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WPROWADZENIE
Zgodnie z artykułem 38a ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia
5 czerwca 1998r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Starosta realizuje zadania
w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowym służbami inspekcjami i strażami.
Do zadań starosty należy również podejmowanie działań w zakresie
zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Są one
monitorowanie i inicjowane przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, do której
zgodnie z powołaną ustawą należą następujące zadania zawarte w artykułem 38a
ust 2 ww. ustawy :
 ocena zagrożeń porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli na terenie
powiatu,
 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,
 przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości
oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 opiniowanie projektów programów współdziałania Policji i innych powiatowych
służb inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na
terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli,
 opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie realizacji zadań wynikających
ze zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami inspekcjami i strażami,
 opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów
w przedmiotowym zakresie,
 opiniowanie zadań zleconych przez starostę w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku.
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. Ustawodawca,
określił w sposób szczegółowy skład Komisji, w której skład wchodzi 11 osób:
 dwaj przedstawiciele Policji,
 dwóch radnych delegowanych do składu Komisji przez Radę Powiatu,
 jeden przedstawiciel reprezentujący samorządy gminne,
 jeden przedstawiciel reprezentujący Starostwo Powiatowe w Koninie,
 jeden przedstawiciel reprezentujący Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Ponadto trzy osoby zaproszone do prac Komisji nie będące jej członkami, ale
posiadające głos doradczy.
W pracach Komisji uczestniczy też Prokurator Rejonowy wskazany przez
Prokuratora Okręgowego.
Ten skład pozawala na stworzenie dokumentu, w którym zostaną wpisane nie
tylko zadania wynikające ze statystyk policyjnych, ale i zadania wynikające z potrzeb
społeczności lokalnej. Powiatowy program do dokument dający delegację do
tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa w różnych obszarach.
Projekt powiatowego programu został opracowany na podstawie analiz stanu
bezpieczeństwa opracowanych przez powiatowe służby inspekcje i straże oraz
wnioski Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego.
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1. CELE PROGRAMU

Podstawą prawną dla Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018 –
2022 zwanego dalej Programem, jest art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868). Cele strategiczne programu
są zbieżne z rządowym programem zapobiegania przestępczości i aspołecznych
zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ” przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19
grudnia 2006 roku. Główne cele ww. programu to:


Wzrost realnego bezpieczeństwa w powiecie konińskim,



Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu konińskiego,



Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom,



Poprawienie wizerunku Policji oraz innych służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek publiczny i wzrost zaufania społecznego.

