Uchwała nr XXV/228/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony obywateli i porządku publicznego

Na podstawie art. 12 pkt 9b Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu
Sztumskiego uchwala co następuje:

§1

Uchwala się powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz
ochrony obywateli i porządku publicznego pod nazwą „Bezpieczny Powiat
Sztumski na lata 2009 – 2014”., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
Uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony obywateli i porządku publicznego należy do Rady Powiatu.
Ustawowy obowiązek przygotowania projektu w/w uchwały został
nałożony na powoływaną przez Starostę Komisję Bezpieczeństwa i Porządku.
Wstępne założenia do programu zostały przygotowane w ramach konsultacji
społecznych przez trzy zespoły robocze, w skład których weszły osoby z
różnych instytucji, znające problematykę i będące fachowcami z dziedziny
ruchu drogowego, ochrony mienia, osób i przeciwdziałania przestępczości oraz
patologii społecznych, edukacji, profilaktyki i przeciwdziałania zagrożeniem.
Założenia do Programu uwzględniały diagnozę stanu istniejącego w powyższym
zakresie przygotowaną przez wyżej wskazane instytucje. Po opracowaniu
wstępnego projektu Programu „Bezpieczny Powiat Sztumski na lata 2009 2014, przekazano go do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która projekt
przyjęła i przekazała Radzie Powiatu celem uchwalenia.
Biorąc powyższe po uwagę, proponuje się podjęcie Uchwały w brzmieniu
przedstawionym Radzie Powiatu.

Zał. nr 1 do Uchwały nr XXXV/228/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca
2009r.

„BEZPIECZNY POWIAT SZTUMSKI NA LATA 2009 - 2014”
I. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Zadanie
1
1. Powiatowy
Program
Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego
GAMBIT

Sposób realizacji
2
Zadania dla poszczególnych jednostek samorządu
terytorialnego i zarządów dróg wszystkich kategorii
na lata 2004 – 2012 określone są w Programie.
Zadania ogólne i szczegółowe oraz sposób ich
realizacji poprzez jednostki samorządu terytorialnego
i zarządców dróg określone są w programie
operacyjnym, który przewiduje m.in.:
- budowę azyli dla pieszych , wysepek
regulacyjnych, wymianę oznakowania pionowego,
usuwanie i pielęgnację drzew rosnących w pasie
drogowym, budowę chodników i ścieżek
rowerowych, prowadzenie modernizacji ulic oraz
dróg
- edukację dzieci i młodzieży w szkołach w zakresie
wychowania komunikacyjnego,
- przegląd techniczny drogi krajowej i dróg
wojewódzkich, powiatowych i gminnych w ramach
bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- przygotowanie dokumentacji technicznej na
remonty dróg powiatowych i gminnych.

Zadanie

Sposób realizacji

1
2. Bezpieczna
droga w Powiecie
Sztumskim

3. Bezpieczna
droga do szkoły

2
1. Ustawienie masztów do instalacji fotoradarów
przynajmniej 3 szt. w terminie realizacji Programu.
2. Wycinka drzew przydrożnych i nasadzenia
nowych poza pasem drogowym, drzewa wskazywane
do wycinki podczas przeglądów poszczególnych
dróg.
3. Przygotowanie miejsca do instalacji
legalizowanych urządzeń kontrolnych Inspekcji
Transportu Drogowego
1. Edukacja w celu ukształtowania świadomości
bezpiecznego i kulturalnego uczestnika ruchu
drogowego.
2. Akcja pogadankowa i ulotkowa w szkołach.
3. Wyposażanie uczniów klas pierwszych szkół
podstawowych w elementy odblaskowe.
4. Wyposażanie rowerzystów w kamizelki

Realizujący
3
1. Starostwo Powiatowe w Sztumie.
2. Urzędy Gmin w Powiecie
Sztumskim.
3. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w
Gdańsku.
4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Gdańsku.
5. Komenda Powiatowa Policji w
Sztumie.
6. Szkoły w powiecie.
7. Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Sztumie.

