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1. Wprowadzenie.

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie  powiatowym  (tekst  jednolity  -  Dz.  U.  z  2015r.  poz.  1445)  w zakresie

zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych

w ustawach  w  zakresie  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa  obywateli,  w  Starostwie

Powiatowym w Kole została  utworzona Komisja Bezpieczeństwa i  Porządku, zwana dalej

„komisją”.

Skład osobowy komisji został określony Zarządzeniem nr 120.10.2014 Starosty Kolskiego

z  dnia  10  kwietnia  2014r.  w  sprawie  powołania  Komisji  Bezpieczeństwa  i Porządku  na

kadencję 2014-2017.

Do zadań komisji, zgodnie z zapisami ustawy, należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie  pracy  Policji  i  innych  powiatowych  służb,  inspekcji  i  straży,  a  także

jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku

publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie  projektu  powiatowego  programu  zapobiegania  przestępczości  oraz

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów i innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych

służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu

zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  i  innych  dokumentów  w sprawach

związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień

dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  powierzono  rolę  koordynatora  działań

podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku. 

Kluczowym  narzędziem  do  pełnienia  tej  roli  jest  Powiatowy  Program  Zapobiegania

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, zwany dalej

„programem”.  Określa  on  ramy  stałej,  partnerskiej  współpracy  i  współdziałania  organów

administracji  samorządowej  i  państwowej  oraz  podmiotów  kreujących  życie  społeczne

z mieszkańcami Powiatu Kolskiego. 
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2. Ogólne zadania 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  min.  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 ochronnym 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  powinna  działać  na  zasadzie  doradcy  -  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 Kolskiego. Program opisuje

kompleksowo zdecydowane działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań, które budzą

powszechny  sprzeciw  i  poczucie  zagrożenia.  Jest  to  program pracy  zespołowej  na  rzecz

polepszenia  jakości  życia  pod względem bezpieczeństwa  i  zwiększenia  dostępu  do dobra

publicznego,  jakim jest  bezpieczeństwo.  Program zrealizowany  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  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  poczucie  bezpieczeństwa

własnego, 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. 
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Główny ciężar  rozpoznawania  zagrożeń,  ujawniania,  ścigania  i  wykrywania  sprawców

przestępstw i wykroczeń spoczywa na Policji. Przestępczość jest jednak końcowym etapem,

który wyrasta na gruncie całego szeregu czynników i uwarunkowań społecznych poczynając

już od wieku dziecięcego, zrodzonych z błędów lub niedostatków wychowawczych, etyczno-

moralnych, ekonomicznych, środowiskowych i całego szeregu innych okoliczności. Dzisiaj

już nikt 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 min. zmobilizowanie całego potencjału społeczności

lokalnej i skoncentrowanie wielu rozproszonych działań w jeden, ukierunkowany nurt.

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 samorządowe, inspekcje i służby, organizacje i instytucje, Policja i straże, a także

inni uczestnicy programu staną się partnerami w trosce o dobro wspólne, jakim jest szeroko

rozumiane  poczucie  społecznego  bezpieczeństwa,  zdając  sobie  sprawę  z  konieczności

tworzenia warunków, w których wszystkie zainteresowane podmioty działają nie obok siebie,

ale wspólnie i w sposób zorganizowany. 

3. Istota programu.

Jednym  z  podstawowych  zadań  administracji  samorządowej  jest  zapewnienie

bezpieczeństwa  obywateli.  Obowiązek  ten  wynika  z  wielu  aktów  prawnych,

a w szczególności  z  art.  4  ust.  1  pkt  15  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzie

powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz. 1445). 

Z treści wymienionego przepisu wynika,  ze 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 cytowanej ustawy do

wyłącznej  właściwości  Rady  Powiatu  należy  uchwalanie  Powiatowego  Programu

Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Ochrony  Bezpieczeństwa  Obywateli  i  Porządku

Publicznego, przygotowanego w formie projektu przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku.

Program  swym  obszarem  zainteresowania  obejmuje  szerokie  spektrum  działania  służb,
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inspekcji  i  straży  na  rzecz  poprawy  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego.  Niniejszy

program będzie obowiązywał i będzie realizowany w latach 2015-2018.

4. Cele programu.

Głównym  celem  Powiatowego  Programu  Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Ochrony

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018 jest  wzrost realnego

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kolskiego.

Program  ma  na  celu  poszukiwanie  i  wdrażanie  skutecznych  form  i  metod

profilaktycznych w kierunku zapobiegania przestępczości, wzrostu poczucia bezpieczeństwa

mieszkańców  powiatu,  przełamania  bariery  strachu,  a  w  konsekwencji  stworzenie

bezpiecznych miast i wsi na terenie powiatu kolskiego.

Głównymi celami programu są:

1) ograniczenie przestępczości;

2) wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców;

3) ochrona dzieci i młodzieży;

4) ograniczanie zjawisk chuligaństwa i wandalizmu;

5) przeciwdziałanie  patologiom  społecznym,  tj.  alkoholizmowi,  narkomanii  i  przemocy

domowej;

6) obniżenie poziomu strachu przed przestępczością;

7) wykształcenie  (poprzez  edukację)  w  społeczności  lokalnej  współodpowiedzialności  za

stan bezpieczeństwa;

8) poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

9) otoczenie opieką osób, rodzin i środowisk, które padły ofiarą przemocy, bądź znalazły się

w sytuacji kryzysowej;

10) 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;

11) współdziałanie ze środkami masowego przekazu na rzecz kształtowania rzetelnej polityki

informacyjnej w mediach, promującej kwestie bezpieczeństwa i porządku;

12) zapobieganie  przestępczości  poprzez  zwalczanie  produkcji,  dystrybucji  oraz  handlu

narkotykami, dopalaczami i innymi środkami odurzającymi;

13) zapobieganie aspołecznym zachowaniom poprzez zwalczanie przestępstw i  wykroczeń,

które godzą w środowisko naturalne i estetykę miejsc publicznych;
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14) zapewnienie porządku publicznego podczas organizowanych na terenie powiatu imprez

masowych o charakterze artystyczno-rozrywkowym i sportowym;

15) poprawa  stanu  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  sanitarno-epidemiologicznego,

epizootycznego, budowlanego, przeciwpowodziowego oraz innych zagrożeń naturalnych;

16) poprawienie wizerunku Policji  i  wzrost zaufania społecznego do tej  oraz innych służb

działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Realizacja programu będzie możliwa poprzez:

1) ograniczenie  wybryków  chuligańskich,  aktów  wandalizmu  i  szeroko  rozumianej

przestępczości;

2) zmniejszenie zagrożenia wiktymizacji, czyli stania się ofiarą przestępstwa;

3) zmniejszenie liczby zagrożeń (obiektywną poprawę stanu bezpieczeństwa);

4) poprawę  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym;  wykształcenie  w  społeczeństwie

współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa;

5) nawiązywanie i  utrwalanie  dobrego kontaktu obywateli  z instytucjami  działającymi  na

rzecz bezpieczeństwa, oraz poprawę jakości pracy tych instytucji;

6) współpracę mieszkańców powiatu z organizacjami i instytucjami statutowo zajmującymi

się praca środowiskową z rodziną oraz dziećmi i młodzieżą;

7) poprawienie  wizerunku  Policji  i  wzrost  zaufania  społecznego  do  tej  i  innych  służb

działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;

8) wzrost realnego bezpieczeństwa w powiecie kolskim;

9) wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu kolskiego.

5. Założenia programu.

Założenie nr 1

Realizacja  przyjętych  w  programie  celów  powinna  przynieść  korzyści  mieszkańcom

powiatu  poprzez  ograniczenie  przestępczości,  zjawisk  patologicznych  oraz  obniżenie

związanych z tym szkód społecznych.

Założenie nr 2

Realizacja programu umożliwi mieszkańcom powiatu aktywniejsze uczestnictwo w życiu

społecznym, w tym reagowanie na niewłaściwe zachowania i działanie w kierunku poprawy

bezpieczeństwa.
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Założenie nr 3

Podstawowym warunkiem powodzenia  realizacji  programu będzie  skuteczność  działań

Policji i innych służb, podejmowanych przy współpracy z mieszkańcami powiatu, np. szybka

reakcja  na  wezwanie,  gotowość  niesienia  pomocy  i  konsekwencja  w  wykonywaniu

podstawionych w programie zadań.

Założenie nr 4

Główne  działania  skierowane  zostaną  na  realizację  zadań  z  zakresu  problematyki:

przeciwdziałania  przestępczości,  w  tym  komunikacyjnej,  bezpieczeństwa  społecznego,

porządku publicznego, ochrony środowiska oraz prewencji kryminalnej.

6. Podmioty zaangażowane w realizację programu.

Zgodnie  z  zapisem  ustawowym,  starosta  sprawując  zwierzchnictwo  w  stosunku  do

powiatowych  służb,  inspekcji  straży  uzgadnia  ich  współdziałanie  min.  w  zakresie

zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska, utrzymani

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 w skład, której wchodzą przedstawiciele Policji,

Rady Powiatu,  osoby wyznaczone przez starostę oraz z głosem doradczym przedstawiciel

Prokuratury  Rejonowej.  Komisja  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. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz. 1445) stanowi wiodący

głos w lokalnych działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Funkcje koordynatora wybranych działań w ramach niniejszego programu Starosta Kolski

może powierzyć także:

 Komendantowi  Powiatowemu  Policji  w  Kole  w  zakresie  przestępczości  kryminalnej

i gospodarczej oraz ruchu na drogach;

 Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kole w zakresie zagrożeń

pożarowo-ekologicznych i katastrof;

 Dyrektorowi  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Kole  w  zakresie  patologii

środowiska rodzinnego, dzieci i młodzieży, narkomanii i alkoholizmu;
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 Kierownikowi  Powiatowego  Centrum Zarządzania  Kryzysowego  lub  inspektorowi  ds.

obronnych,  obrony  cywilnej  i  zarządzania  kryzysowego  w  celu  uporządkowanego

współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dla  poprawy  społecznego  poczucia  bezpieczeństwa  istotna  jest  również  działalność

powiatowych  służb,  inspekcji  i  straży  oraz  organizacji  społecznych.  Mowa  tu  zarówno

o działalności podejmowanej w sytuacjach zagrożenia życia, czy zdrowia mieszkańców, jak

i prewencyjnej  oraz  szkoleniowej  –  zmierzającej  do  uniknięcia  sytuacji  kryzysowych

w przyszłości. Największą rolę w działaniach w sytuacjach zagrożenia życia, przepisy prawa

nakładają na jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Są one, bowiem najlepiej

przygotowane  do  likwidacji  skutków  najróżniejszych  zdarzeń  naturalnych  (klęski

żywiołowe),  jak  i  spowodowanych  działaniem  człowieka  (wypadki  drogowe,  katastrofy

ekologiczne). Od lat zauważalne staje się zwiększanie zakresu zadań i obowiązków Straży

Pożarnej w całkowicie „niepożarniczych” kwestiach.