Ideą i głównym przesłaniem rządowego programu „Razem bezpieczniej” jest
prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zmierzających do wytworzenia
tzw. „mody na bezpieczeństwo”. Program ten będzie stanowić skuteczne narzędzie
wspierające realizację zadań ustawowych działań administracji rządowej
i samorządowej na rzecz bezpieczeństwa i porządku. W świetle założeń
programowych jego realizacja będzie opierać się na szeroko rozumianym
partnerstwie. Szczególną rolę Program powierza Staroście Konińskiemu czyli
(zgodnie z art. 38a powołanej ustawy) Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku.
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2. CELE OPERACYJNE
Głównym celami Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018 – 2012 są:
 Ograniczenie
przestępczości
pospolitej
oraz
zjawisk
chuligaństwa
i wandalizmu.
 Poprawa bezpieczeństwa w ruch drogowym.
 Ochrona dzieci i młodzieży.
 Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania i przemoc
domowa.
 Zapewnianie bezpieczeństwa podczas masowych imprez, poprzez działania
w celu pozyskania zew. podmiotów zaangażowanych oraz wspierających
działania profilaktyczne wśród młodocianych kibiców lub uczestników innych
imprez, (w tym – odpowiednio szybkie informowanie Policji i KMPSP
o imprezach) oraz poszukiwanie przez samorządy i zainteresowane instytucje
środków.
 Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni.
W ten sposób zdefiniowane cele będą możliwe do osiągnięcia poprzez:
 Bieżącą rzetelną analizę zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb
społeczności lokalnej,
 Wykształcenie w społeczeństwie poczucia aktywnego udziału w zarządzaniu
bezpieczeństwem lokalnym,
 Kreowanie pozytywnego wizerunku wszystkich służb działających na rzecz
poprawy bezpieczeństwa,
 Podejmowanie wszelkich działań i inicjatyw, mających na celu wzrost zaufania
społecznego do służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
 Organizowanie i zagospodarowywanie przestrzeni publicznej ograniczającej
ryzyko występowania aspołecznych zachowań,
 Zmniejszenie ryzyka stania się ofiarą przestępstwa,
 Rozwijanie dobrego kontaktu obywateli ze służbami działającymi na rzecz
poprawy bezpieczeństwa,
 Współpracę z organizacjami i instytucjami statutowo zajmującymi się pracą
środowiskową z rodziną oraz dziećmi i młodzieżą,
 Budowę partnerstwa z administracją samorządową przy zachowaniu autonomii
Policji, poprzez przekazanie środków finansowych na tworzenie nowych etatów
oraz służb ponadnormatywnych,
 Inspirowanie działań władz samorządu lokalnego w celu integracji środowisk
lokalnych wokół idei aktywnej profilaktyki,
 Wyjście poza ramy działań instytucjonalnych i współpracę z sektorem organizacji
pozarządowych
oraz
wolontariatem
na
rzecz podnoszenia
kultury
bezpieczeństwa,
 Wykorzystane sił i środków służących poprawie bezpieczeństwa na drogach,
w środkach komunikacji publicznej, miejscach zamieszkania i użyteczności
publicznej.
Powiatowy program wskazuje główne cele i zdania dla instytucji i jednostek
organizacyjnych działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa we wskazanych
obszarach. Umożliwi to udział przedstawicieli społeczności lokalnych w zarządzaniu
bezpieczeństwem.
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3. SPOŁECZNO
–
KONIŃSKIEGO