Termin realiza
4
Ciągły

Realizujący
3
1. Właściwe zarządy dróg.
2. Komenda Powiatowa Policji w Sztumie.
3. Inspekcja Transportu Drogowego.

1. Komenda Powiatowa Policji w Sztumie.
2. Jednostki samorządu terytorialnego.
3. Dyrektorzy szkół.

Term
realiza
4
Ciągły

Ciągły

4. „I ty bądź
ratownikiem
drogowym”

Zadanie
1
5. Bezpieczne lato

6. Bezpieczny
weekend

odblaskowe.
1. Pokazy ratowników drogowych podczas imprez
masowych.
2. Konkursy na temat wiedzy o ratownictwie
drogowym i zasadach udzielania I pomocy.

Sposób realizacji
2
1. Działania informacyjno – edukacyjne w szkołach,
lansowanie zasad bezpiecznych zachowań w ruchu
drogowym.
2. Konkursy na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
3. Spotkania z uczestnikami kolonii i półkolonii
dotyczące szeroko rozumianej tematyki
bezpieczeństwa.
4. Prowadzenie działań ukierunkowanych na
eliminację nietrzeźwych uczestników ruchu
drogowego i kontrolę prędkości na terenie powiatu.
1. Sprawowanie wzmożonego nadzoru nad
przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na
głównych szlakach komunikacyjnych w powiecie w
okresie weekendowym.
2. Sprawne likwidowania zdarzeń drogowych.
3. Zabezpieczenie do służby maksymalnych środków
z uwzględnieniem pojazdów i radarów.
4. Sprawdzanie przewożenia dzieci w fotelikach w
samochodach osobowych, eliminowanie
nietrzeźwych kierowców, kontrola zapinania pasów
bezpieczeństwa.

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej.
2. Jednostki ratownictwa drogowego
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Powiatu Sztumskiego.

Realizujący
3
1. Komenda Powiatowa Policji w Sztumie.
2. Dyrektorzy szkół.

Komenda Powiatowa Policji w Sztumie.
przy współpracy Straży Granicznej, Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Sztumie, ratownictwa medycznego, Inspekcji
Transportu Drogowego.

Ciągły

Term
realiza
4
Ciągły

Ciągły

II. Ochrona mienia, osób i przeciwdziałanie przestępczości
Zadanie
1
1. Bezpieczne
dziecko

Zadanie
1
2. Stop
zagrożeniom

3. Bezpieczny
obywatel

4. Akcja „Rower”

Sposób realizacji
2
1. Rzetelna informacja i identyfikacja problemów
bezpieczeństwa szkolnego nie tylko na poziomie
ogólnym, ale także w odniesieniu do poszczególnych
placówek oświatowych i ich okolic.
2. Monitoring w szkołach.
3. Konsekwentne reagowanie na patologie –
budowanie przekonania , że nie są one tolerowane.
4. Systematyczne kontrolowanie pod względem
bezpieczeństwa szkół i ich okolic, w szczególności
dróg do i ze szkoły.
5. Edukacja dla bezpieczeństwa, w tym także
edukacja medyczna, ze szczególnym
uwzględnieniem pierwszej pomocy.
6. Podniesienie wiedzy na temat symptomów
przemocy w szkole wśród pielęgniarek środowiska
nauczania i higienistek szkolnych.
7. Cykliczne pogadanki, prelekcje i konkursy
prowadzone w szkołach podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzone
przez policjantów z Wydziału Prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Sztumie przy współpracy
dyrektorów szkół.
8. Pokazy zachowania się wobec psów agresywnych.
9. Profilaktyka narkotykowa.

Sposób realizacji
2
1. Prowadzenie szkoleń nauczycieli i rodziców w
zakresie wiedzy o sposobach unikania zagrożeń.
2. Informowanie o mechanizmach stania się ofiarą
przestępstwa, rodzajach zagrożeń i sposobach ich
unikania oraz o sposobach przekazania tej wiedzy
dzieciom i młodzieży, szczególnie w zakresie
umiejętności odmawiania, zasady ograniczonego
zaufania do obcych itp.
3. Pokazy zasad udzielania pierwszej pomocy dla
społeczności powiatu.
Nieodpłatny cykl szkoleniowy o charakterze
obronnym dla mieszkańców powiatu w Sztumie i
Dzierzgoniu.

