Powiatowa
Policji podejmowała na przestrzeni ostatnich lat szereg działań zmierzających
do zahamowania wzrostu przestępczości oraz zwiększenia poziomu
efektywności pracy jednostki.
W okresie I półrocza 2011 roku na terenie podległym KPP stwierdzono
695 przestępstw
( 770 w 2010r) zanotowano spadek
przestępczości
kryminalnej o 75 przypadków. Największym problemem były kradzieŜe cudzej
rzeczy i kradzieŜe z włamaniem .
Policja powiatu jarosławskiego w I półroczu przeprowadziła 5606
interwencji w tym 127 dotyczyło sprawców przemocy domowej zgodnie
z procedurą „ Niebieska Karta”. Analizując stan zagroŜenia przestępczością
oraz demoralizacją nieletnich jak tez zjawisk patologicznych za pierwsze
półrocze 2011 r. w porównaniu do roku poprzedniego wynika ,Ŝe zjawiska
patologiczne takie jak : alkoholizm , narkomania i związana z tym przemoc
wykazują tendencję spadkową . Jest to związane podejmowaniem
działalności profilaktycznych wśród dzieci i młodzieŜy mającej na celu
uświadomienie konsekwencji prawnych nagannych zachowań oraz
motywowania ich do zdrowego trybu Ŝycia – bez uzaleŜnień .
Na drogach powiatu Jarosławskiego w I półroczu zanotowano 33 wypadki
drogowe i 497 kolizji w których zginęło 5 osób a 49 osób doznało obraŜeń
ciała. Po dokonaniu oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego jak
równieŜ analizie zagroŜeń jakie wystąpiły w minionym okresie,
9

w latach następnych nie wystąpią zasadnicze przeobraŜenia w sferze
zagroŜeń przestępczych . MoŜe wystąpić wzrost przestępczości związanej
z przemieszczaniem się przez teren powiatu duŜej ilości kibiców na mecze
piłkarskie w ramach Mistrzostw Europy w piłce noŜnej męŜczyzn EURO
2012.
Na społeczne poczucie bezpieczeństwa niezmiernie duŜy wpływ ma
działalność straŜy poŜarnych (zarówno jednostki PSP i OSP). W I półroczu
2011 r jednostki ochrony przeciwpoŜarowej interweniowały 574 na terenie
powiatu podczas róŜnych zdarzeń, z których 212 stanowiły poŜary, a 362 to
inne zdarzenia miejscowego zagroŜenia .
Komenda Powiatowa PSP przeprowadza równieŜ zaplanowane i doraźne
kontrole stanu obiektów ze względu na bezpieczeństwo przeciwpoŜarowe.
Oprócz wyŜej wspomnianych działań nie moŜna zapomnieć
o działalności propagandowo - szkoleniowej skierowanej zarówno do
ochotników OSP z terenu Powiatu, jak i straŜaków - dla poprawy ich
wyszkolenia i zwiększenia gotowości bojowej.
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3. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I ZAPOBIEGAWCZE NA TERENIE POWIATU
Obszar działania zadania

1
1. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCU
ZAMIESZKANIA

Podmiot
odpowiedzialny
współpracujący

2
Podmiot
odpowiedzialny:
Komisja
1) analiza zagroŜeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności
Bezpieczeństwa i
Powiatu Jarosławskiego pod względem bezpieczeństwa,
Porządku Starosty
Powiatu
Jarosławskiego
2) analiza stanu słuŜby prewencyjnej Policji, ze wskazaniem
Podmioty
głównych problemów i oceną współpracy ze straŜą miejską i
współpracujące:
innymi podmiotami ochrony bezpieczeństwa i porządku
samorządy miast i gmin
publicznego,
powiatu
powiatowe
słuŜby, inspekcje i
3) zintegrowana organizacja i dyslokacja słuŜby:
straŜe, jednostki
oparta na analizach, uwzględniających dane i doświadczenia róŜnych
organizacyjne
komórek organizacyjnych Policji, oraz na mapach zagroŜeń,
powiatu, inne podmioty
opracowanych wspólnie z podmiotami poza policyjnymi, a
zawierających informacje m.in. uzyskane w wyniku konsultacji
na zasadzie
społecznych, badań potrzeb oraz problemów społeczeństwa,
dobrowolności
KOORDYNATOR
Komendant
4) promowanie i efektywne wykorzystanie moŜliwości technicznych, a
Powiatowy
w szczególności monitoringu wizyjnego miejsc publicznych,
Policji
skorelowanego z odpowiednią organizacją słuŜby Policji i straŜy
miejskiej,