GOSPODARCZE

UWARUNKOWANIA

POWIATU

Powiat Koniński jest jednym z 31 powiatów ziemskich, powstałych z podziału
województwa wielkopolskiego, utworzonego w wyniku reformy podziału
administracyjnego kraju, wprowadzonego od 1 stycznia 1999 roku.
Zajmuje obszar 1.581,9 km2, co stanowi 5,3 % powierzchni województwa,
zaliczając się do grupy stosunkowo dużych powiatów w kraju, a w województwie
wielkopolskim jest czwartym w kolejności na 31 powiatów ogółem. Położony jest we
wschodniej części nowego województwa. Składa się z 14 jednostek
administracyjnych, wśród których jest 5 gmin miejsko- wiejskich (Golina, Kleczew,
Rychwał, Sompolno i Ślesin) i 9 gmin wiejskich (Grodziec, Kazimierz Biskupi,
Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek i Wilczyn). Liczy 488
miejscowości wiejskich.
Na krajobraz składają się różne elementy historyczne i zabytkowe, jak choćby
dawna architektura miast i wsi, w tym zwłaszcza sakralna, fragmenty starej puszczy
z rezerwatami przyrody. Ważną rolę odgrywają tu szczególnie obszary prawnie
chronionego krajobrazu środowiskowego (obszar powidzko - bieniszewski
i goplańsko - kujawski), obejmujące 36,8 % całej powierzchni.
W strukturze obszarowej dominują użytki rolne, stanowiące 70,3 % ogólnej
powierzchni. Pod względem lesistości należy do słabiej zalesionych obszarów.
Większe skupiska lasów występują głównie w południowej i północno - zachodniej
części. Lasy zajmują 15,9 % ogólnej powierzchni, a pozostałe grunty i nieużytki,
wśród których duży odsetek stanowią wody - 14,1 %.
Z bogactw naturalnych występują: węgiel brunatny na północy powiatu
(w gminach Kramsk, Kleczew, Sompolno i Wierzbinek), iły plioceńskie, znajdujące
się w nadkładach węgla brunatnego i w samodzielnych złożach oraz gliny zwałowe
nadające się do produkcji ceramiki budowlanej, a także kruszywa naturalne, piaski
formierskie i budowlane dla potrzeb budownictwa (w gminie Ślesin, Krzymów
i Stare Miasto). Ponadto, w gminie Ślesin i Wilczyn występują wody geotermalne.
Stan środowiska naturalnego jest zróżnicowany. Obok obszarów
charakteryzujących się zanieczyszczeniem środowiska, skoncentrowanych głównie
w sąsiedztwie miasta Konina (północny - wschód), Huty Aluminium, Elektrowni,
występują obszary wolne od zanieczyszczeń, zwłaszcza w północnej i południowej
części powiatu.
Inwestycje na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, wód i degradacji
ziemi przyczyniły się do poprawy stanu środowiska. Wiążą się one ze zwiększeniem
biologicznego oczyszczania ścieków zakładowych i komunalnych, ograniczeniem
zanieczyszczeń
pyłowych
powietrza
oraz
zrekultywowaniem
gruntów
degradowanych przez górnictwo węgla brunatnego.
W powietrze emitowanych jest 1.271 ton zanieczyszczeń w ciągu roku, w tym
747 ton pyłowych, z których 23,2 % jest zatrzymanych lub zneutralizowanych
w urządzeniach oczyszczających.
Powiat zamieszkuje 128.698 mieszkańców (w tym ponad 60 tysięcy kobiet),
tj. 3,6 % ludności Wielkopolski. Biorąc pod uwagę liczbę ludności wyprzedzają go
4 spośród 31 powiatów województwa.
W liczbie tej 14,0 % stanowią mieszkańcy miast (w całym województwie
57,6 %), a 86,0 % to mieszkańcy wsi. Pod względem odsetka ludności mieszkającej
w miastach Powiat Koniński znajduje się na 3 miejscu od końca wśród powiatów
wielkopolskich.
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Wśród liczby ludności ogółem w wieku produkcyjnym jest 67,2 tys. osób,
w wieku przedprodukcyjnym - 35,8 tys. osób i wieku poprodukcyjnym - 16,4 tys.
osób.
Przeciętne zaludnienie jest niższe niż średnio w województwie i wynosi 76
osób/km2, wobec 112 osób/km2 w województwie. Pod tym względem znajdujemy się
na 20 miejscu.
Gminy o największej liczbie ludności to: Ślesin (14 tys. osób), Golina
(11,9 tys. osób), Stare Miasto (11,9 tys. osób). Najmniej natomiast ludności liczą:
