PROGRAM
zapobiegania przestępczości oraz porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli
na lata 2017 – 2022
Załącznik do Uchwały Nr XXV/183/2016
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 21 grudnia 2016 roku
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Lp.
I.

Zamierzony
cel
Wzrost poziomu
bezpieczeństwa w
placówkach
nauczania i
wychowania, oraz
wypoczynku
letniego i zimowego
dzieci i młodzieży

Zadania
Zapewnienie
bezpiecznych i
higienicznych
warunków w
placówkach oświatowowychowawczych oraz
placówkach
wypoczynku letniego i
zimowego.
Szkolenie
nauczycieli i
rodziców w
zakresie
rozpoznania
czy dziecko
bierze
narkotyki i
poszerzenia
wiedzy ogólnej
o tym
uzależnieniu

Sposób realizacji

Instytucje
realizujące
PSSE, , Wydział
EKS,
Wszystkie
Szkoły,

1. Stały nadzór nad
placówkami:
-monitoring
oświetlenia
- doboru stanowisk
pracy
do wzrostu
- ocena rozkładu
zajęć,
stanu sanitarnoepidemiologicznego.
2. Zajęcia
szkoleniowe.
3. Przygotowywanie
materiałów
informacyjnychbroszur, ulotek.
3. Udział w realizacji
Powiatowego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
4. Organizowanie
konkursów pod
hasłem „Jestem
Bezpieczny”

Termin
realizacji
Sukcesywnie
w każdym
roku, w miarę
posiadanych
środków
finansowych

Koszt
realizacji
Ok. 1.000,00 zł.

Źródła
finansowania
Budżet
Powiatu,
PSSE

Ok. 5.000,00 zł.

Budżet
powiatu,
Sponsorzy.

Policja
PCPR

Starostwo
Powiatowe
Policja
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m-c kwiecień,
maj

Wytypowanie szkół
najbardziej zagrożonych
przestępczością

II.

Realizacja
programów
edukacyjnych i
profilaktycznych
dla dzieci i
młodzieży szkolnej

Wdrożenie programu
edukacyjnego dla
przedszkolaków oraz
dzieci klas I – III pn.
„ Bezpieczne życie”

1. Analizowanie
informacji o
zagrożeniach w
szkołach,
2. Ograniczenie
dostępu
do placówek
osobom
niepożądanym,
3. Patrole i obserwacja
miejsc
zagrożonych.
1. Nauka
praktycznych
zachowań dzieci :
- co zrobić by nie
wpaść w panikę
- jak nie dopuścić do
wychłodzenia
organizmu
- co zrobić, aby zostać
szybciej
odnalezionym
- zapobieganie
nieszczęśliwym
wypadkom w domu
- co może stanowić
zagrożenie dla
dziecka
- jak uniknąć
niebezpiecznych
sytuacji
- jak udzielić pomocy
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Policja, Wydział
EKS

Cyklicznie w
każdym roku
szkolnym

Zespół ZKO
KP PSP w
Łęcznej

W każdym roku

5.000,00 zł. 10. 000,00 zł.

Budżet:
Starostwa
Gmin

Edukacja dzieci
i młodzieży nt.
wypalania traw
i pozostałości
roślinnych.
Postępowanie
podczas wypadku
i sytuacji
zagrożenia

1. Prelekcje w
szkołach

Edukacja dzieci
i młodzieży nt.
ochrony ppoż.
i ratownictwa

1. Ogólnopolski
Turniej
Wiedzy
Pożarniczej
(szczebel
powiatowy).
2.Konkurs plastyczny
dot. Ochrony ppoż.
i ratownictwa.

Kształtowanie
prawidłowych
zachowań w zakresie
korzystania z urządzeń
użytku publicznego i
przestrzegania prawa
miejscowego, także
odnośne przepisy
Kodeksu
Wykroczeń

KP PSP w
Łęcznej

W zależności
od potrzeb
nieodpłatnie

KP PSP w
Łęcznej

KP PSP w
Łęcznej
Starostwo

1. Zorganizowanie
spotkań z uczniami
szkół podstawowych
w zakresie
odpowiedniego
korzystania z
urządzeń
użytku publicznego.
2. Organizowanie
spotkań z uczniami
Szkół
Podstawowych i
Gimnazjów w