2011

Termin realizacji
2012 2013 2014

3

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Obszar działania zadania

1

Podmiot
odpowiedzialny
współpracujący
2

Podmiot
odpowiedzialny:
Komisja
Bezpieczeństwa i
Porządku Starosty
Powiatu
Jarosławskiego
Podmioty
6) budowa lokalnych systemów powiadamiania o zagroŜeniach,
współpracujące:
patologiach z wykorzystaniem: rad osiedli, sołtysów na obszarach
wiejskich, korporacji taksówkowych, itd.
samorządy miast i gmin
powiatu , powiatowe
słuŜby, inspekcje i
7) wypracowanie mechanizmów współpracy między administracją
straŜe, jednostki
samorządową, Policją wraz ze straŜą miejską, prywatnymi
organizacyjne
przewoźnikami, w szczególności korporacjami taksówkowymi;
powiatu, inne podmioty
na zasadzie
dobrowolności
8) przygotowanie i promowanie rozwiązań zwiększających
KOORDYNATOR
bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, a zmniejszających
Komendant
Powiatowy
anonimowość, takich jak: promowanie tzw. bezpiecznej architektury,
Policji
oświetlenia, oznakowania informacyjnego,
5) aktywny dzielnicowy, jako policjant pierwszego kontaktu, który
identyfikuje lokalne problemy bezpieczeństwa i porządku
publicznego, dostarcza waŜnych informacji pochodzących z
rozpoznania rejonu i inicjuje lokalne inicjatywy na rzecz
bezpieczeństwa,

9) wspieranie i promowanie działań budujących więzi społeczne po
przeprowadzeniu ogólnopolskich kampanii społecznych w ramach
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Karta”

Termin realizacji
2011 2012 2013 2014
3

X

X

X

X

X

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1
10) zamieszczanie informacji o pracach Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku;

11) organizacja działań promocyjnych i edukacyjnych,
12) inicjowanie prac w dziedzinie napraw dewastacji,
eksponowanie odpowiedzialności za dbałość o utrzymanie
porządku,
13) wprowadzanie skutecznych metod i środków
technicznego zabezpieczania mienia (np.
znakowanie),
14) wypracowanie mechanizmów zmierzających do skutecznej i
rzetelnej realizacji załoŜeń ustawy z dnia 20 marca 2009r. o
bezpieczeństwie imprez masowych,
15) zintensyfikowanie działań według swoich właściwości,
powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy, powiatowego zespołu
zarządzania kryzysowego oraz pozostałych instytucji realizujących
zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie Powiatu Jarosławskiego ;

Podmiot
odpowiedzialny
współpracujący
2
Podmiot
odpowiedzialny:
Komisja
Bezpieczeństwa i
Porządku Starosty
Powiatu Jarosławskiego
Podmioty
współpracujące:
samorządy miast i gmin
powiatu , powiatowe
słuŜby, inspekcje i straŜe,
jednostki organizacyjne
powiatu, inne podmioty
na zasadzie
dobrowolności
KOORDYNATOR
Komendant Powiatowy
Policji

Termin realizacji
2011 2012 2013 2014
3
X

4
X

5
X

6
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1
2. PRZEMOC W RODZINIE
1) promowanie odpowiednich wzorców Ŝycia rodzinnego (opartych na
wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności
rozwiązywania konfliktów bez przemocy itp.),
2) edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie
procedury prawnej, sprawcy - terapia i edukacja;
3) zacieśnienie współpracy instytucji i organizacji społecznych
świadczących pomoc prawną, psychologiczną i socjalną dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie,
4) organizowanie szkoleń tematycznych dla osób pracujących nad
ograniczeniem zjawiska, przemocy w rodzinie ;
5) wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poradnictwa, pomocy osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie
6) podniesienie wiedzy na temat symptomów przemocy w rodzinie
wśród pracowników oświaty, personelu medycznego podstawowej
opieki zdrowotnej oraz Centrum Opieki Medycznej .