Grodziec (5,3 tys. osób) i Skulsk (6,2 tys. osób). Największym zaludnieniem
wykazują się: Golina (117,3 osoby/km2), Stare Miasto (102 osoby/km2), Ślesin
i Kazimierz Biskupi (po 97 osób/km2), Kleczew (90 osób/km2).
Gospodarka powiatu charakteryzuje się strukturą rolniczo - przemysłowo turystyczną. W gospodarce powiatu zatrudnionych jest poza rolnictwem
indywidualnym 13,7 tys. osób, w tym: 7,5 tys. osób (54,4 %) w przemyśle
i budownictwie, 2,6 tys. osób (18,8 %) w usługach rynkowych (handel, hotele
i restauracje, transport i łączność itp.) i 3,3 tys. osób (24,1 %) w usługach
nierynkowych, czyli w administracji, opiece socjalnej, edukacji i ochronie zdrowia itp.
Powyższe liczby nie obejmują pracujący w jednostkach osób fizycznych i spółkach
cywilnych, w których liczba pracujących nie przekracza 5 osób.
W okresie wdrażania gospodarki rynkowej gwałtownie wzrosła liczba
działających podmiotów gospodarczych. Aktualnie w powiecie działa 1162
podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych w rejestrze REGON, w tym tylko
1 przedsiębiorstwo z udziałem skarbu państwa (Kopalnia Węgla Brunatnego "Konin"
z siedzibą w Kleczewie).
Wśród 70 spółek prawa handlowego jest 16 spółek z udziałem kapitału
zagranicznego. Istnieje 48 spółdzielni , a podmiotów osób fizycznych - 3.404. Ilość
podmiotów gospodarki narodowej stawia nas na 13 miejscu w Wielkopolsce. Na
1000 mieszkańców przypada 33,9 podmiotów (ostatnie miejsce).
W strukturze gospodarczej dominuje rolnictwo. Prowadzi ono działalność na
blisko 111 tys. ha użytków rolnych o przeciętnie dość słabej jakości bonitacyjnej (5,8
% użytków rolnych województwa). Około 96 % tej powierzchni posiadają
gospodarstwa rodzinne, których jest ponad 14 tysięcy.
W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne - blisko 78,5 %. Łąki
i pastwiska stanowią 19,6 % oraz sady - 0,8 %. Duże tradycje warzywniczo sadownicze występują w gminach Sompolno i Wierzbinek.
Ze względu na słabe gleby dominują w produkcji roślinnej uprawy żyta
i ziemniaków, ale uprawia się również pszenicę, jęczmień, owies oraz rośliny
przemysłowe, w tym zwłaszcza buraki cukrowe i rzepak. W powierzchni zasiewów
przeważają zboża (59,6%) i ziemniaki (11,4%) oraz buraki cukrowe (3,2 %). Wśród
zbóż największą powierzchnię zajmuje żyto (31,3 tys. ha, tj. 39,5 %) i pszenica
(7,8 tys. ha, tj. 9,9 % zasiewów ogółem). Ogólna powierzchnia zasiewów wynosi
około 79,2 tys. ha. Powiat koniński należy do czołówki największych producentów
żyta w województwie (około 9 %) i ziemniaków (około 7,2 %). Biorąc pod uwagę
odsetek upraw żyta w ogólnej powierzchni zasiewów, wyprzedzają nas tylko
2 powiaty w Wielkopolsce.
W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla trzody chlewnej i bydła. W bydle
poziom hodowli w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych jest wyższy niż przeciętnie
w województwie, stawiając powiat na 13 miejscu, a w trzodzie chlewnej jest znacznie
niższy od przeciętnej (5 miejsce od końca). Na 100 ha użytków rolnych hoduje się
w naszym powiecie przeciętnie około 125 sztuk trzody chlewnej i 44 sztuki bydła.
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Posiadamy 14,2 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych, w tym najwięcej, bo
6,5 tys. gospodarstw o powierzchni użytków rolnych w granicach 1 - 5 ha. Przeciętna
powierzchnia jednego gospodarstwa wynosi 7,0 ha, co stawia nas na przedostatnim
miejscu w województwie przed powiatem kaliskim (na równi z powiatem tureckim).
Gospodarstw o areale 50,0 ha i więcej jest 22.
W gospodarstwach domowych z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa
rolnego zamieszkuje 45,9 tys. osób w wieku 15 lat i więcej, w tym 33,4 tys. osób
utrzymuje się z pracy w gospodarstwie rolnym.