Prowadzenie nieodpłatnego znakowania rowerów
trwałymi cechami identyfikacyjnymi w tym
organizowanie punktów znakowania pojazdów
podczas imprez masowych.

Realizujący
3
1. Komenda Powiatowa Policji w Sztumie.
2. Dyrektorzy szkół.
3. Dyrektorzy przedszkoli.
4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w
Sztumie.
5. Pielęgniarki i higienistki szkolne.
6. Uczniowie i rodzice.
7. Instruktorzy medyczni ZHP.
8. Straż Graniczna

Realizujący
3
1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w
Sztumie.
2. Dyrektorzy szkół.
3. Komenda Powiatowa Policji w Sztumie.
4. Ratownicy medyczni.
5. Instruktorzy medyczni ZHP.

Term
realiza
4
Ciągły

Ter
real

Ciągły

1. Komenda Powiatowa Policji w Sztumie przy
współpracy Gmin.
2. Instruktorzy walk obronnych.

Zajęcia
teorety
praktyc
potrzeb

Komenda Powiatowa Policji w Sztumie

Ciągły

Zadanie
1
5. Bezpieczne
miejsca publiczne

6. Monitoring
miejsc zagrożonych
7. Bezpieczeństwo
w mediach

Zadanie
1
8. Silna policja

Sposób realizacji
2
1. Ciągłe patrolowanie miejsc publicznych, a w
szczególności:
- dworców autobusowych;
- terenów wokół szkół, pubów, restauracji, dyskotek;
- miejsc zwyczajowego gromadzenia się młodzieży;
- imprez masowych;
- terenach przy zakładach pracy i sklepach;
- pozostałych budynkach użyteczności publicznej.
2. W przypadkach zagrożenia prowadzenie
wzmożonej obserwacji.
3. Podejmowanie natychmiastowych działań w
przypadku zagrożenia bezpośredniego z
powiadomieniem właściwego na zagrożenie
podmiotu.
4. Występowanie do właściwych organów o
oświetlenie miejsc stwarzających potencjalne
zagrożenie.
Budowa systemu monitoringu w miejscach
zagrożonych w Sztumie i Dzierzgoniu.
Cykliczne publikowanie w mediach informacji o
trendach i zjawiskach przestępczych na terenie
powiatu oraz o wykrywaniu przestępstw.

Sposób realizacji
2
1. Stanowcze i konsekwentne działania policji na
różnych poziomach jej działania przy wsparciu
mieszkańców.
2. Stała aktualizacja mapy zagrożeń w powiecie.
3. Intensywna kontrola terenu powiatu, głownie

Realizujący
3
Komenda Powiatowa Policji w Sztumie przy
współpracy:
- Straży Miejskiej,
- agencji ochrony,
- pogotowia ratunkowego,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Sztumie,
- Straży Granicznej,
- szkoły o profilu policyjnym.

1. Gmina Sztum
2. Gmina Dzierzgoń
3. Komenda Powiatowa Policji w Sztumie
1. Komenda Powiatowa Policji w Sztumie.
2. Rzecznik Morskiego Oddziału Straży
Granicznej w Gdańsku.

Realizujący
3
Komenda Powiatowa Policji w Sztumie.

Term
realiz
4
Ciągły

Raz na
kwarta

Term
realiza
4
Ciągły

miast i Gminy Stary Dzierzgoń.
4. Szybkie reagowanie na zgłoszenia o zagrożeniu.