W dużej mierze działalność profilaktyczną (nie wykluczając zarazem doraźnej likwidacji

szkód) realizują pozostałe powiatowe służby i inspekcje, wykonujące swoje zadania poprzez

zaplanowane, a także bieżące kontrole faktycznego stanu rzeczy w danej dziedzinie.

Do realizacji programu przewiduje się udział służb, instytucji, stowarzyszeń i organizacji

działających  na  terenie  powiatu  kolskiego  na  rzecz  szeroko  pojętego  bezpieczeństwa

obywateli.  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. 

Realizatorami  (uczestnikami)  niniejszego  programu  będą  niżej  wymienione  jednostki

organizacyjne  administracji  zespolonej  i  niezespolonej  oraz  inne  organizacje  działające

w obrębie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego:

1. Komenda Powiatowa Policji w Kole.

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

3. Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Kole,  będący  Dyrektorem

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole.

4. Powiatowy Lekarz  Weterynarii  w  Kole,  kierujący  Powiatowym  Inspektoratem

Weterynarii w Kole.
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5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole.

6. Starostwo Powiatowe w Kole – merytoryczne wydziały i samodzielne stanowiska,

w tym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kole.

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

8. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

9. Powiatowy Urząd Pracy w Kole.

10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole.

12. Szkoły ponadgimnazjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze, bursy, internaty, domy

pomocy społecznej.

13. Samorządy gminne powiatu kolskiego wraz z ich jednostkami i służbami, w tym

min. strażą miejską (gminną), urzędami, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami,

klubami sportowymi, jednostkami ochrony zdrowia, itd.

14. Lokalne media.

15. Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu, w tym: OSP, LOK, PCK,

ZHP, itp.

16. Inne niewymienione powyżej, a ujęte w harmonogramie realizacji programu.
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7. Ocena zagrożeń powiatu kolskiego.

1 Ogólna charakterystyka powiatu kolskiego.

Powiat  kolski  położony  jest  we  wschodniej  części  województwa  wielkopolskiego,

utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto

Koło. 

Pod względem ukształtowania powierzchni powiat kolski to obszar typowo nizinny. Na

jego  terenie  znajdują  się  Kotlina  Kolska  i  Wysoczyzna  Kłodawska  (Nizina  Południowo-

Wielkopolska) oraz Pojezierze Kujawskie. Najważniejszą rzeką regionu jest Warta oraz jej

dopływy,  Ner,  Rgilewka  i  Kiełbaska  oraz  przepływająca  przez  północne  krańce  powiatu

Noteć. 

Powiat kolski graniczy z powiatami: konińskim, tureckim (województwo wielkopolskie),

kutnowskim,  łęczyckim,  poddębickim  (województwo  łódzkie),  radziejowskim  oraz

włocławskim  (województwo  kujawsko-pomorskie).  Głównym  zajęciem  mieszkańców

powiatu  jest  rolnictwo  i  przemysł,  głównie  wydobywczy  (sól  kamienna),  ceramiczny

i spożywczy.

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego  stan ludności w powiecie kolskim

na dzień 31 grudnia 2013r. wynosił 89 077 osób, w tym: mężczyźni 43 735, a kobiety 45 342.

W podziale na gminy stan ludności przedstawia się następująco:

1) Gmina Miejska Koło – 23 026,

2) Gminy Miejsko – Wiejskie:

 Gmina Dąbie – 6 534,

 Gmina Kłodawa – 13 282,

 Gmina Przedecz – 4 314,

3) Gminy Wiejskie:

 Gmina Babiak – 8 032,

 Gmina Chodów – 3 286,

 Gmina Grzegorzew – 5 733,

 Gmina Koło – 7 560,

 Gmina Kościelec – 6 698,

 Gmina Olszówka – 4 652,

 Gmina Osiek Mały – 5 960.
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Powierzchnia powiatu kolskiego wynosi 1 011 km², co stanowi 101 071 ha, w tym 81

082 ha użytków rolnych stanowiących 80, 2 % ogólnej powierzchni. 

W  powiecie  kolskim  dobrze  rozwinięta  jest  infrastruktura  techniczna.  Około  90  %

miejscowości  posiada  sieć  wodociągową.  Przez  powiat  przebiega  sieć  światłowodu.  Na

terenie powiatu kolskiego sieć komunikacyjna jest dobrze rozbudowana; znajduje się tu 2 300

km dróg oraz 101 km linii kolejowej.

Powiat administruje 454,7 km dróg zamiejskich i miejskich (393,3 km to drogi zamiejskie

natomiast  61,4  km  to  drogi  miejskie).  W  ciągach  tych  dróg  znajduje  się  21  obiektów

mostowych o łącznej długości 709,9mb. Tędy przebiegają trasy komunikacji samochodowej

A-2 Paryż  – Moskwa o długości 46,7 km oraz krzyżują ważne szlaki kolejowe Poznań –

Warszawa - 37,5km i Herby - Gdynia – 47km. 

Przez teren powiatu kolskiego przebiegają dwa rurociągi oraz jeden gazociąg:

· rurociąg  „Przyjaźń” -  obsługiwany  przez  firmę  Przedsiębiorstwo  Eksploatacji

Rurociągów Naftowych PERN PRZYJAŹŃ S.A. Płock.  Posadowiony jest  w ziemi  na

głębokości  130  cm.  Rurociąg  przebiega  przez  teren  gminy  Babiak.  Tłoczone  paliwo,
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to surowa ropa naftowa, średnica rurociągu: 529 mm i 820 mm, ciśnienie nominalne: 4,5

MPa; 

· rurociąg  paliwowy  Płock  –  Ostrów  Wielkopolski -  rurociąg  przebiega  przez  teren

gminy Dąbie (miejscowości: Sobótka, Cichmiana), tłoczone paliwo: produkty destylacji

ropy  naftowej  (olej  napędowy,  olej  opałowy,  benzyna),  długość  rurociągu  na  terenie

powiatu kolskiego: 15,027 km, głębokość posadowienia: 1,5m ppt., średnica: 406,4 mm,

ciśnienie  nominalne:  6,3  MPa.  Rurociągiem tym  tłoczone  jest  paliwo  ze  stacji  pomp

znajdującej się na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku do zbiorników znajdujących się

w Bazie Paliw Płynnych PKN ORLEN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Przepustowość

rurociągu: 2,0 mln Mg/rok. Zawartość paliwa w całym rurociągu (pojemność rurociągu)

to 22524 tony oleju opałowego lub napędowego, 20111 ton benzyny;

· gazociąg Odolany - Włocławek - obsługiwany przez System Gazociągów Tranzytowych

EuRoPol  GAZ S.A.  Warszawa.  Posadowiony jest  w ziemi  na  głębokości  80-120 cm,

(średnica 400÷500mm, ciśnienie 5,5 Mpa) - przez gminy Babiak, Koło, Kościelec.

Na  terenie  powiatu  kolskiego  znajduje  się  pokład  paleozoiczny  okresu  permskiego,

związany z występowaniem wysadu solnego w okolicy Kłodawy.  Wydobywa się  tam sól

kamienną  oraz  sole  magnezowo-potasowe.  Powiat  posiada  również  udokumentowane

perspektywiczne zasoby węgla brunatnego tj. w rejonie miasta Dąbie tzw. „Obszar Dąbie”

i w rejonie  Osiek  Mały.  Również  na  terenie  miasta  Dąbie  występują  wody  mineralno

termiczne o różnym stopniu mineralizacji nadające się do celów leczniczych.

2 Zagrożenia techniczne.

1) awarie techniczne - poważnym zagrożeniem na terenie powiatu kolskiego może być

awaria techniczna w kopalni soli w Kłodawie. Do zagrożenia może dojść na wypadek awarii

systemów wentylacyjnych oraz ruchów górotwórczych podczas prac wydobywczych soli.

2) katastrofy  budowlane -  zagrożenia  budowlane  obejmują  głównie  budynki  wysokie

(powyżej 25m.). Na terenie powiatu kolskiego tego typu budynki nie występują. Zagrożenia

katastrofą budowlaną dotyczyć będzie w dużym stopniu obiektów niższych gdzie zagrożenia

mogą wystąpić, jako wtórny skutek pożarów lub awarii sieci gazowej. 

Z  punktu  widzenia  dolegliwości  katastrof  budowlanych  największe  zagrożenie  dla

bezpieczeństwa obywateli i mienia stanowi usytuowanie zapory wodnej w Jeziorsku. Awaria

tej zapory doprowadzi do dużej powodzi na terenie powiatu – zalaniu ulegnie około 20 %

obszaru powiatu. 
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3) uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych (NSCh)

Skażenia chemiczne powstają od niekontrolowanego wyzwolenia się niebezpiecznych

środków  chemicznych  (NSCh)  w  wypadku  awarii  w  zakładach  pracy,  które  w  procesie

technologicznym  wykorzystują  NSCh  oraz  w  czasie  transportu  NSCh  do tych  zakładów.

Zagrożenie  skażeniem  chemicznym  jest  bardzo  trudne  do  przewidzenia  pod  względem

miejsca  zdarzenia  i  ilości  środka  chemicznego,  który  może  się  uwolnić  w sposób

niekontrolowany. Potencjalne zagrożenie stwarzają cysterny samochodowe przewożące NSCh

oraz  pojazdy  przewożące  butle  i  inne  pojemniki,  które  mogą  ulec  wypadkowi  (awarii)

w czasie transportu. Trasy przewozu NSCh prowadzą przez duże węzły kolejowe i drogowe

położone na terenie miast, co zwiększa potencjalne skutki wypadków.

Zagrożenia  mogą  wyniknąć  z  uwolnienia  NSCh,  w  wyniku  czego  nastąpi  skażenie

środowiska, ludzi i zwierząt, a w przypadku gwałtownego uwolnienia może nastąpić wybuch.

Skala  ich  toksyczności  jest  bardzo  szeroka.  Obejmuje  ona  substancje  o wyjątkowo  dużej

toksyczności np. chlor, fosgen, cyjanki.  Pewna ich część oprócz właściwości toksycznych,

stwarza  również  zagrożenie  pożarowe,  a  w  połączeniu  z powietrzem  tworzy  mieszaniny

wybuchowe. Należą do nich: amoniak, wodór, aceton, acetylen. Inną jeszcze grupę stanowią

materiały wybuchowe,  takie  jak trotyl,  heksogen,  pentryt.  Dużym problemem,  w zakresie

likwidacji  skutków zdarzeń połączonych  z niekontrolowanym uwolnieniem się  NSCh,  jest

brak wystarczającej ilości miejsc na terenie powiatu zawczasu wyznaczonych do składowania

niebezpiecznych środków chemicznych po różnego rodzaju katastrofach i wypadkach. 