Powiat Koniński, obok dominującej funkcji rolniczej, posiada liczącą się
działalność związaną z górnictwem węgla brunatnego. Węgiel brunatny
eksploatowany jest metodą odkrywkową przez Kopalnię Węgla Brunatnego "Konin"
we wschodniej części gminy Kramsk, w zachodniej części gminy Sompolno
(Odkrywka "Lubstów" - na potrzeby konińskich elektrowni), południowo - zachodniej
części gminy Ślesin oraz w północnej części gminy Wierzbinek. W gminie Kleczew,
gdzie w samym mieście jest siedziba oraz baza warsztatowa Kopalni Węgla
Brunatnego "Konin" znajdują się największe odkrywki. Obok eksploatacji węgla
brunatnego w pobliżu odkrywek powstały także zakłady towarzyszące górnictwu
(zaplecze warsztatowo - remontowe).
Powiat koniński, mimo zlokalizowania jego pewnej części w pobliżu przemysłu
uciążliwego dla środowiska, posiada atrakcyjne krajobrazowo tereny z czystymi
wodami i innymi elementami środowiska naturalnego. Położenie geograficzno komunikacyjne, obszary chronionego prawnie środowiska z bogactwem fauny i flory,
zabytki historyczne, liczne jeziora, stwarzające możliwość wypoczynku nad wodą stanowią o znacznej atrakcyjności turystycznej powiatu konińskiego.
Obiekty sportowo - rekreacyjne powstają także na terenach pokopalnianych:
stadion sportowy w Kazimierzu Biskupim, lotnisko Aeroklubu Konińskiego, strzelnice
sportowe, Ośrodki rekreacyjne w Kleczewie i gminie Kazimierz Biskupi.
O dość silnie wykształconej funkcji turystycznej jest gmina Ślesin. Na jej
terenie znajduje się ciąg dużych jezior rynnowych, w tym między innymi Jezioro
Ślesińskie (148 ha), Wąsowsko - Mikorzyńskie (154 ha) oraz duży kompleks lasów.
Nad jeziorami są liczne ośrodki wypoczynkowe, w większości sezonowe.
Ogromnym zainteresowaniem pielgrzymów cieszy się Sanktuarium Maryjne
we wsi Licheń Stary nad Jeziorem Licheńskim - noszące miano drugiej
Częstochowy.
W rejonach turystycznych, zwłaszcza w Ślesinie, znaleźć można obiekty
sportowe, handlowe, usługowe i gastronomiczne, obsługujące wczasowiczów
i turystów.
W zachodniej części gminy Wilczyn znajdują się ciągi rynnowych jezior,
stanowiących bazę dla rozwoju turystyki i wypoczynku, w tym przede wszystkim
Jezioro Wilczyńskie (o powierzchni 174 ha), a ponadto Jezioro Kownackie (90 ha),
Wójcińskie i Suszewskie. Nad jeziorami zlokalizowane są sezonowe ośrodki
wypoczynkowe. We wsi Mrówki znajduje się skansen archeologiczny (grodzisko
stożkowe z XIII - XIV wieku).
Centralne położenie niedaleko ważnych międzynarodowych szlaków
komunikacyjnych sprawia, że prowadzący na terenie powiatu biznesmeni mogą
korzystać z dogodnego systemu transportowego. Na system ten składają się: ważne
magistrale kolejowe, droga międzynarodowa z odcinkami autostrady A-2 oraz dobrze
rozbudowana sieć dróg państwowych i lokalnych, w tym również w kierunku północ południe.
Ogółem dla obsługi komunikacyjnej powiat posiada 1.007 km dróg gminnych
i lokalnych, w tym 53,1 % o nawierzchni twardej (535 km). Na 100 km2 przypadają
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64 km dróg, czyli podobnie jak przeciętnie w województwie. Długość dróg stanowi
5,2 % dróg wielkopolskich. Sieć dróg lokalnych stanowi spójny system połączeń
z drogami krajowymi, tworząc w ten sposób sprawny układ komunikacji drogowej.
Znacznie niższe niż w kraju, a także w Wielkopolsce jest natomiast przeciętne
zaspokojenie dostępności do łączności telefonicznej. System łączności telefonicznej
jest sukcesywnie unowocześniany i rozbudowywany.
Ogólne warunki życia ludności są podobne do przeciętnych warunków
występujących w małych miastach i na wsiach. Dotyczy to sytuacji mieszkaniowej,
wyposażenia w infrastrukturę komunalną, poziomu obsługi handlowej, dostępności
do usług socjalno - kulturalnych.
Powiat posiada 29,6 tys. mieszkań, w tym 2,8 % stanowi własność gmin. Na