Podmiot
odpowiedzialny
współpracujący

Termin
realizacji
2011 2012 2013 2014

2
3
Podmiot
odpowiedzialny: Komisja
X
Bezpieczeństwa i
Porządku Starosty
Powiatu Jarosławskiego
Podmioty
współpracujące:
X
samorządy miast i gmin
powiatu , powiatowe
słuŜby, inspekcje i straŜe,
jednostki organizacyjne
X
powiatu, inne podmioty
na zasadzie dobrowolności
KOORDYNATOR
X
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodziny
X

4

5

X

X

6
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7 ) Uaktywnienie Gminnych Zespołów interdyscyplinarnych
8) Wspieranie działań MOPS i GOPS w zakresie monitorowania
symptomów przemocy w rodzinie
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1

Podmiot
odpowiedzialny
współpracujący
2

Podmiot
odpowiedzialny:
Komisja
1) analiza i identyfikacja problemów bezpieczeństwa szkolnego
Bezpieczeństwa i
nie tylko na poziomie gminy lub powiatu, ale takŜe w
Porządku Starosty
odniesieniu do poszczególnych placówek oświatowych i
Powiatu
bezpośredniego otoczenia,
Jarosławskiego
Podmioty
współpracujące:
2) zmniejszenie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach oraz w
samorządy miast i gmin
bezpośrednim otoczeniu szkół,
powiatu ,
powiatowe
słuŜby, inspekcje i
3) zbudowanie skutecznych i podlegających ocenie przez organy
straŜe,
prowadzące mechanizmów współpracy dyrekcji (nauczycieli) jednostki
organizacyjne
rodziców - uczniów i Policji wraz ze straŜą miejską w zakresie
powiatu, inne podmioty
bezpieczeństwa w szkołach. ( szkolenie dla nauczycieli )
na zasadzie
dobrowolności
KOORDYNATOR
4) zwiększenie skuteczności ochrony szkół upowszechnienie
Naczelnik Wydziału
wizyjnego monitorowania wejść do publicznych i niepublicznych
Oświaty
szkół i placówek oświatowych dla dzieci i młodzieŜy.

Termin realizacji
2011 2012 2013 2014
3

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

X

X
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1
5) konsekwentne reagowanie na patologie - budowanie przekonania,
Ŝe nie są one tolerowane,
6 ograniczenie dostępu do alkoholu i narkotyków w środowisku
szkolnym,
7) systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa
szkół i ich okolic, w szczególności dróg do i ze szkoły,
8) edukacja dla bezpieczeństwa, w tym takŜe edukacja
medyczna, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy,
9) podniesienie wiedzy na temat symptomów przemocy w szkole
wśród pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania oraz
higienistek szkolnych,

10 wykorzystanie środków masowego przekazu w celu
promowania prospołecznych wzorców zachowań.

Podmiot
odpowiedzialny
współpracujący

2011

2
Podmiot
odpowiedzialny:
X
Komisja
Bezpieczeństwa i
Porządku Starosty
Powiatu
X
Jarosławskiego
Podmioty
współpracujące:
samorządy miast i gmin X
powiatu ,
powiatowe
słuŜby, inspekcje i
straŜe,
X
jednostki organizacyjne
powiatu, inne podmioty
na zasadzie
dobrowolności
KOORDYNATOR
X
Naczelnik Wydziału
Oświaty

X

Termin
realizacji
2012 2013 2014
3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1

Podmiot
odpowiedzialny
współpracujący
2

4. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
1) intensyfikacja kontroli prędkości pojazdów wraz z ciągłym
wdraŜaniem nadzoru automatycznego,
2) usprawnienie działań z zakresu kontroli technicznej pojazdu i
przewoźników pod względem przestrzegania przepisów ustawy o
ruchu drogowym (współpraca Policji z Inspekcją Transportu
Drogowego),
3) edukacja w celu kształtowania świadomego i kulturalnego
uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego
prawa innych uczestników tego ruchu,

4) upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego oraz z
zakresu udzielania pierwszej pomocy,

5) promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu
drogowym,

Termin realizacji
2011 2012 2013 2014
3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Podmiot odpowiedzialny:
Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku Starosty
Powiatu Jarosławskiego
Podmioty
współpracujące:
Komenda Powiatowa
Policji,
Komenda Powiatowa
Państwowej StraŜy
PoŜarnej
samorządy miast i gmin
powiatu, jednostki
organizacyjne powiatu,
Wydziały Starostwa
Powiatowego ,
KOORDYNATOR
Komendant
Powiatowy Policji