Policja, Straż
Miejska

W każdym
roku, w miarę
posiadanych
środków
finansowych

W każdym
roku

Cały rok
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1. 000,00 zł

Starostwo
Powiatowe
Sponsorzy

1. 000,00 zł

Starostwo
Powiatowe
Sponsorzy

Bez
kosztów
dodatkowych

zakresie
obowiązywania
prawa lokalnego:
- zasady korzystania z
mienia
gminy,
- obowiązki osób
utrzymujących
zwierzęta domowe,
- zasady utrzymania
porządku
publicznego i
czystości
na terenie miasta i
prywatnych posesji
Realizacja programu
„Bezpieczna droga do
szkoły”

1. Konkursy
plastyczne
2. Trening –
symulacja
drogi do szkoły
3. Przeprowadzenie
przeglądu
oznakowania
poziomego i
pionowego
dróg w okolicach
szkół
i przedszkoli
4. Organizowanie
spotkań
z uczniami szkół

Wszystkie
Szkoły, Policja

Ok. 5. 000,00
zł. rocznie

W każdym
roku
szkolnym, w miarę
posiadanych
środków
finansowych
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Budżety
gmin

Bezpieczeństwo
uczniów
w czasie wakacji

podstawowych na
temat
bezpiecznego
korzystania z dróg
(wychowania
komunikacyjnego),
5. Pomoc w
zabezpieczaniu
imprez
sportoworekreacyjnych
i turystycznokrajoznawczych
organizowanych
przez szkoły,
6. Egzamin na kartę
rowerową ,
7. Szkolenia
strażników
szkolnych,
8. Opracowanie
materiałów
informacyjnych na
potrzeby programu
(broszury, ulotki)
9. Zakup i przekazanie
uczniom elementów
odblaskowych.
1. Spotkania z dziećmi
i młodzieżą
szkolną
dot. problematyki:

Wszystkie Szkoły
, Policja, WOPR,
Straż Pożarna,
PSSE
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- bezpiecznych
zachowań
nad akwenami
podczas
kąpieli i korzystania
ze środków
pływających,
- zasad
bezpieczeństwa
podczas pomocy
rodzicom w pracach
polowych,
- poszanowania
przyrody,
2. Kontrole miejsc
wypoczynku
zorganizowanego,
3. Kolportaż
materiałów
informacyjnych :
ulotki, broszury itp.
III.

Zapobieganie
przestępczości,
uzależnieniom i
poprawa
bezpieczeństwa
nieletnich

Organizacja spędzania
czasu wolnego, zajęć i
rekreacji dla dzieci
i młodzieży

Sukcesywnie
w każdym
roku

1.Tworzenie oraz
wpieranie
działalności świetlic
opiekuńczowychowawczych
środowiskowych i
socjoterapeutycznych,
2.Kontrola i
uzupełnianie
wyposażenia placów

PCPR, Wydział
EKS
Policja,
organizacje
społeczne i
pozarządowe,
WOPR, szkoły,
spółdzielnie
mieszkaniowe
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Sukcesywnie
w każdym
roku , w miarę
posiadanych
środków
finansowych

Ok. 500. 000,00
zł.
zł rocznie

Budżety gmin
Środki
pozabudżetowe
PCPR

gier i zabaw,
3.Kontrola kąpielisk ,
plaż i tworzenie
kąpielisk
strzeżonych
4.Zwiększanie liczby
kół zainteresowań
w szkołach,
świetlicach
i centrach kultury,
5.Racjonalne
wykorzystanie
obiektów
sportowych i
budowa
nowych.
Przeciwdziałanie
uzależnieniom i
udzielanie pomocy nimi
dotkniętych.

PCPR w Łęcznej

1.Prowadzenie
Poradni
Rodzinnej i Punktu
KonsultacyjnoInformacyjnego dla
Osób Uzależnionych
od substancji
psychoaktywnych
2.Prowadzenie
szkoleń
dla kadry
oświatowej,
3.Pomoc
ambulatoryjna
4.Motywowanie do
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Przez cały
rok

Ok. 30. 000,00
zł.

Środki
przekazane
z gmin

zerwania z
nałogiem
5.Kierowanie
pacjentów
do Oddziałów
Detoksykacyjnych
oraz
Rehabilitacyjnych,
6.Pomoc osobom
Żyjącym z HIV i
chorym na AIDS

IV.

Ograniczenie
liczby przestępstw,
wykroczeń i
zagrożeń w

Ograniczenie nieletnim
dostępu do alkoholu

1.Kontrola
przestrzegania
sprzedaży alkoholu
małoletnim w
placówkach
handlowych, barach,
kawiarniach,
2.Cofanie zezwoleń na
sprzedaż alkoholu w
przypadkach
przewidzianych w
ustawie,
3.Kontrola miejsc
grupowania się
nieletnich

Policja, Komisja
ds.
Bezpieczeństwa
Publicznego i
Ochrony
Konsumenta
Rady
Powiatu,
stosowne komisje
miasta i gmin

Systematycznie w
każdym roku

Ok. 1.000,00 zł.