1000 ludności przypada 247,9 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa
1 mieszkańca wynosi 71,1 m2 i na 1 osobę przypada 17,7 m2. Wskaźniki te są
podobne do wojewódzkich.
W powiecie znajduje się 34,537 indywidualnych odbiorców energii
elektrycznej.
Sieć wodociągowa rozdzielcza liczy 2242 km. Jest to najdłuższa sieć
w Wielkopolsce. Kanalizacyjna sieć natomiast wynosi 336 km. W powiecie znajduje
się osiemnaście komunalnych oczyszczalni ścieków.
Opiekę zdrowotną zabezpiecza sieć rozmieszczonych na terenie powiatu
placówek publicznej i prywatnej służby zdrowia. Publiczną służbę zdrowia tworzą
42 ośrodki zdrowia, w których pracuje 35 lekarzy i 15 dentystów. Na 1 lekarza
przypadają 3.677 osoby, a na 1 dentystę – 8.579 osoby.
Stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 14,2 % zbliżonym do średniej
krajowej, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosi ok. 6561 osoby.
Największa stopa bezrobocia występuje w gminach: Sompolno (15,7 %), Wierzbinek
(14,7 %) i Kramsk (14,3 %) oraz Wilczyn i Skulsk (po 14,1 %).
W oświacie i kulturze występują następujące obiekty:
 87 placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza 5464 dzieci
w wieku przedszkolnym;
 110 szkół, mieszczących 13.896 uczniów szkół podstawowych;
 1 podstawowa szkoła specjalna, do której uczęszcza 60 wychowanków.
Podstawowe przygotowanie kwalifikowanej kadry pracowniczej na poziomie
wykształcenia zasadniczego i średniego realizuje regionalny system szkolnictwa, na
który składają się:
 3 zasadnicze szkoły zawodowe, kształcące robotników wykwalifikowanych
różnych specjalności, w których uczy się 241 uczniów;
 2 średnie szkoły techniczne, uczące 397 uczniów;
 7 liceów ogólnokształcących, gdzie uczy się 854 uczniów,
Nad bezpieczeństwem publicznym czuwają: Komenda Miejska Policji
w Koninie, Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Koninie, Sąd Rejonowy i Okręgowy
w Koninie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
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 – zmierzających do
uniknięcia sytuacji kryzysowych
w przyszłości. Największą rolę w pierwszej
dziedzinie, przepisy prawa nakładają na jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Są
one bowiem najlepiej przygotowane do likwidacji skutków najróżniejszych zdarzeń
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tak naturalnych (klęski żywiołowe), jak i spowodowanych działaniem człowieka
(wypadki drogowe, katastrofy ekologiczne). Od lat zatem zauważalne staje się
zwiększanie zakresu zadań i obowiązków Straży Pożarnej w całkowicie
„niepożarniczych” kwestiach.
W świetle coraz to nowych zagrożeń, należy podejmować wszelkie starania
zmierzające do doposażenia jednostek strażackich w nowoczesny, specjalistyczny
sprzęt, a także komisariaty i posterunki Policji w celu poprawy warunków obsługi
mieszkańców powiatu.
Działalność w dużej mierze 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.
Powiatowe służby, inspekcje i straże:
 Komenda Miejska Policji w Koninie, (POLICJA)
 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, (PSP)
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, (PPIS)
 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie, (PLWet)
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie, (PINB)
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, (PCPR)
 Powiatowy Urząd Pracy w Koninie (PUP)
 Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie (ZDP)
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4. OBSZARY ZAGROŻEŃ
Dynamika zmian społecznych oraz rozwój cywilizacji technicznej naznaczone
są dwubiegunowością skutków. Program określa 11 obszarów ryzyka występowania
zagrożeń dla których formułuje propozycje działań profilaktycznych. Podejmowane
działania winny być realizowane w następujących obszarach:
4.1