W  powiecie  funkcjonuje  kilka  zakładów  przemysłowych  stosujących  w procesie

technologicznym NSCH w tym: 

-  Miejski  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Kole  –  ujęcie  wody:  ul.  Zawadzkiego  7.

zawiera Podchloryn sodu – 300l  w pojemnikach po 30l ,

- Zakłady Mięsne w Kole - ul. Toruńska 262, Amoniak – ok. 40T, Roztwór amoniakalny – ok.

20 t w obiegu zamkniętym w instalacji chłodniczej.

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole - ul. Towarowa 6, Amoniak – 6t, Freon – 200kg

- zastosowanie w urządzeniach chłodzących.

- Kopalnia soli „Kłodawa” - Al. Tysiąclecia - Chlorek wapnia 30% (2 zbiorniki naziemne o V

= 270m3  )  .Kwas siarkowy – elektrolit – 1,5t. Olej napędowy zbiornik o v=132 m3   Etylina

zbiornik o v 10m3, 

– SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A Koło ul. Toruńska 239/241 - Kwas siarkowy 96%

28,3t  w  zbiorniku,  Wodorotlenek  sodowy  NaOH  -  7,3t  w  zbiornikach  składowanych

w magazynie.
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4) zagrożenia radiologiczne

Zagrożenie  skażeniami  promieniotwórczymi  może  nastąpić  w  wyniku:  uszkodzenia

źródeł  promieniowania  wykorzystywanych  w  procesach  technologicznych,  uwolnienia

materiałów  i  opadów  promieniotwórczych  podczas  składowania  i  transportu,  uwolnienia

substancji promieniotwórczych podczas awarii reaktorów jądrowych.

Na terenie województwa wielkopolskiego brak jest jednostek organizacyjnych prowadzących

działalność z materiałami jądrowymi lub źródłami promieniotwórczymi,  dla których zasięg

skutków zdarzenia radiacyjnego powstałego na ich terenie może przekroczyć granice terenu

jednostki organizacyjnej. Biorąc to pod uwagę, na zagrożenia radiacyjne narażone są tylko

osoby  pracujące  zawodowo  ze  źródłami  promieniowania  –  w medycynie,  przemyśle,

rolnictwie  i  badaniach  naukowych,  a  ponadto  –  pacjenci  poddani  badaniom  lub  terapii

z użyciem promieniowania. Potencjalnym źródłem zagrożeń radiacyjnych, mogą być jednak

elektrownie jądrowe zlokalizowane w pobliżu granic Polski.

W pobliżu granic RP znajduje się 11 czynnych elektrowni atomowych.

5) awarie  systemów  energetycznych -  możliwe  są  jedynie  okresowe,  krótkotrwałe

wyłączenia  dostaw  prądu  do  odbiorców  w  wypadku  uszkodzeń  linii  energetycznych

spowodowanych pożarem, silnymi  wiatrami itp. Skutki ewentualnych awarii tego typu nie

będą rzutowały na systemy ratownicze powiatu. Szpital w powiecie posiada sale zabiegowe,

które  są  wyposażone  w  zapasowe  źródła  energii  w  postaci  agregatów  prądotwórczych.

Operacje  mogą  być,  więc  przerwane  jedynie  na  kilka  minut  do  czasu  uruchomienia

generatorów. Policja, straż pożarna i inne służby porządkowe są w stanie uniknąć paraliżu

dzięki własnym, awaryjnym źródłom zasilania.

6) awarie systemów teleinformatycznych 

Istnieje  potencjalna  możliwość  wystąpienia  awarii  sieci  telekomunikacyjnych

i informatycznych  w  skali  powiatu,  województwa  lub  kraju.  Kluczowe  znaczenie  w  tym

zagrożeniu ma sieć firmy Orange Polska S.A., która jest powiązana z praktycznie wszystkimi

sieciami innych firm telekomunikacyjnych i jej awaria może wywołać największe negatywne

skutki tj.:

brak łączności telefonicznej dla systemów kierowania;

brak łączności telefonicznej dla służb ratowniczych;

brak łączności teleinformatycznej (dostępu do sieci Internet);

mogą wystąpić utrudnienia w dokonywaniu transakcji elektronicznych.
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3 Katastrofy naturalne.

1) zagrożenia powodziowe

Powodzie mogą spowodować niebezpieczeństwo dla życia  ludzkiego oraz poważne

straty i szkody w rolnictwie, infrastrukturze technicznej, komunalnej oraz dobrach kultury.

W przypadku powodzi  podstawowym sposobem ochrony ludności,  zwierząt  gospodarskich

i dobytku będzie ewakuacja lub samoewakuacja z rejonów zagrożonych, prowadzona według

wcześniej przygotowanych zasad. Ze względu na gwałtowność powstawania zagrożenia na

całym  obszarze  zalewowym,  wymagane  jest  utrzymanie  w  pełnej  sprawności  technicznej

systemu ostrzegania i alarmowania.

Stan zagrożenia powodziowego dla wszystkich terenów powiatu może stanowić wystąpienie

opadów atmosferycznych w wysokościach przekraczających 50 mm/dobę, oraz gwałtownych

roztopów przy istniejącej, znacznej pokrywie śnieżnej.

Główne zagrożenie powodziowe dla terenów powiatu stwarza rzeka Warta. 

Rzeka Warta - największa rzeka województwa, a zarazem największy dopływ Odry.

Długość rzeki to 808,2 km. W granicach województwa wielkopolskiego płynie na odcinku

około  369  km,  z  czego  30  km  tworzy  granicę  z  województwem  łódzkim.  Źródła  rzeki

znajdują się na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej w pobliżu wsi Kromołów. Położone

są  na  wysokości  350  m  n.p.m.  Ujście  rzeki  znajduje  się  na  wysokości  11  m  n.p.m.

w miejscowości  Kostrzyn,  gdzie  Warta  wpływa  do  Odry  w  617,6  km  jej  biegu.  Spad

bezwzględny wynosi 339 m, a spad jednostkowy wynosi 0,411‰. Powierzchnia zlewni rzeki

Warty  wynosi  54 528  km2 a w granicach  województwa  wielkopolskiego  zajmuje  obszar

o powierzchni 20 580 km2. Wpływa ona w obszar województwa od południowego wschodu

w okolicy Miłkowic pod Uniejowem i dalej  płynie w kierunku północnym do Koła, gdzie

skręca na zachód, dzieląc województwo na dwie części: północną i południową. Na 70-cio

kilometrowym  odcinku  Burzenin-Uniejów  w  rejonie  miejscowości  Jeziorsko  znajduje

się zapora  wodna piętrząca  wodę do wysokości  13,5  m i  jezioro  zaporowe o pojemności

do 246,4 mln m3.

Rzeka Ner -  jest  prawostronnym dopływem Warty.  Bierze swój początek w Łodzi,

a ujście  ma  w  miejscowości  Majdany,  gmina  Dąbie.  Długość  rzeki  wynosi  134  km.

Powierzchnia zlewni 1 866 km². W granicach powiatu kolskiego charakteryzuje się małymi

spadkami. 

Rzeka Rgilewka – prawostronny dopływ Warty, długości 35 km, bierze swój początek

w  Józefowie,  a  kończy  w  Powierciu.  W  swoim  górnym  i  środkowym  biegu,  aż  do
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miejscowości  Barłogi  gmina  Grzegorzew  posiada  dość  duże  spadki.  Poniżej  traci  impet

rozlewając się po łąkach tej gminy.

Na  terenie  powiatu  kolskiego  terenami  objętymi  zagrożeniami  powodziowymi

są obszary znajdujące się na terenie gmin: Kościelec, Koło, Dąbie, Grzegorzew oraz Miasto

Koło.  Potencjalne  źródła  zagrożeń  powodziowych  stanowią  rzeki:  Warta,  Ner,  Rgilewka.

Na rzekach tych przybory wód spowodowane są głównie takimi czynnikami jak: długotrwałe

opady  deszczu,  gwałtowne  roztopy  w  okresie  wiosennym,  zrzuty  wody  ze  zbiornika

retencyjnego Jeziorsko. Na terenie powiatu kolskiego nie występuje zbiornik retencyjny.

Rozmieszczenie wodowskazów na rzekach:

1) Rzeka Warta – stacja: Koło - 436,4 km rzeki ; stan zero 88,09, stan ostrzegawczy 340, stan

alarmowy 390,

2) Rzeka Ner – stacja: Dąbie, rzeka Ner → Warta – 12,30 km rzeki; stan zero - 93,39, stan

ostrzegawczy - 250, stan alarmowy – 300,

3) Rzeka  Rgilewka  –  stacja:  Grzegorzew,  rzeka  Rgilewka  →  Warta  -  9  km,  stan

ostrzegawczy – 240, stan alarmowy – 280,

4) Rzeka Kiełbaska – stacja Kościelec, rzeka Kiełbaska → Warta.

Największe  zagrożenie  powodziowe  dla  powiatu  kolskiego  występuje  ze  strony

zbiornika Jeziorsko na rzece Warcie. W wyniku gwałtownego uszkodzenia zapory (piętrzącej

wodę do wysokości 13,5 m) pod wodą znalazłaby się blisko 1/3 powierzchni powiatu.

2) zagrożenia pożarowe -  na terenie powiatu kolskiego mogą wystąpić różnego rodzaju

zagrożenia  pożarowe  i  pożarowo  wybuchowe.  Dużym  zagrożeniem  są  kompleksy  leśne

administrowane przez Nadleśnictwo Koło. Powierzchnia administrowana ogółem – 11 324,4

ha z tego powierzchnia leśna 10 535,52 ha.  Dodatkowym czynnikiem jest  występowanie

w ostatnich latach długotrwałych okresów bez opadów atmosferycznych oraz towarzysząca

temu zjawisku wysoka temperatura powietrza.