Budżety
Gmin,
Środki
pozabudżetowe

Rozpoznanie miejsc
szczególnie
niebezpiecznych i
skuteczne likwidowanie

1. Wspólne
opracowanie na
bazie posiadanych
informacji mapy

Policja,
administracje
mieszkaniowe,
Lokalna

Sukcesywnie
W każdym
roku

Ok. 5. 000,00 zł.

Pozabudżetowe
Środki
finansowe
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miejscach
publicznych

V.

Wzrost
poziomu
bezpieczeństwa
w miejscach
zamieszkania

istniejących w nich
zagrożeń

rejonów najbardziej
zagrożonych
przestępczością,
2.Bieżące
informowanie
społeczności
lokalnej o
istniejących
zagrożeniach,
3.Opracowanie i
rozpowszechnianie
materiałów o
sposobach
zabezpieczania
mienia
i przeciwdziałania
przestępstwom.

Prasa, lokalny
samorząd

Zabezpieczenie
porządku
i bezpieczeństwa
publicznego podczas
imprez masowych i
zgromadzeń
publicznych

1.Zgodnie z
przyjętymi planami
zabezpieczeń
poszczególnych
imprez

Organizator danej
imprezy,
Policja

Zapewnie
bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności

Nadzór nad jakością
wody,
bezpieczeństwem
zdrowotnym
żywności

PSSE
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Stosownie do
potrzeb

Zgodnie z
Rozporządzeniem

Podmiot
zlecający

Budżet PSSE

Wzrost poziomu
bezpieczeństwa
epidemiologicznego
ludności

1.Nadzór nad
realizacją
programu szczepień
ochronnych,
2.Bieżący i
zapobiegawczy
nadzór obiektów
służby zdrowia,
3.Wdrażanie
programów
edukacyjnych dot.
szczepień
ochronnych

Zapewnienie
bezpieczeństwa i
zdrowia obywateli

1.Kontrolowanie
wprowadzanych do
obrotu substancji i
preparatów
niebezpiecznych oraz
prekursorów
narkotyków
2. Budowanie więzi
sąsiedzkich i
poczucia
bezpieczeństwa,
3.Podnoszenie
świadomości
prawnej,
4.Wypracowanie
metod współpracy
mieszkańców z
Policją

PSSE

Spółdzielnie
Mieszkaniowe
Rady Gmin,
Policja, Prasa
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Zgodnie z
harmonogramem

Na przestrzeni
całego roku

Budżet PSSE

Sukcesywnie cały
rok

Budżet
Miasta
Środki
pozabudżetowe

VI.

Ograniczanie
zjawisk przemocy
w rodzinie

Prowadzenie Programu
Wspierania Ofiar
Przestępstw

5.Utworzenie
ośrodka
poradnictwa
obywatelskiego i
informacji prawnej
6.Ograniczanie liczby
miejsc
niebezpiecznych
po przez ich
doświetlanie,
grodzenie,
7.Prowadzenie kursów
samoobrony,
szczególnie dla
kobiet

Lokalna , Rady
Osiedlowe

1.Realizacja zadań
wynikających z procedury
„Niebieska Karta” na
podstawie
obowiązujących w tym
zakresie aktów prawnych.
2. Prowadzenie
rozpoznania w
środowisku osób
narażonych na akty
przemocy i agresji w
rodzinie.
3. Wymiana
informacji,

Policja, Placówki
oświatowe,
organizacje
społeczne

Urząd Miasta,
administracje
mieszkaniowe,
Rady Osiedlowe,
Policja
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Budżety:
Policji
Samorządów
Środki
pozabudżetowe

Stale

Ok. 30. 000,00
zł.

Środki PCPR,
PFRON,
Dotacje celowe

wypracowanie
zasad
współdziałania
Policji, PCPR,
wszystkich szkół
i innych instytucji
mogących
doraźnie udzielić
pomocy ofiarom
przemocy w
rodzinie.
4. Prowadzenie
szeroko
zakrojonej akcji
informacyjnej,
opracowanie i
kolportaż broszur
i ulotek.

VII.