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania.

4.2

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

4.3

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

4.4

Bezpieczeństwo w sieci.

4.5

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

4.6

Ochrona dziedzictwa narodowego.

4.7

Ochrona przeciwpożarowa.

4.8

Bezrobocie

4.9

Zabezpieczenie infrastruktury powiatu.

4.10 Ochrona przed zagrożeniami sanitarnymi i epidemiologicznymi
4.11 Ochrona przed zagrożeniami weterynaryjnymi.
4.12 Zabezpieczenie przed zagrożeniami dla środowiska naturalnego
Propozycje działań profilaktyczno i zapobiegawczych we wskazanych
obszarach zawierają poniższe tabele.
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PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH

4.1

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCACH ZAMIESZKANIA
UCZESTNICY

TERMIN
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

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, administratorzy
obiektów użyteczności
publicznej, lokalne
media,

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Dokonywanie analizy zagrożeń bezpieczeństwa
oraz potrzeb społeczności lokalnej.

Samorządy lokalne,
Policja, Straże Gminne

Zadanie ciągłe

Budżet własny

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

Samorządy lokalne,
Komisja
Bezpieczeństwa
i Porządku, Policja

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Źródła
pozabudżetowe

DZIAŁANIA

Przygotowywanie i promowanie rozwiązań
zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni
publicznych
Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych.
Aktywne i skuteczne pozyskiwanie środków
finansowych na realizację działań podnoszących
bezpieczeństwo publiczne.

Samorządy lokalne,
Policja, administratorzy
obiektów użyteczności
publicznej, lokalne
media
Organizatorzy imprez
masowych, Policja,
PSSE, Gminy
Samorządy lokalne,
Policja, organizacje
pozarządowe.

MONITORING
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BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

4.2

TERMIN
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

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

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zintensyfikowanie kontroli technicznego stanu
pojazdów.

Policja, Inspekcja
Transportu Drogowego

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

Zadanie ciągłe

Budżet własny
Źródła
pozabudżetowe

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

DZIAŁANIA

UCZESTNICY

Dyrektorzy szkół, Policja,
organizacje pozarządowe,
lokalne media,
Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
Policja, organizacje
pozarządowe, lokalne
Promowanie elementów odblaskowych dla
media, samorząd
pieszych i rowerzystów.
powiatowy, samorząd
gminny
Policja
Zarządcy dróg krajowych,
Sukcesywne poprawianie bezpieczeństwa ruchu
wojewódzkich,
drogowego i jego usprawnianie na terenie
powiatowych,
powiatu.
samorządy lokalne,
firmy ubezpieczeniowe.
Edukowanie w zakresie ruchu drogowego dzieci
i młodzieży w ramach zajęć prowadzonych
z udziałem funkcjonariusza Policji, realizacja
programów profilaktycznych.

MONITORING
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BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY

4.3
DZIAŁANIA

TERMIN
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Dyrektorzy i pedagodzy
szkolni, Policja, Sąd
Rady rodziców

Zadanie ciągłe

Budżet własny

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

Zadanie ciągłe

Budżet własny

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

Zadanie ciągłe

Budżet własny

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

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Samorządy lokalne, Policja,
Straż Miejska.

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

UCZESTNICY
Dyrektorzy i pedagodzy

Organizowanie pogadanek na zajęciach szkolnych
szkolni, policja inne służby
z funkcjonariuszami policji.
Rady rodziców
Wzajemne informowanie policji i szkół
o zaistniałych problemach z uczniami
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.
Prowadzenie działań opiekuńczo –
wychowawczych i terapeutycznych, propagowanie
zdrowego stylu życia, realizacja programów
profilaktycznych.
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.
Zintensyfikowane kontrole w podmiotach
gospodarczych celem egzekwowania zakazu
sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim

Dyrektorzy szkół, nauczyciele,
Promowanie alternatywnych form spędzania czasu kluby sportowe, samorządy
lokalne, organizacje
wolnego oraz promowanie pozytywnych postaw
pozarządowe, instytucje
społecznych.
kultury, lokalne media
Rady rodziców

MONITORING
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BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

4.4
DZIAŁANIA

UCZESTNICY

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

Policja, organizacje
pozarządowe, fundacje,
samorządy lokalne,
lokalne media
Policja, organizacje
pozarządowe, fundacje,
samorządy lokalne,
szkoły lokalne media