Przez obszar powiatu kolskiego przebiegają dwa rurociągi paliwowe. Jeden w gminie

Babiak - rurociąg paliwowy "Przyjaźń", który może stanowić zagrożenie zarówno pożarowe

(pożarowo –  wybuchowe)  jak i  zagrożenie  ekologiczne.  Drugi  w gminie  Dąbie  rurociąg

paliwowy Włocławek – Ostrów Wielkopolski, posadowione w ziemi na głębokości 130cm,

ciśnienie  6,3Mpa.  Zagrożenie  pożarowo – wybuchowe występuje  w otoczeniu  magistrali

gazowej Odolany – Włocławek na terenie gmin: Kościelec, Koło, Babiak,
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3) silne  wiatry -  udział  silnych  wiatrów  (silne  porywy  wiatru  powyżej  5  m/s,  trąby

powietrzne)  w stosunku do innych regionów kraju jest zmniejszony.  Najmniejszy jest  na

południu województwa,  a  zwiększa się  w kierunku centralnym i  zachodnim.  Nie można

wykluczyć  zaistnienia  tego  typu  zjawisk  atmosferycznych,  których  występowanie  na

przestrzeni  ostatnich  lat  w  Polsce  znacznie  się  zwiększyło,  zwłaszcza  w  centralnej

i południowej Polsce. Obecnie istnieją techniczne możliwości prognozowania tych zjawisk

atmosferycznych ze znacznym wyprzedzeniem,

4) opady atmosferyczne

Wielkopolska znajduje się pod wpływem oceanicznych mas powietrza, co wpływa na

stosunkową łagodność klimatu.  Od kilkunastu lat województwo wielkopolskie wzmaga się

raczej z deficytem opadów niż z ich nadmiarem. 

W powiecie kolskim częstość wystąpienia opadów dobowych o wysokości równej lub

wyższej od 10mm waha się do 3,8%.

Prawdopodobieństwo  wystąpienia  wśród  opadów  dobowych  wyższych  od  10mm

i opadów od 35 do 40mm wynosi 50%, a prawdopodobieństwo przekroczenia sum dobowych

80-100mm jest niższe od 1%. Zjawiska te, nawet, gdy występują mają charakter krótkotrwały

i  ograniczony  zasięg  terytorialny,  choć  czasem  ich  przebieg  jest  gwałtowny.  Z  takimi

opadami należy się liczyć częściej latem niż zimą i to głównie w lipcu. Obecnie także istnieją

techniczne  możliwości  prognozowania  tych  zjawisk  atmosferycznych  ze  znacznym

wyprzedzeniem. Liczba dni z opadami w przybliżeniu wynosi 150, a liczba dni ze śniegiem

około 40.

Katastrofalne opady śniegu w okresie zimowym występują rzadko, ale kiedy wystąpią

mogą spowodować utrudnienia  lub  nawet  paraliż  komunikacyjny.  Jednocześnie  w okresie

zimowym wraz z utrudnieniami ruchu mogą wystąpić katastrofy drogowe lub kolejowe.

5) długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur

W skali roku najwyższe temperatury powietrza w powiecie kolskim, o wysokości 320

C  występują  z  prawdopodobieństwem  50%,  natomiast  w  wysokości  350  C  występują

z prawdopodobieństwem 10%. Najniższe temperatury powietrza w roku o wysokości  -160  C

występują  z  prawdopodobieństwem  50%,  a  temperatury  o  wysokości  -240  C

z prawdopodobieństwem poniżej 10%.

Wystąpienie tych temperatur nie wykazuje wyraźnego zróżnicowania przestrzennego, a okres

ich  pojawienia  pokrywa  się  z  okresem  wystąpienia  dni  gorących  lub  bardzo  mroźnych.
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Rozciągłość przestrzenności zjawiska jest bardzo ograniczona i ściśle powiązana z lokalnymi

warunkami topograficznymi.

W związku  z  powyższym  można  wyodrębnić  dwa  rodzaje  zagrożeń  –  całkowicie

odmiennych  tj.  z  jednej  strony  długotrwałych  utrzymujących  się  niskich  temperatur

powiązanych ze znacznymi opadami śniegu i utrudnieniami komunikacyjnymi,  a z drugiej

strony  długotrwale  utrzymujących  się  wysokich  lub  bardzo  wysokich  temperatur

powodujących  susze  i nadmierne  obciążenie  służby  zdrowia,  wynikające  ze  zwiększonej

liczby potrzebujących pomocy medycznej,

6) susze  -  zjawisko  suszy  spowodowane  jest  długotrwałym  występowaniem

wysokich  temperatur  z  jednoczesnym  brakiem  opadów  atmosferycznych.

Zagrożenie tego typu jest zjawiskiem sezonowym, związanym szczególnie z

okresem wiosenno-letnim. Straty mają wymiar  ekonomiczny,  spowodowany

przede wszystkim stratami w rolnictwie, przeciwdziałanie temu zjawisku jest

niemożliwe, można jedynie łagodzić jego skutki. Zjawisko suszy w ostatnich

latach odnotowano kilkakrotnie.

Należy także zauważyć, że województwo wielkopolskie jest zakwalifikowane do pierwszej

grupy  województw  o  niedoborach  wód  powierzchniowych.  Dlatego  kluczowym

przedsięwzięciem  jest  budowa  i  rozbudowa  zbiorników  retencyjnych,  gdyż  tylko  takie

przedsięwzięcie może przeciwdziałać nasilającymi się zjawiskom suszy i niedoborów wody.

4 Wnioski z oceny zagrożeń kryzysowych powiatu kolskiego.

1) awarie  budowlane  stanowią  generalnie  zagrożenie  lokalne  wymagające  koordynacji  na

poziomie miasta lub gminy. Wyjątkiem są awarie urządzeń hydrotechnicznych, które mogą

powodować  zagrożenie  powodziowe  dla  dużych  obszarów  powiatu.  Największym

zagrożeniem dla powiatu jest awaria zapory wodnej w Jeziorsku,

2) zakłady  wykorzystujące  niebezpieczne  środki  chemiczne  znajdują  się  pod  nadzorem

Państwowej  Straży  Pożarnej,  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska

i Państwowej Inspekcji  Pracy.  Posiadają wewnętrzne oraz zewnętrzne plany ratownicze

opracowane przez własne służby (plany wewnętrzne) i  PSP (plany zewnętrzne).  Biorąc

pod uwagę fakt, że ilości środków chemicznych zgromadzonych w powyższych zakładach

nie  są  znaczne  oraz,  że  posiadają  odpowiednie  plany  ratownicze  nie  ma  konieczności

opracowywania  dodatkowych  procedur  działania  na  szczeblu  powiatu  w  sytuacjach

kryzysowych związanych z uwolnieniem NSCh z tych zakładów. Należy jednak stwierdzić
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konieczność  zaplanowania  koordynacji  działań  na  szczeblu  powiatu  w  wypadkach

kolejowych  związanych  z  uwolnieniem  dużej  ilości  NSCh  w likwidacji  skutków tych

zdarzeń – w fazie odbudowy oraz zaplanowania zabezpieczenia działań ratowniczych w

miejscu katastrofy przez samorząd gminy lub powiatu,

3) należy  się  liczyć  z  potencjalnym  źródłem  zagrożeń  radiacyjnych,  którym  mogą  być

elektrownie  jądrowe  zlokalizowane  w  pobliżu  granic  Polski.  Zgodnie  z  aktualnymi

poglądami promień strefy objętej planowaniem pilnych działań interwencyjnych takich jak

nakaz  pozostania  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  podanie  preparatów  ze  stabilnym

jodem, czy czasowe przesiedlanie ludności, nawet w przypadku bardzo poważnej awarii

nadprojektowej, polegającej na dużym uszkodzeniu rdzenia reaktora, dla współczesnych

elektrowni jądrowych nie przekracza 30 km od reaktora. Natomiast tzw. późne działania

interwencyjne dotyczące przede wszystkim kontroli pod względem radiologicznym wody

pitnej,  żywności  i  pasz  planowane  są  w  promieniu  300  km  od  terenu  województwa

wielkopolskiego,  tylko  południowa  część  województwa  leży  w  promieniu  300  km od

elektrowni położonych w Czechach i Słowacji. Pomimo powyższych norm, należy jednak

pamiętać,  że  w  wyniku  pożaru  i  stopienia  się  rdzenia  reaktora  w  Czarnobylu,  zasięg

skażenia promieniotwórczego objął 57% Europy i 40% byłego ZSRR. Nie można również

wykluczyć aktów terrorystycznych z użyciem tzw. ”brudnych bomb”, a także katastrof w

czasie transportu materiałów jądrowych przez teren województwa,

4) awarie  systemu  energetycznego  mogą  być  krótkotrwałe  i  objąć  niewielkie  obszary

powiatu.  Zwrócić należy uwagę, że w większości urzędów administracji  publicznej  nie

funkcjonują  zapasowe  źródła  zasilania,  co  spowodować  może  utrudnienia  w

funkcjonowaniu administracji na terenie powiatu,

5) zagrożenie  znaczną  awarią  telekomunikacyjną  spowodować  może  utratę  łączności

kierowania i  współdziałania,  nie można,  więc utrzymywać łączności  jedynie w oparciu

o środki przewodowe,

6) zjawisko dużej (katastrofalnej) powodzi na terenie powiatu jest mało prawdopodobne, ale

nie  można go wykluczyć.  Ewentualne  skutki  takiego zjawiska są bardzo uciążliwe dla

społeczeństwa. Największe zagrożenie dla powiatu kolskiego stanowi rzeka Warta - awaria

zapory w Jeziorsku oraz drobne podtopienia z mniejszych rzek. Zjawiska podtopień będą

narastać ze względu na przeznaczanie zbyt małych środków finansowych na obwałowania

rzek (są praktycznie jedynym elementem ochrony przed powodzią) i ich konserwację. Od

lat nie wykonywano odmulenia koryta  rzeki Warty,  co spowodowałoby zwiększenie jej

pojemności.  Stan budowli  hydrotechnicznych  takich  jak jazy i  śluzy na rzekach,  budzi
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wiele zastrzeżeń, są to w większości budowle kilkudziesięcioletnie. Jednak budowle te nie

stanowią  większego  zagrożenia  powodziowego.  Najbardziej  zagrożone  w  powiecie  są

gminy położone wzdłuż rzeki Warty,

7) zakłady przechowujące, przetwarzające i przesyłające gaz i paliwa płynne znajdują się pod

nadzorem Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

i  Państwowej  Inspekcji  Pracy.  Zakłady  te  posiadają  wewnętrzne  plany  ratownicze

opracowane przez własne służby (plany wewnętrzne) i PSP (plany zewnętrzne). Połączenie

pożarów takich obiektów oraz jednoczesne pożary znacznych terenów leśnych wymusza

zaplanowanie  działań  koordynacyjnych  na  różnych  szczeblach  administracji  w  celu

wsparcia zawodowych i ochotniczych służb ratowniczych,

8) zagrożenia  spowodowane  występowaniem  katastrofalnych  opadów  atmosferycznych

stanowią  generalnie  zagrożenie  lokalne,  które  pozostają  w  kompetencjach  służb

ratowniczych, a ewentualnie mogą wymagać koordynacji działań na poziomie miasta lub

gminy, wymagają również podjęcia działań polegających na monitorowaniu i ostrzeganiu

przez wszystkie szczeble administracji, służby (w tym drogowe) i straże,

9) skutkami  ataków  terrorystycznych  mogą  być  katastrofy  budowlane  i  komunikacyjne,

awarie  energetyczne,  masowe  zachorowania  ludzi  i  zwierząt,  a  także  powodzie  i

podtopienia (poprzez uszkodzenie zapór wodnych), mogą powodować zagrożenie życia i

zdrowia, utrudnienia lub blokadę komunikacyjną, ogromne straty materialne i ograniczenie

lub wręcz uniemożliwienie funkcjonowania instytucji i ludności,

W przypadku niekorzystnego zbiegu okoliczności, wcześniej wymienione zagrożenia

mogą  wystąpić  jednocześnie.  Ponadto  zagrożenia  te  mogą  wywołać  skutki  wtórne,

w szczególności;  zakłócenia w funkcjonowaniu urzędów, instytucji,  zakładów pracy,  szkół

i szpitali,  trudności  w  zaspokajaniu  podstawowych  potrzeb  bytowych  ludności,  poczucie

zagrożenia  bezpieczeństwa  wśród  społeczeństwa  powiatu.  W  zakresie  bezpieczeństwa

wewnętrznego należy liczyć się z następującymi zjawiskami:

1) wzrost  nastrojów  niepokoju  społecznego,  co  spowoduje  obniżenie  progu  społecznej

tolerancji na zachowania pozaprawne i może uzewnętrznić się nie respektowaniem części

przepisów administracyjnych,

2) migracje ludności wpłyną na pogorszenie bezpieczeństwa w komunikacji, w szczególności

w  ruchu  drogowym,  gdzie  na  skutek  wzmożonej  tendencji  do  naruszania  przepisów

wzrośnie liczba  wypadków i  kolizji;  należy liczyć  się  też  ze  wzrostem przestępstw na

drogach o podłożu kryminalnym (rozboje, zabór mienia) ukierunkowanych na bezprawne

zdobycie środka transportu,
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3) atmosfera  napięcia  społecznego  przeniknie  do  zakładów  karnych,  gdzie  spowoduje

rozluźnienie rygoru i niesubordynację skazanych – wzrośnie ilość prób ucieczek oraz tzw.

niepowrotów,

4) zmiana  struktury demograficznej  (będąca wynikiem migracji)  wpłynie  niekorzystnie  na

możliwości  rozpoznania  operacyjnego  organów  ścigania  –  spadnie  wykrywalność

sprawców przestępstw,

5) poczucie  zagrożenia  wywoła  zapotrzebowanie  na  posiadanie  broni  palnej  i  wzmożeniu

ulegnie nielegalny handel bronią, wzrośnie liczba osób posiadających ją bez pozwolenia,

6) obniżenie progu społecznej tolerancji w połączeniu z trudnościami bądź ograniczeniami

w zaopatrzeniu ludności, spowoduje wzrost liczby przestępstw gospodarczych, takich jak:

oszustwa, fałszerstwa, korupcja wśród osób odpowiedzialnych za produkcję, dystrybucję

i ochronę mienia,

7) zwiększy  się  liczba  zgłoszeń  i  potwierdzonych  przypadków  podłożenia  ładunków

wybuchowych  w  miejscach  publicznych  (zwłaszcza  w  aglomeracjach  miejskich)  oraz

zbrodniczych podpaleń – m.in. efekt przestępczych i sąsiedzkich porachunków,

8) wzrośnie  bezpośrednie  zagrożenie  zabójstwami  i  rozbojami  na  niektórych  grupach

zawodowych  (funkcjonariusze  publiczni,  kierowcy  taksówek,  kasjerzy,  konwojenci,

dozorcy, listonosze), a także bezpośrednie zagrożenie takich obiektów jak: kantory, stacje

paliw, hurtownie, urzędy pocztowe i obiekty handlowe,

9) powiększeniu  ulegną  obszary  patologii  społecznej,  w  szczególności  w  odniesieniu  do

nieletnich – należy brać pod uwagę eskalację naruszania porządku prawnego przez grupy

zdominowane wypaczoną ideologią lub światopoglądem (subkultury młodzieżowe i sekty

wyznaniowe),

10) nastąpi  ogólny  wzrost  zagrożenia  przestępczego,  czemu  sprzyjać  będzie  zmniejszona

skuteczność organów ścigania i  wymiaru  sprawiedliwości  – Policja wykonywać będzie

swoje zadania ustawowe dysponując siłami niewspółmiernymi do ilości zdarzeń,

11) mogą również wystąpić zbiorowe zagrożenia porządku publicznego, do których należy

zaliczyć:  strajki  służb  i  przedsiębiorstw  transportowych,  strajki  w  zakładach  pracy,

blokady dróg i  węzłów kolejowych,  demonstracje,  wiece,  pochody i  manifestacje  oraz

zakłócenie porządku publicznego podczas masowych imprez.

Wyżej  wymienione  sytuacje  kryzysowe  mogą  spowodować:  zmniejszenie  przewozów

pasażerskich i towarowych transportem drogowym i kolejowym, brak zapewnienia dojazdu

ludziom  do  pracy,  dzieciom  i  młodzieży  do  szkół,  stworzenie  zagrożenia  w  transporcie

drogowym  i  kolejowym  poprzez  transport  niebezpiecznych  ładunków,  zmniejszenie  lub
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zaniechanie  produkcji  towarów  pierwszej  potrzeby  dla  ludności,  utrudnienie  lub  blokadę

ciągów komunikacyjnych, zagrożenie życia i zdrowia ludzi, uniemożliwienie prawidłowego

funkcjonowania instytucji i zakładów pracy.

Tego  rodzaju  zagrożenia  mogą  występować  na  terenie  całego  powiatu,  a  najbardziej

prawdopodobne miejsca występowania to: węzły komunikacyjne drogowe i kolejowe, duże

zakłady  pracy  i  instytucje,  mosty,  tunele,  wiadukty  oraz  stadiony  i  miejsca  organizacji

masowych imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych.
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8. Obszary zagrożeń.

Dynamika  zmian  społecznych  oraz  rozwój  cywilizacji  technicznej  naznaczone

są dwubiegunowością  skutków.  Program  określa  12  obszarów  ryzyka  występowania

zagrożeń, dla których formułuje propozycje działań profilaktycznych. Podejmowane działania

winny być realizowane w następujących obszarach: 

8.1 Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania.

8.2 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

8.3 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. 

8.4 Bezpieczeństwo w sieci.  

8.5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

8.6 Ochrona dziedzictwa narodowego. 

8.7 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

8.8 Bezrobocie

8.9 Bezpieczeństwo infrastruktury powiatu. 

8.10 Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.

8.11 Bezpieczeństwo weterynaryjne.

8.12 Bezpieczeństwo imprez masowych.

Propozycje  działań  profilaktyczno  i  zapobiegawczych  we  wskazanych  obszarach

zawierają poniższe tabele. 
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PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH

8.1. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCACH ZAMIESZKANIA

Występujące problemy:
1. Zagrożenie przestępczością pospolitą, zjawiskami chuligańskimi i patologicznymi, w tym zachowaniami nieakceptowanymi społecznie 

(dewastacje, rozboje, wymuszenia, kradzieże, itp.).
2. Zachowania przestępcze popełniane przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu czy narkotyków.
3. Anonimowość, bierność, brak poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne.
4. Niski poziom zaufania społeczeństwa do służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zbyt mała gotowość do uczestniczenia 

w przedsięwzięciach partnerskich.
5. Lokale gastronomiczne, sklepy nocne, jako częste ogniska zachowań patologicznych lub zakłóceń porządku publicznego.
6. Złe regulacje prawne utrudniające zwalczanie przestępczości i patologii we współpracy za społeczeństwem.

Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Promowanie i efektywne wykorzystywanie 
możliwości technicznych, a w szczególności 
monitoringu wizyjnego miejsc publicznych, 
powiązanego z odpowiednią organizacją służby 
Policji i straży gminnych. 

Samorządy lokalne, 
Policja, 
adminis
tratorzy
obiektó
w 
użytecz
ności 
publicz
nej, 
lokalne 
media.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Dokonywanie analizy zagrożeń bezpieczeństwa 
oraz potrzeb społeczności lokalnej. 

Samorządy lokalne, 
Policja, 
straże 
gminne.

Zadanie ciągłe Budżet własny
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Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji 
i debat społecznych mających na celu m.in. 
samoorganizacja społeczności lokalnej wokół 
problematyki bezpieczeństwa, budowanie więzi 
sąsiedzkich, podnoszenie świadomości prawnej, 
budowanie lokalnych systemów bezpieczeństwa. 

Samorządy lokalne, 
Komisj
a 
Bezpiec
zeństwa
i Porząd
ku, 
Policja.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Przygotowywanie i promowanie rozwiązań 
zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni 
publicznych.

Samorządy lokalne, 
Policja, 
adminis
tratorzy
obiektó
w 
użytecz
ności 
publicz
nej, 
lokalne 
media.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych.

Organizatorzy imprez 
masow
ych, 
Policja, 
PSSE.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Aktywne i skuteczne pozyskiwanie środków 
finansowych na realizację działań podnoszących 
bezpieczeństwo publiczne. 

Samorządy lokalne, 
Policja, 
organiz
acje 
pozarzą
dowe.

Zadanie ciągłe Źródła pozabudżetowe
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Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Zwiększenie liczby patroli Policji i innych formacji
w tych miejscowościach i w czasie, gdzie są 
najbardziej potrzebne.

Policja, straże gminne, 
samorz
ądy 
lokalne.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Aktywizowanie dzielnicowych, jako policjantów 
„pierwszego kontaktu” do:

a) identyfikacji lokalnych problemów 
bezpieczeństwa i porządku publicznego;

b)dostarczania ważnych informacji z terenu 
działania;

c) inicjowania lokalnych działań i inicjatyw na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Policja. Zadanie ciągłe Budżet własny

Wypracowanie mechanizmów współpracy 
pomiędzy administracją samorządową, Policją, 
Strażą Miejską i lokalnym społeczeństwem.

Policja, straże gminne, 
samorz
ądy 
lokalne.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Prowadzenie systematycznej kontroli lokali 
gastronomicznych, punktów sprzedaży alkoholu 
pod względem posiadania zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu, spełnienia norm budowlanych 
i sanitarno-epidemiologicznych.

Policja, straże gminne, 
PSP, 
PSSE, 
PINB, 
samorz
ądy 
lokalne.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Wspieranie i promowanie działań budujących 
więzi społeczne w ramach ogólnopolskich 
kampanii społecznych Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Policja, PCPR, 
samorz
ądy 
lokalne.

Zadanie ciągłe Budżet własny
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8.2. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Występujące problemy:
1. Stan techniczny dróg stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2. Stan sanitarny drzew rosnących w pasie drogowym.
3. Przypadki ujawnienia kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
4. Wypadki drogowe spowodowane nadmierną prędkością, brawurą kierowców.
5. Liczne przypadki nieużywania pasów bezpieczeństwa.
6. Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowane stanem technicznym pojazdów.

Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Zwiększenie kontroli radarowej, oraz wykrywanie 
kierowców będących pod wpływem alkoholu oraz 
środków psychoaktywnych poprzez rutynowe 
kontrole.

Policja, Straże gminne. Zadanie ciągłe Budżet własny

Zintensyfikowanie kontroli technicznego stanu 
pojazdów.

Policja. Zadanie ciągłe Budżet własny

Wprowadzanie w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych ograniczeń prędkości oraz 
opiniowanie tych projektów (w szczególności 
w okolicach szkół i przedszkoli).

Zarządy dróg: 
krajowych, 
wojewódzkich, 
powiatowych, 
samorządy lokalne, 
Policja.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Edukowanie w zakresie ruchu drogowego dzieci 
i młodzieży w ramach zajęć prowadzonych 
z udziałem funkcjonariusza Policji, realizacja 
programów profilaktycznych. 

Dyrektorzy szkół, 
Policja, organizacje 
pozarządowe, lokalne 
media, Wojewódzkie 
Ośrodki Ruchu 
Drogowego.

Zadanie ciągłe
Budżet własny

Źródła pozabudżetowe
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Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Promowanie elementów odblaskowych dla 
pieszych i rowerzystów.

Policja, samorządy 
lokalne, placówki 
oświatowe, organizacje 
pozarządowe, lokalne 
media.

Zadanie ciągłe
Budżet własny

Źródła pozabudżetowe

Sukcesywne poprawianie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i jego usprawnianie na terenie powiatu.

Policja, zarządcy dróg: 
krajowych, 
wojewódzkich, 
powiatowych, 
samorządy lokalne, 
firmy ubezpieczeniowe.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Policja, samorządy 
lokalne,
placów
ki 
oświato
we, 
organiz
acje 
pozarzą
dowe, 
lokalne 
media.

Zadanie ciągłe
Budżet własny

Źródła pozabudżetowe
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Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu 
technicznego dróg i poboczy na terenie powiatu.

Policja, zarządcy dróg: 
krajowy
ch, 
wojewó
dzkich, 
powiato
wych, 
samorz
ądy 
lokalne.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Edukacja uczestników ruchu drogowego poprzez 
organizowanie konkursów, prowadzenie 
pogadanek i prelekcji, zarówno dla dzieci 
i młodzieży jak i dorosłych.

Policja, samorządy 
lokalne,
placów
ki 
oświato
we, 
organiz
acje 
pozarzą
dowe, 
lokalne 
media.

Zadanie ciągłe
Budżet własny

Źródła pozabudżetowe

Umieszczanie informacji na temat prowadzonych 
akcji w ruchu drogowym w lokalnej prasie i na 
stronach internetowych, itp.

Policja, samorządy 
lokalne,
lokalne 
media.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Dyslokowanie patroli ruchu drogowego 
adekwatnie do występujących zagrożeń.

Policja, straże gminne. Zadanie ciągłe Budżet własny

Intensyfikacja kontroli prędkości pojazdów, w tym 
zintensyfikowanie wykrywania substancji 
psychoaktywnych u kierowców. Jazda bez pasów.

Policja, straże gminne. Zadanie ciągłe Budżet własny
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Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Kontrole stanu technicznego autobusów 
przewożących dzieci i młodzież.

Policja. Zadanie ciągłe Budżet własny

Kontrole przestrzegania przepisów prawa przez 
przewoźników w zakresie ustawy
o transporcie drogowym. Współpraca Policji z 
Inspekcją Transportu Drogowego.

Policja. Zadanie ciągłe Budżet własny

Prowadzenie działań zmierzających do wyjawienia 
i eliminacji nieprawidłowości przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych

Policja. Zadanie ciągłe Budżet własny

Edukacja społeczeństwa w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy

Policja, PSP, PCK, 
samorz
ądy 
lokalne,
organiz
acje 
pozarzą
dowe, 
lokalne 
media.

Zadanie ciągłe
Budżet własny

Źródła pozabudżetowe
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8.3. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY

Występujące problemy:
1. Agresywność zachowań wśród dzieci i młodzieży. Siłowe rozwiązywanie zaistniałych problemów w środowisku uczniowskim.
2. Przestępczość na terenie placówek szkolnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
3. Niszczenie mienia szkolnego, wandalizm, wybryki chuligańskie.
4. Demoralizacja środowisk szkolnych poprzez wagarowanie, alkoholizm, narkomanię. Łatwość dostępu do alkoholu i narkotyków.
5. Osłabiona, niezadowalająca współpraca na linii: dyrekcja szkoły – nauczyciele – uczniowie – rodzice – Policja w zakresie bezpieczeństwa 

w szkole.
6. Tolerancja społeczeństwa dla zachowań patologicznych.

Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Organizowanie pogadanek na zajęciach szkolnych 
z funkcjonariuszami policji.

Dyrektorzy i pedagodzy 
szkolni, policja inne 
służby, Rady rodziców

Zadanie ciągłe Budżet własny

Wzajemne informowanie policji i szkół 
o zaistniałych problemach z uczniami.

Dyrektorzy i pedagodzy 
szkolni, Policja, Sąd, 
Rady rodziców

Zadanie ciągłe Budżet własny

Dyżury nauczycieli na terenie szkoły w celu 
zapobiegania działaniom o przestępczym 
charakterze, spożywania napojów alkoholowych, 
palenia papierosów, używanie środków 
odurzających i wyeliminowania osób z zewnątrz 
zajmujących się handlem narkotykami.

Dyrektorzy i pedagodzy 
szkolni, wychowawcy, 
Poradnia 
psychologiczno – 
pedagogiczna. 

Zadanie ciągłe Budżet własny

Prowadzenie działań opiekuńczo – 
wychowawczych i terapeutycznych, propagowanie 
zdrowego stylu życia, realizacja programów 
profilaktycznych. 

Dyrektorzy i pedagodzy 
szkolni, wychowawcy, 
świetlice środowiskowe,
organizacje 
pozarządowe
Rady rodziców

Zadanie ciągłe Budżet własny
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Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Organizowanie dzieciom i młodzieży czasu 
wolnego od zajęć: organizowanie wycieczek 
pieszych i rowerowych, i innych imprez, 
udostępnianie obiektów sportowych, zapewnienie 
bezpieczeństwa na placach zabaw i kąpieliskach. 

Dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, kluby 
sportowe, samorządy 
lokalne, organizacje 
pozarządowe, 

Zadanie ciągłe Budżet własny

Zintensyfikowane kontrole w podmiotach 
gospodarczych celem egzekwowania zakazu 
sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim.

Samorządy lokalne, 
Policja, 
Straż Miejska.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Promowanie alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego oraz promowanie pozytywnych postaw 
społecznych. 

Dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, kluby 
sportowe, samorządy 
lokalne, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
kultury, lokalne media, 
Rady rodziców.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Rzetelna analiza problemu bezpieczeństwa 
szkolnego zarówno na poziomie ogólnym jak 
i w odniesieniu do poszczególnych placówek 
oświatowych i ich bezpośredniego otoczenia.

Dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, kluby 
sportowe, samorządy 
lokalne, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
kultury, lokalne media, 
Rady rodziców, Policja.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Ograniczanie liczby przestępstw i wykroczeń 
w szkołach i ich otoczeniu.

Dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, kluby 
sportowe, samorządy 
lokalne, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
kultury, lokalne media, 
Rady rodziców, Policja.

Zadanie ciągłe Budżet własny
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Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Budowa skutecznych mechanizmów współpracy 
dyrekcja szkoły – nauczyciele – uczniowie – 
rodzice – Policja w zakresie bezpieczeństwa 
w szkołach. Utrzymanie stałej współpracy w tym 
zakresie

Dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, kluby 
sportowe, samorządy 
lokalne, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
kultury, lokalne media, 
Rady rodziców, Policja.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Ochrona szkół poprzez upowszechnianie 
wizyjnego monitorowania wejść do obiektów 
oświatowych:
a) system dyżurów uczniowskich oraz 
nauczycielskich w szkołach,
b) patrole Policji i straży gminnej w otoczeniu 
bezpośrednim szkół.

Dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, samorządy 
szkolne, organizacje 
pozarządowe, Rady 
rodziców, Policja.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Budowanie w środowiskach szkolnych 
przekonania, że występująca patologia nie będzie 
tolerowana. Konsekwentne podejmowanie działań 
w celu eliminowania patologii.

Dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, samorządy 
szkolne, organizacje 
pozarządowe, Rady 
rodziców, Policja.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad udzielania 
pierwszej pomocy oraz przepisów BHP.

Dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, kluby 
sportowe, samorządy 
lokalne, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
kultury, lokalne media, 
Rady rodziców, PSP, 
PCK.

Zadanie ciągłe Budżet własny
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Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Wykorzystanie środków masowego przekazu, 
zwłaszcza prasy lokalnej i stron internetowych do 
promowania wzorców zachowań.

Dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, kluby 
sportowe, samorządy 
lokalne, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
kultury, lokalne media, 
Rady rodziców, Policja.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Upowszechnianie w szkołach programów 
profilaktycznych ukierunkowanych na 
wyeliminowanie agresywnych zachowań, 
używania alkoholu i narkotyków.

Dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, kluby 
sportowe, samorządy 
lokalne, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
kultury, lokalne media, 
Rady rodziców, Policja, 
PCPR.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Działania edukacyjne na temat skutków 
i konsekwencji wynikających z przestępczości 
i demoralizacji.

Dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, kluby 
sportowe, samorządy 
lokalne, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
kultury, lokalne media, 
Rady rodziców, Policja, 
PCPR.

Zadanie ciągłe Budżet własny
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8.4. BEZPIECZENSTWO W SIECI

Występujące problemy:
1. Uzależnienie od internetu.
2. Niewłaściwe i nieodpowiednie korzystanie z internetu.
3. Przestępstwa internetowe.

Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Szkolenia tematyczne skierowane do kadry 
pedagogicznej na temat bezpiecznego korzystania 
z internetu. 

Policja, organizacje 
pozarzą
dowe, 
fundacj
e, 
samorz
ądy 
lokalne,
lokalne 
media.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Szkolenia tematyczne skierowane rodziców na 
temat korzystania z dostępnych zabezpieczeń 
filtrujących treści witryn internetowych. 

Policja, organizacje 
pozarzą
dowe, 
fundacj
e, 
samorz
ądy 
lokalne,
szkoły 
lokalne 
media

Zadanie ciągłe Budżet własny
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Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Podejmowanie inicjatyw mających na celu 
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 
i młodzieży, jako metody przeciwdziałania 
uzależnieniu od internetu, poprzez realizację 
programów profilaktycznych. 