9. Bezpieczny
wypoczynek dzieci
i młodzieży.

10 Bezpieczny
biznes

Zadanie

1. Organizowanie i przeprowadzanie pogadanek z
dziećmi na zimowiskach i koloniach.
2. Organizowanie konkursów na temat bezpiecznych
zachowań w czasie wypoczynku.
3. Opracowanie ulotek skierowanych do dzieci i
młodzieży.
4. Kontrola stanu trzeźwości kierowców i stanu
technicznego autokarów przewożących dzieci i
młodzież.
1. Organizacja przejrzystej komunikacji między
Policją a przedsiębiorcami poprzez aktywne
włączanie przedsiębiorców do współpracy w
zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Objęcie wzmożonym dozorem policyjnym miejsc,
gdzie prowadzenie działalności gospodarczej jest
szczególnie zagrożone.

Sposób realizacji

1. Komenda Powiatowa Policji w Sztumie.
2. Inspekcja Transportu Drogowego.
Straż Graniczna.
3. Wychowawcy na zimowiskach i wychowawcy
grup wypoczywających.

Ciągły

1. Komenda Powiatowa Policji w Sztumie.
2. Jednostki samorządu terytorialnego.
3. Przedsiębiorcy.
4. Instytucje gospodarcze i związki
pracodawców.

Ciągły

Realizujący

Term
realiz
4
Ciągły

1
11. Pomagajmy
sobie

2
Dążenie do zwiększenia ilości gromadzonych przez
Policję informacji o przestępstwach i ich sprawcach
poprzez instalację linii telefonicznej umożliwiającej
anonimowe zgłoszenie informacji o przestępstwie i
sprawcach przez mieszkańców powiatu bez obawy
odwetu ze strony sprawców

3
Komenda Powiatowa Policji w Sztumie.

12. Mój samochód

1. Prowadzenie policyjnych działań
rozpoznawczych.
2. Ulotkowa działalność informacyjna skierowana do
właścicieli pojazdów.
3. Stworzenie warunków do zorganizowania
parkingów strzeżonych wspólnie z zarządcami
terenów.
4. Wspólne patrole Policji z agencjami ochrony lub
Strażą Graniczną.

1. Komenda Powiatowa Policji w Sztumie.
2. Straż Graniczna.
3. Agencje ochrony mienia.
4. Zarządcy dróg.

Ciągły

13. Kradzieże

1. Rutynowe działania służb porządkowych.
2. Dążenie do wprowadzenia systemu monitoringu
miejsc szczególnie zagrożonych.
1. Podejmowanie działań policyjnych
ukierunkowanych na eliminowanie osób trudniących
się dystrybucją narkotyków.
2. Prowadzenie rozpoznania zagrożenia.

Komenda Powiatowa Policji w Sztumie

Ciągły

Komenda Powiatowa Policji w Sztumie.

Ciągły

14. Dealer

III. Patologie społeczne, edukacja, profilaktyka i przeciwdziałanie zagrożeniom
1. Powiatowe
Centrum

Prowadzenie Powiatowego Centrum Interwencji
Kryzysowej poprzez zlecenie zadania organizacji

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Sztumie.

Ciągły

Interwencji
Kryzysowej

Zadanie
1
2. Dobra rodzina

3. Wsparcie dla
najsłabszych

Zadanie
1
4. Profilaktyka
uzależnień

pozarządowej wybranej w trybie konkursu.

Sposób realizacji
2
1. Popularyzacja właściwych wzorców postępowania
w rodzinie:
- wzajemny szacunek,
- partnerstwo,
- umiejętność rozwiązywania konfliktów bez
przemocy.
2. Zabezpieczenie dzieci zagrożonych marginalizacją
3. Przeszkolenia dla rodzin zastępczych na terenie
powiatu.
4. Edukacja osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
5. Propagowanie „Niebieskich Kart”.
Wspieranie podmiotów realizujących program
„niebieskiej linii”.
6. Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań w
zakresie poradnictwa i pomocy dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie i rodzin niewydolnych
społecznie.
7. Udzielanie pomocy finansowej rodzinom będącym
w trudnej sytuacji finansowej.
8. Stworzenie tabeli kontaktowej do wszystkich
służb i instytucji mogących podjąć działania w
sytuacjach kryzysowych w rodzinie.
9. Organizowanie giełd pracy.
Utworzenie od 1 do 3 mieszkań chronionych dla
osób niepełnosprawnych pod nadzorem
wyznaczonego pracownika socjalnego.