Przeciwdziałanie
zagrożeniom
wybuchem
niewypałów i
innych
materiałów
niebezpiecznych

Lokalizacja miejsc
zagrożonych
Ustalenie zasad
współpracy służb
odpowiedzialnych za
usuwanie zagrożenia

Policja, Wydział
EKS, Zespół
ZKO, Wszystkie
Szkoły, Gminy

1. Przygotowywanie
oraz
dystrybucja ulotek
2. Pogadanki w
szkołach
3. Zabezpieczenie
miejsc znalezienia
niewypałów
lub niewybuchów,
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Program
ciągły

4. Działania
profilaktyczne
prowadzone wśród
młodzieży i dorosłych

.

VIII. Program
bezpieczeństwa
w ruchu
drogowym

Ograniczanie liczby
miejsc
potencjalnie
niebezpiecznych

1. Przeglądy i naprawy
bieżące dróg ,
2. Sprawdzanie
prawidłowości
oznakowania dróg,
3. Składanie wniosku do
GDDKiA w sprawie
budowy bezkolizyjnego
skrzyżowania drogi K-82
z W-838 w miejscowości
Głębokie, gm. Cyców
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Zarząd Dróg
Na bieżąco
Powiatowych,
Policja, Starostwo
Powiatowe,
Gminy

IX.

Doskonalenie
umiejętności służb
ratowniczych

Kształcenie i
podnoszenie
kwalifikacji
ratowników z zakresu
ratownictwa
medycznego
Kształcenie i
podnoszenie
kwalifikacji
ratowników z zakresu
ratownictwa i
sprawności
fizycznej
Kształcenie i
podnoszenie
kwalifikacji dzieci i
młodzieży z zakresu
ratownictwa i
sprawności
fizycznej

KP PSP w
Łęcznej

1.Szkolenie z zakresu
Ratownictwa
medycznego dla
ratowników KSRG
2.Organizowanie
Powiatowych
Zawodów
SportowoPożarniczych
dla jednostek OSP

KP PSP w
Łęcznej Oddział
Powiatowy ZOSP
RP

3. Organizowanie
Zawodów
SportowoPożarniczych
Młodzieżowych
Drużyn
Pożarniczych

KP PSP w
Łęcznej Oddział
Powiatowy i
Oddziały Gminne
ZOSP RP
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W każdym roku, w
miarę posiadanych
środków
finansowych
W każdym roku, w
miarę posiadanych
środków
finansowych

2. 000,00 zł.

10. 000,00 zł.

5. 000,00 zł.
Co roku, w miarę
posiadanych
środków
finansowych

Oddział
Wojewódzki
ZOSP RP
W Lublinie
Budżet
Starostwa
Powiatowego
Sponsorzy

Budżet
Starostwa
Powiatowego
Sponsorzy

X.

Pomoc dzieciom
pozbawionym
częściowo lub
całkowicie opieki
rodzicielskiej

Możliwość
utworzenia
Młodzieżowego
Ośrodka
Socjoterapii na
terenie powiatu

Umożliwienie im
zamieszkania oraz
zapewnianie opieki
i wychowania

PCPR w Łęcznej
PO-W w
Kijanach

1. Umieszczenie w
Placówce
OpiekuńczoWychowawczej w
Kijanach

1.Organizowanie
Eliminowanie przyczyn
zajęć
i przejawów zaburzeń
dydaktycznych,
zachowania oraz
profilaktycznoprzygotowanie
wychowawczych,
wychowanków do życia
terapeutycznych i
zgodnego z
resocjalizacyjnych
obowiązującymi
umożliwiających
normami społecznymi
nabywanie
i prawnymi
umiejętności
życiowych
ułatwiających
Konieczność pomocy
prawidłowe
dzieciom oraz potrzeba
funkcjonowanie w
prowadzenia zajęć z
środowisku
dziećmi z rodzin
rodzinnym i
dysfunkcyjnych
społecznym
ze środowiska lokalnego 2.Organizacja
zagrożonych
specjalistycznych
skierowaniem do
działań
placówek opiekuńczosocjalterapeutycznych
wychowawczych

Zarząd Powiatu
PCPR w Łęcznej
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Sukcesywnie
Przez cały
rok

Stosownie do
potrzeb

Środki własne
/budżet/

Stosownie do
potrzeb

Środki
własne, budżet
Państwa , EFS

XI.

Ochrona zdrowia
publicznego oraz
ochrona zdrowia
zwierząt

Monitorowanie chorób
zakaźnych zwierząt,
środków żywienia
zwierząt, pozostałości.
Badanie spożywczych
pochodzenia
zwierzęcego

Nadzór i kontrola

Powiatowy
Inspektorat
Weterynarii przy
współudziale
Lekarzy
Urzędowych
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Zadania rozłożone
w skali roku

Wg. rocznych
planów i
otrzymywanych
środków

Budżet
państwa.