X

X

X

X

X

6) realizacja oraz ochrona dzieci i młodzieŜy na terenie Powiatu
Jarosławskiego podczas przemieszczania się do placówek
oświatowych.
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1
5. OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1) podejmowanie inicjatyw w celu ochrony zabytków, m.in. wspólne
inspekcje i kontrole obiektów ze zgromadzonymi dobrami kultury,
prowadzone przez przedstawicieli wojewódzkiego konserwatora
zabytków , Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej
Państwowej StraŜy PoŜarnej,

2) upowszechnianie nowoczesnych technicznych środków
zabezpieczeń (wraz z monitoringiem) zarówno na wypadek klęsk
Ŝywiołowych, jak i przestępczej działalności człowieka, np.
kradzieŜy, dewastacji,

3) kontynuowanie systemowej rejestracji zbiorów, wraz z
dokumentacją fotograficzną i opisową, z uwzględnieniem
znakowania obiektów ruchomych,

Podmiot
odpowiedzialny
współpracujący

2
Podmiot
odpowiedzialny:
Komisja
Bezpieczeństwa i
Porządku Starosty
Powiatu
Jarosławskiego
Podmioty
współpracujące:
powiatowe
słuŜby, inspekcje i
straŜe, jednostki
organizacyjne
powiatu, inne podmioty
na zasadzie
dobrowolności
KOORDYNATOR
Naczelnik Wydziału
Promocji
Dyrektor Muzeum

Termin realizacji
2011 2012 2013 2014
3

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4) przeprowadzanie szkoleń z osobami odpowiedzialnymi w tym
zakresie ;
5) systematyczne aktualizowanie miejskich, gminnych i powiatowego
planu ochrony zabytków.
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1
6. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Podmiot
odpowiedzialny
współpracujący

2
Podmiot
odpowiedzialny:
Komisja
1) współpraca z organami, instytucjami i zakładami w zakresie
Bezpieczeństwa i
rozpoznawania, prognozowania zagroŜeń i poprawy bezpieczeństwa
Porządku Starosty
na terenie powiatu; aktualizacja katalogów i map zagroŜeń powiatu i
Powiatu Jarosławskiego
gmin z uwzględnieniem ich rozmiarów;
Podmioty
współpracujące:
Komenda
2) organizowanie akcji informacyjnych i edukacyjnych dot. zagroŜeń
Powiatowa Policji,
oraz metod ich przeciwdziałania, popularyzacja zagadnień
Komenda
Powiatowa
ochrony p.poŜ,
Państwowej StraŜy
PoŜarnej, samorządy
miast i gmin
3) zbieranie i analizowanie danych w zakresie przewozu materiałów
powiatu, jednostki
niebezpiecznych na terenie powiatu,
organizacyjne powiatu,
Wydziały Starostwa
KOORDYNATOR
4) rozwijanie współpracy z sąsiednimi powiatami, państwami UE i
Komendant Powiatowy
organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony ludności,
Państwowej StraŜy
ratownictwa społecznego, ochrony ppoŜ., pomocy humanitarnej i
PoŜarnej
wolontariatu;
Naczelnik Wydziału
Zarządzania
Kryzysowego
5) ochrona przeciwpowodziowa na terenie powiatu Jarosławskiego,
Ochrony
Ludności
analiza zagroŜeń, prowadzenie działań do poprawienia
i Spraw Obronnych
infrastruktury rzecznej , określenie miejsc szczególnie
Starostwa
zagroŜonych
Powiatowego

Termin
realizacji
2011 2012 2013 2014
3

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ZAKOŃCZENIE
Dla jak najlepszego wykonania ustawowych oraz narzuconych
niniejszym Programem zadań naleŜy zadbać o wsparcie - finansowe lub
rzeczowe - działań zarówno samej Komisji jak i poszczególnych instytucji.
Środkiem kontroli wykonania przez powiatowe słuŜby, inspekcje
i straŜe poszczególnych - dotyczących tych instytucji załoŜeń Programu będą ich coroczne sprawozdania z podejmowanych działań w celu poprawy
społecznego poczucia bezpieczeństwa przedstawiane na posiedzeniach
Komisji.
Zarówno przedstawiony powyŜej Powiatowy Program Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego, jak i szczegółowe -specjalistyczne plany działania powiatowych
słuŜb inspekcji i straŜy, mają z załoŜenia charakter dynamiczny - będą zatem
na bieŜąco monitorowane, aktualizowane i przystosowywane do wciąŜ
zmieniających się warunków Ŝycia mieszkańców Powiatu Jarosławskiego
oraz do nowych, niespotykanych jeszcze na naszym terenie zagroŜeń.
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