Sposób realizacji
2
1. Zajęcia w formie warsztatowej skierowane do
młodzieży za szkół Ponadgimnazjalnych,
przeprowadzanych zgodnie ze zgłoszeniami
poszczególnych szkół, w tym dla wychowawców i
pedagogów szkół.
2. Przeprowadzenie ankiety.
3. Akcja ulotkowa.
4. Spotkania z byłymi uzależnionymi.
5. Przeciwdziałanie narkomanii w szkołach i
miejscach gromadzenia się dzieci i młodzieży.

2. Ośrodki pomocy społecznej w powiecie.

Realizujący
3
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Sztumie.
2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w
Sztumie.
4. Pedagodzy szkolni.
5. Gminne ośrodki pomocy społecznej.
6. Komenda Powiatowa Policji w Sztumie.
7. Organizacje pozarządowe.
8. Kościoły i związki wyznaniowe.
9. Wychowawcy szkolni.
10. Powiatowy Urząd Pracy.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie.

Realizujący
3
1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w
Sztumie.
2. Pedagodzy szkolni.

Term
realiz
4
Ciągły

lata 201
oddanie
jednego
mieszka
na teren
powiatu

Term
realiz
4
Według
zgłosze
szkół.

5. Dom dla rodziny
zastępczej

Remont domu na potrzeby zawodowej rodziny
zastępczej w Mikołajkach Pomorskich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Sztumie

do
31.12.0

6. Zagrożenie
kryzysem

1. Działania prewencyjne podmiotów
odpowiedzialnych za likwidację sytuacji
kryzysowych.
2. Podejmowanie działań w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej poprzez opracowanie i
aktualizację powiatowego i gminnych programów
przeciwpowodziowych.
3. Przeprowadzanie ćwiczeń w zakresie obrony
cywilnej i ćwiczeń dla zespołów zarządzania
kryzysowego.
4. Stworzenie sprawnego systemu powiadamiania
służb i instytucji oraz wymiany informacji między
nimi.
5. Działania przeciwpożarowe poprzez zwiększenie
częstotliwości kontroli przeciwpożarowych..
6. Inicjowanie i wspieranie programów
inwestycyjnych na terenie powiatu w celu poprawy
technicznego systemu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, budowlanego i ppoż.

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Sztumie
2. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na
terenie powiatu.
3. Komenda Powiatowa Policji w Sztumie.
4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
5. Ośrodki pomocy społecznej.
6. Starostwo Powiatowe.
7. Urzędy Gmin.

Ciągły

7. Sprawne likwidowanie skutków sytuacji kryzysowych,
organizowanie i udzielanie osobom dotkniętym kryzysem
skutecznej pomocy – przygotowanie zaplecza do pobytu
ludzi dotkniętych kryzysem.

Zadanie
1
7. Ochrona
dziedzictwa
narodowego

Sposób realizacji
2
1. Podejmowanie skoordynowanych inicjatyw w celu
ochrony zabytków, m.in. przez wspólne kontrole i
inspekcje obiektów ze zgromadzonymi dobrami
kultury.
2. Prowadzenie systemowej rejestracji zbiorów wraz
z dokumentacją fotograficzną i opisową.

Realizujący
3
1. Wydział Architektury i Budownictwa oraz
Edukacji Starostwa Powiatowego w Sztumie,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w
Sztumie.,
Komenda Powiatowa Policji w Sztumie,
Kościoły i związki wyznaniowe.
- przy współpracy wojewódzkich służb
konserwatorskich.

Źródła finansowania Programu „Bezpieczny Powiat Sztumski”

1. Budżet państwa.
2. Budżet Powiatu Sztumskiego
3. Budżety gmin.
4. Budżet Zarządu Dróg Wojewódzkich.
5. Budżet Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej.
7. Budżet Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
8. Środki z bieżącej działalności innych jednostek i instytucji, w tym pozarządowych.

Term
realiz
4
Ciągły