Policja, organizacje 
pozarzą
dowe, 
fundacj
e, 
samorz
ądy 
lokalne,
lokalne 
media

Rady Rodziców

Zadanie ciągłe Budżet własny

Upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach 
wynikającej z nieodpowiedzialnego korzystania 
z internetu, poprzez szkolenia prowadzone przez 
specjalistów w dziedzinie profilaktyki 
przestępczości w cyberprzestrzeni.

Policja, organizacje 
pozarzą
dowe, 
fundacj
e, 
samorz
ądy 
lokalne,
szkoły, 
lokalne 
media 

Rady Rodziców

Zadanie ciągłe Budżet własny
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Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Podejmowanie inicjatyw mających na celu 
uświadamianie przestępstw internetowych 
w obrocie gospodarczym.

Policja, organizacje 
pozarzą
dowe, 
fundacj
e, 
samorz
ądy 
lokalne,
przedsi
ębiorcy

Zadanie ciągłe Budżet własny
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8.5. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Występujące problemy:
1. Niski poziom świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach patologicznych, które są przejawami przemocy w rodzinie.
2. Tolerancja dla przemocy w rodzinie i zachowań patologicznych. Bierność i brak reakcji na eskalację tego zjawiska w przestrzeni, 

która nas otacza.
3. Skutki wychowania dzieci i młodzieży w rodzinach gdzie występuje problem alkoholowy i związana z tym przemoc domowa.

Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Szkolenia tematyczne dla osób zajmujących
się ograniczeniem zjawiska przemocy 
w rodzinie. 

PCPR, Punkty Interwencji 
Kryzysowej, Policja, Ośrodki 
Pomocy Społecznej, 
organizacje pozarządowe, 
samorządy lokalne.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Wspieranie lokalnych inicjatyw 
społecznych na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku, Policja, 
Prokuratura, Sąd, Ośrodki 
Pomocy Społecznej, PCPR, 
organizacje pozarządowe, Rady
Rodziców.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Zwiększenie efektywności działań 
instytucji pomocowych w realizacji 
procedury „niebieskiej karty”. Zacieśnienie 
współpracy instytucji i organizacji 
społecznych, które świadczą pomoc 
psychologiczną, prawna i socjalną dla osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie.

Policja, Prokuratura, Sąd, 
gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych, 
PCPR.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Zapobieganie dysfunkcjalności rodzin oraz 
wykluczeniu społecznemu.

Ośrodki Pomocy Społecznej, 
PCPR, organizacje 
pozarządowe, Gminne Ośrodki 
Pomocy Społecznej.

Zadanie ciągłe Budżet własny
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Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Propagowanie informacji na temat pomocy 
ofiarom przemocy domowej. 

Policja, Prokuratura, Sąd, 
Ośrodki Pomocy Społecznej, 
PCPR, organizacje 
pozarządowe, gminne komisje 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych, Rady Rodziców

Zadanie ciągłe Budżet własny

Objęcie opieką prawną, socjalną 
i psychologiczną osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie. 

Punkty Interwencji 
Kryzysowej, Policja, Ośrodki 
Pomocy Społecznej, 
organizacje pozarządowe, 
samorządy lokalne, gminne 
komisje rozwiązywania 
problemów alkoholowych.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Działania resocjalizacyjne dla sprawców 
przemocy. 

Policja, Ośrodki Pomocy 
Społecznej, organizacje 
pozarządowe, samorządy 
lokalne, gminne komisje 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Promowanie odpowiednich wzorców życia 
rodzinnego opartych na szacunku, 
partnerstwie, wzajemnej pomocy 
i umiejętności rozwiązywania konfliktów 
bez przemocy.

PCPR, Punkty Interwencji 
Kryzysowej, Policja, Ośrodki 
Pomocy Społecznej, 
organizacje pozarządowe, 
samorządy lokalne, media 
lokalne.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Zlecanie organizacjom pozarządowym 
zadań w zakresie szkoleń, poradnictwa 
i pomocy osobom, które dotknęła przemoc 
w rodzinie.

PCPR, Punkty Interwencji 
Kryzysowej, Policja, Ośrodki 
Pomocy Społecznej, 
organizacje pozarządowe, 
samorządy lokalne.

Zadanie ciągłe Budżet własny
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Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Prowadzenie kampanii informacyjnej na 
temat przemocy (w lokalnej prasie, na 
stronach internetowych, propagowanie 
ulotek, broszur i plakatów).

PCPR, Punkty Interwencji 
Kryzysowej, Policja, Ośrodki 
Pomocy Społecznej, 
organizacje pozarządowe, 
samorządy lokalne, media 
lokalne.

Zadanie ciągłe Budżet własny

8.6. OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Występujące problemy:
1. Pożary obiektów zabytkowych.
2. Niszczenie dziedzictwa narodowego na skutek działalności przestępczej i zachowań o charakterze chuligańskim, kradzieże, zaginięcia, 

niszczenie (graffiti), dewastacja itp.

Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Zdynamizowanie prac zmierzających do 
rewaloryzacji i konserwacji zabytków. 

Administratorzy obiektów 
zabytkowych, samorządy 
lokalne, konserwatorzy 
zabytków. 

Zadanie ciągłe Budżet własny

Organizowanie konferencji, sympozjów 
tematycznych skierowanych do lokalnej 
społeczności mających na celu popularyzację 
materialnego dziedzictwa kulturowego. 

Administratorzy obiektów 
zabytkowych, samorządy 
lokalne, konserwatorzy 
zabytków, organizacje 
pozarządowe. 

Zadanie ciągłe Budżet własny

Edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu 
wzmacnianie poczucia tożsamości 
i odpowiedzialności za stan dziedzictwa 
narodowego. 

Administratorzy obiektów 
zabytkowych, samorządy 
lokalne, konserwatorzy 
zabytków, organizacje 
pozarządowe, szkoły

Zadanie ciągłe Budżet własny
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Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Promowanie technicznych środków 
zabezpieczeń zabytków ograniczających 
przestępczą działalność człowieka oraz na 
wypadek klęsk żywiołowych.

Administratorzy obiektów 
zabytkowych, samorządy 
lokalne, konserwatorzy 
zabytków, organizacje 
pozarządowe, lokalne media. 

Zadanie ciągłe Budżet własny

Pozyskiwanie środków finansowych na 
tworzenie efektywnych systemów 
zabezpieczeń. 

Administratorzy obiektów 
zabytkowych, samorządy 
lokalne, konserwatorzy 
zabytków.

Zadanie ciągłe Źródła pozabudżetowe

Podejmowanie inicjatyw w celu ochrony 
zabytków zlokalizowanych na terenie 
powiatu. ( np. prowadzenie kontroli).

Administratorzy obiektów 
zabytkowych, samorządy 
lokalne, konserwatorzy 
zabytków. 

Zadanie ciągłe Budżet własny

Zapobieganie zniszczeniu i dewastacjom dóbr
kultury poprzez ściganie sprawców 
przestępstw o charakterze chuligańskim.

Policja, straże gminne, 
administratorzy obiektów 
zabytkowych, samorządy 
lokalne, konserwatorzy 
zabytków. 

Zadanie ciągłe Budżet własny

Opracowanie i systematyczna aktualizacja 
Powiatowego Planu Ochrony Zabytków.

Starosta kolski, Wydział 
Oświaty, 
Kultury i 
Sportu.

Zadanie ciągłe Budżet własny

8.7. BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE

Występujące problemy:
1. Pożary.
2. Klęski żywiołowe - wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych 

temperatur, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach.
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3. Inne miejscowe zagrożenia – silne wiatry, przybór wody, opady śniegu opady deszczu, zagrożenia chemiczne, ekologiczne, radiologiczne, 
budowlane, zagrożenia infrastruktury komunalnej, zdarzenia w komunikacji drogowej i kolejowej, zagrożenia na obszarach wodnych, 
zagrożenia medyczne.

4. Zdarzenia wymagające specjalistycznych działań: ratownictwa technicznego, ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, 
ratownictwa medycznego, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa poszukiwawczego.

Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Kontrole obiektów ze względu na 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 
Ocena przestrzegania przepisów ppoż.

Państwowa Straż Pożarna. Zadanie ciągłe Budżet własny

Organizowanie zajęć szkolnych 
i pogadanek na temat bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.

Państwowa Straż Pożarna, 
Ochotnicze Straże Pożarne, 
Dyrektorzy Szkół i Pedagodzy.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
i konkursów plastycznych.

Samorządy terytorialne,
Dyrektorzy Szkół, Państwowa 
Straż Pożarna.

Zadanie cykliczne Budżet własny

Egzekwowanie zakazu wypalania traw. 
Państwowa Straż Pożarna, 
Policja, Straż Leśna.

Zadanie cykliczne Budżet własny

Poprawa stanu zabezpieczenia 
i wyposażenie jednostek ochrony 
przeciwpożarowej w sprzęt i środki 
ochrony indywidualnej.

Państwowa Straż Pożarna, 
Samorządy lokalne.

Zadanie ciągłe
Budżet własny

Źródła pozabudżetowe

Szkolenie jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych.

Państwowa Straż Pożarna Zadanie ciągłe Budżet własny

Zakup sprzętu szkoleniowego w celu 
przeprowadzenia szkoleń w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy.  

Państwowa Straż Pożarna, 
Samorządy lokalne.

Zadanie cykliczne Budżet własny
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Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Edukacja społeczeństwa w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego poprzez 
publikację komunikatów z bieżącej 
działalności straży pożarnych w lokalnych 
mediach oraz podczas festynów. 

Państwowa Straż Pożarna, 
Ochotnicze Straże Pożarne, 
lokalne media, Samorządy 
lokalne.

Zadanie ciągłe Budżet własny

8.8. BEZROBOCIE

Występujące problemy:
1. Obniżenie materialnego poziomu życia i zagrożenie egzystencji osób bezrobotnych i ich rodzin.
2. Emigracja wykształconych kadr, zwłaszcza młodych ludzi, którzy nie mogą znaleźć pracy.
3. Frustracja poszczególnych jednostek i całych grup spowodowana niemożnością włączenia się ludzi w proces pracy i związane z 

tym poczucie nieprzydatności. Zjawisko to ma ujemny wpływ na stan zdrowia fizycznego i na kondycję psychiczną dotkniętych nim osób. 
Przejawem tego negatywnego wpływu jest między innymi skrócenie długości życia, wzrost liczby samobójstw.

4. Patologia społeczna przejawiająca się alkoholizmem, narkomanią, przestępczością zarówno wśród dorosłych jak i wśród 
młodzieży. Niemożność uzyskania normalnej pracy skłania zwłaszcza te ostatnie osoby do poszukiwania nielegalnych źródeł dochodów 
stanowiąc w perspektywie zagrożenie dla całego kraju.

Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Rozpoznanie potrzeb i możliwości zatrudniania 
osób bezrobotnych oraz pozyskiwanie informacji 
o kondycji pracodawców (sytuacji lokalnego rynku
pracy).

Powiatowy Urząd Pracy
w Kole

Zadanie ciągłe Budżet własny

Pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy 
i utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi 
w celu pozyskiwania ofert pracy. Inicjowanie 
projektów wspierających prace Powiatowego 
Urzędu Pracy oraz poprawa jakości usług 
świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy
w Kole

Zadanie ciągłe Budżet własny
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Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Promowanie i wspieranie zatrudnienia młodzieży. 
Organizacja osobom bezrobotnym zagrożonym 
wykluczeniem społecznym i zawodowym 
okresowego zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy
w Kole

Zadanie cykliczne Budżet własny

Realizacja przewidzianych w ustawie aktywnych 
form przeciwdziałania bezrobociu: prace 
interwencyjne, roboty publiczne, staże, 
przygotowanie zawodowe dla dorosłych.

Powiatowy Urząd Pracy
w Kole

Zadanie cykliczne Budżet własny

Rozwój zawodowy dostosowujący osoby 
bezrobotne i zagrożone utratą pracy do potrzeb 
rynku pracy poprzez rozpoznawanie potrzeb 
szkoleniowych u osób bezrobotnych oraz 
organizacja szkoleń indywidualnych i grupowych 
i pomoc pracownikom w utrzymaniu miejsc pracy.

Powiatowy Urząd Pracy
w Kole

Zadanie ciągłe
Budżet własny

Źródła pozabudżetowe

8.9. BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY POWIATU

Występujące problemy:
1. Samowola budowlana zagrożeniem dla mieszkańców powiatu.
2. Zagrożenia spowodowane złym stanem technicznym dróg, obiektów inżynieryjnych, urządzeń melioracyjnych, obiektów budowlanych 

(mieszkalnych, placów zabaw itp.).
3. Duża ilość opadów śniegu oraz utrzymujące się niskie temperatury w okresach zimowych.

Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Kontrole budów w zakresie ich zgodności 
z obowiązującymi przepisami, projektem 
budowlanym i warunkami określonymi 
w pozwoleniu na budowę oraz zgodności 
z normami stosowanych materiałów budowlanych.

Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego.

Zadanie ciągłe Budżet własny
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Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu 
budowlanego i przyjmowanie zawiadomień 
o zakończeniu prowadzonych robót.

Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Kontrole obiektów budowlanych w użytkowaniu.
Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Badanie i określanie przyczyn powstawania 
katastrof budowlanych.

Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego, 
organy administracji 
architektoniczno–
budowlanej.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Kontrole infrastruktury drogowej pod względem 
bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Zarządcy Dróg Zadanie ciągłe Budżet własny

Monitorowanie ruchu budowlanego na terenie 
powiatu i eliminowanie samowoli budowlanych.

Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Kontrole właścicieli, administratorów budynków 
i obiektów budowlanych użyteczności publicznej, 
budownictwa wielorodzinnego, obiektów 
przemysłowych i handlowych 
wielkopowierzchniowych w zakresie stanu 
technicznego, przeglądów oraz remontów.

Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Prowadzenie kontroli w zakresie realizacji 
obowiązku spoczywającego na właścicielach 
i administratorach obiektów w zakresie 
bezpiecznego usuwania nadmiaru śniegu z dachów,
nawisów i sopli.

Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego.

Zadanie ciągłe Budżet własny
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8.10. BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

Występujące problemy:
1. Zagrożenia związane z wypoczynkiem na terenie powiatu.
2. Zagrożenie epidemiologiczne mieszkańców powiatu w związku z występowaniem zakażeń, chorób zakaźnych, zawodowych, 

odzwierzęcych.
3. Zagrożenia wynikające ze złej wody pitnej w zaopatrzeniu zbiorowym.
4. Zagrożenie związane ze skażeniem żywności.
5. Zagrożenie zdrowia w związku z paleniem tytoniu, używaniem dopalaczy, itp.

Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się
chorób zakaźnych i zawodowych (kontrole 
sanitarne i akcje oświatowe).

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Nadzór zapobiegawczy i bieżący nad 
przestrzeganiem norm: higieny środowiska, 
higieny pracy, higieny w placówkach oświatowych
i wychowawczych oraz warunków zdrowotnych 
żywności, żywienia i przedmiotów codziennego 
użytku.

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Nadzór nad warunkami higieniczno sanitarnymi, 
jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt 
oraz pomieszczenia, w których są udzielane 
świadczenia zdrowotne.

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Propagowanie idei oświatowo – zdrowotnych, 
w celu ukształtowania odpowiednich postaw 
i zachowań zdrowotnych wśród społeczeństwa 
powiatu kolskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny, 
samorządy lokalne, 
szkoły, lokalne media, 
organizacje 
pozarządowe. 

Zadanie ciągłe
Budżet własny, środki

pozabudżetowe

Kontrola organizacji kolonii, obozów i innych form
wypoczynku dzieci i młodzieży.

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny.

Zadanie ciągłe Budżet własny
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Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Nadzór bieżący nad przestrzeganiem norm wody 
przeznaczonej do spożycia.

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Nadzór bieżący nad przestrzeganiem norm higieny 
środowiska.

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Nadzór bieżący nad przestrzeganiem norm 
w zakresie warunków zdrowotnych żywności, 
żywienia i przedmiotów codziennego użytku.

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Nadzór bieżący nad przestrzeganiem norm 
w zakresie warunków w zakładach pracy.

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny.

Zadanie ciągłe Budżet własny

8.11. BEZPIECZEŃSTWO WETERYNARYJNE

Występujące problemy:
1. Choroby zakaźne zwierząt - zagrożenie dla ludności wynikające z ich rozprzestrzeniania się.
2. Zagrożenia wynikające ze strony zwierząt niebezpiecznych, chorych i agresywnych (niedopilnowanych, wałęsających się).
3. Pojawianie się dzikiej zwierzyny w miejscach publicznych.
4. Zagrożenia wynikające ze spożywania mięsa przeznaczonego na użytek własny (trudności z egzekwowaniem wymagań weterynaryjnych – 

badanie mięsa).

Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt wraz z 
badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt.

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów 
pochodzenia zwierzęcego, w tym monitorowanie 
obecności substancji niedozwolonych, pozostałości
chemicznych, biologicznych oraz produktów 
leczniczych.

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii.

Zadanie ciągłe Budżet własny
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Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Nadzór nad bezpieczeństwem i jakością zdrowotną
żywności pochodzenia zwierzęcego podczas jej 
pozyskiwania, przetwarzania, umieszczania na 
runku.

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Nadzór nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem
pasz.

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych 
zwierząt.

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Podejmowanie działań w celu rozwiązywania 
problemów wałęsających się zwierząt, oraz 
usuwania padłych zwierząt z dróg.

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii, zarządcy 
dróg, Samorządy 
lokalne.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Nagłośnienie istniejących problemów przez:
a) spotkania z przedstawicielami samorządów 
lokalnych,
b) artykuły i informacje w prasie lokalnej i na 
stronach internetowych,
c) ulotki.

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Sprawowanie nadzoru nad:
a) jakością zdrowotną środków spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego,
b) produkcją i stosowaniem pasz,
c) punktami inseminacyjnymi,
d) punktami skupu żywca (w tym dziczyzny),
e) gospodarstwami pozyskującymi mleko.

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii.

Zadanie ciągłe Budżet własny
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8.12. BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

Występujące problemy:
1. Zagrożenie bezpieczeństwa uczestników imprez masowych artystycznych lub rozrywkowych i sportowych przestępczością o charakterze 

pospolitym i chuligańskim (akty przemocy, agresji).
2. Zagrożenia w ruchu drogowym oraz na drogach dojazdu do miejsc, gdzie odbywają się imprezy masowe oraz na parkingach w okolicach 

tych miejsc.
3. Alkohol na imprezach masowych i sportowych.

Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Rozmieszczenie sił prewencyjnych i ruchu 
drogowego z uwzględnieniem zagrożeń i liczby 
uczestników imprez masowych i sportowych.

Policja, straż gminna, 
organiz
ator 
imprezy
masowe
j.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Organizowanie konferencji, szkoleń dla 
organizatorów imprez masowych i sportowych 
dotyczących zakresu ich obowiązków oraz 
współpracy ze służbami i innymi podmiotami 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Policja, straż gminna, 
organiz
ator 
imprezy
masowe
j.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Podnoszenie świadomości w zakresie 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa m.in. poprzez
stałą współpracę z organizatorami imprez 
masowych i sportowych oraz środkami masowego 
przekazu (prasa lokalna, strony internetowe).

Policja, straż gminna, 
organiz
ator 
imprezy
masowe
j, 
media.

Zadanie ciągłe Budżet własny
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Działania Uczestnicy Termin realizacji Źródła finansowania Uwagi

Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do 
poprawy bezpieczeństwa imprez masowych 
i sportowych.

Policja, straż gminna, 
organiz
ator 
imprezy
masowe
j.

Zadanie ciągłe Budżet własny

Prowadzenie profilaktyki alkoholowej, która jest 
ważnym elementem bezpieczeństwa imprez 
masowych z udziałem młodzieży.

Policja, straż gminna, 
organiz
ator 
imprezy
masowe
j.

Zadanie ciągłe Budżet własny
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9. Zakończenie.

Formalną  bazę  służącą  realizacji  Powiatowego  Programu  Zapobiegania  Przestępczości

oraz  Ochrony  Bezpieczeństwa  Obywateli  i  Porządku  Publicznego,  stanowią  regularne

i specjalistyczne działania (zarówno zaplanowane jak i doraźne) prowadzone przez jednostki

organizacyjne,  służby,  inspekcje  i  straże  działające  na rzecz  Powiatu  Kolskiego.  Program

stanowi  punkt  wyjścia  dla  szczegółowych  programów  instytucji  działających  na  rzecz

Powiatu i dla poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa.

Środkiem kontroli wykonania przez powiatowe służby, inspekcje i straże poszczególnych

założeń  programu  (dotyczących  tych  instytucji)  będą  ich  coroczne  sprawozdania

z podejmowanych  działań  w  celu  poprawy  społecznego  poczucia  bezpieczeństwa,

przedstawiane na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Realizacja programu za dany rok ujmowana będzie również w corocznym sprawozdaniu

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które jest przedkładane Radzie Powiatu do

31 stycznia każdego roku.

Powiatowy  Programu  Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Ochrony  Bezpieczeństwa

Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018 ma z założenia charakter dynamiczny

i jest  otwarty.  Program  ten  będzie  na  bieżąco  monitorowany,  aktualizowany

i przystosowywany do zaistniałych potrzeb.

Wykonał: Robert Jokiel
Inspektor
Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Kole
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