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

Policja, organizacje
pozarządowe, fundacje,
samorządy lokalne,
lokalne media
Rady Rodziców

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

Policja, organizacje
pozarządowe, fundacje,
samorządy lokalne,
szkoły, lokalne media
Rady Rodziców
Policja, organizacje
pozarządowe, fundacje,
samorządy lokalne,
przedsiębiorcy

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

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

TERMIN
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

MONITORING
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PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

4.5
DZIAŁANIA
Szkolenia tematyczne dla osób zajmujących się
ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie.
Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zwiększenie efektywności działań instytucji
pomocowych w realizacji procedury „niebieskiej
karty”.
Zapobieganie dysfunkcjalności rodzin oraz
wykluczeniu społecznemu
Propagowanie informacji na temat pomocy
ofiarom przemocy domowej.

Objęcie opieką prawną, socjalna i psychologiczną
osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Działania resocjalizacyjne dla sprawców
przemocy.
Zapewnienie krótkotrwałego schronienia ofiarom
przemocy w rodzinie

UCZESTNICY
PCPR, Ośrodek Poradnictwa
Rodzinnego i interwencji Kryzysowej,
Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej,
organizacje pozarządowe, samorządy
lokalne
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku,
Policja, Prokuratura, Sąd, Ośrodki
Pomocy Społecznej, PCPR, organizacje
pozarządowe, Rady Rodziców
Policja, Prokuratura, Sąd, gminne
komisje rozwiązywania problemów
alkoholowych
Ośrodki Pomocy Społecznej, PCPR,
organizacje pozarządowe, Gminne
Ośrodki Pomocy Społecznej
Policja, Prokuratura, Sąd, Ośrodki
Pomocy Społecznej, PCPR, organizacje
pozarządowe, gminne komisje
rozwiązywania problemów alkoholowych,
Rady Rodziców
Punkty Interwencji Kryzysowej, Policja,
Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje
pozarządowe, samorządy lokalne,
gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych
Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej,
organizacje pozarządowe, samorządy
lokalne, gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
samorządy lokalne

TERMIN
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
MONITORING
FINANSOWANIA

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny
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4.6

OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DZIAŁANIA

Zdynamizowanie prac zmierzających do
rewaloryzacji i konserwacji zabytków.
Organizowanie konferencji, sympozjów
tematycznych skierowanych do lokalnej
społeczności mających na celu popularyzację
materialnego dziedzictwa kulturowego.
Edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu
wzmacnianie poczucia tożsamości
i odpowiedzialności za stan dziedzictwa
narodowego.
Promowanie technicznych środków
zabezpieczeń zabytków ograniczających
przestępczą działalność człowieka.
Pozyskiwanie środków finansowych na
tworzenie efektywnych systemów
zabezpieczeń.

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

TERMIN
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Źródła
pozabudżetowe

MONITORING
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4.7

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
DZIAŁANIA

UCZESTNICY

TERMIN
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

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.

Ochotnicze Straże Pożarne,
Państwowa Straż Pożarna,
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

Państwowa Straż Pożarna
samorządy lokalne

Zadanie cykliczne

Budżet własny

Państwowa Straż Pożarna,
lokalne media, samorządy
lokalne,

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Państwowa Straż Pożarna,
lokalne media, samorządy
lokalne,

Zadanie ciągłe

Budżet własny
Źródła
pozabudżetowe

Zakup sprzętu szkoleniowego w celu
przeprowadzenia szkoleń w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.
Edukacja społeczeństwa w zakresie
bezpieczeństwa pożarowego poprzez publikację
komunikatów z bieżącej działalności SP w
lokalnych mediach oraz podczas festynów.
Organizowanie i udział w przedsięwzięciach
obejmujących tematykę prewencji społecznej

MONITORING
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4.8

BEZROBOCIE
DZIAŁANIA

Rozpoznanie potrzeb i możliwości
zatrudniania osób bezrobotnych oraz
pozyskiwanie informacji o kondycji
pracodawców (sytuacji lokalnego rynku pracy)
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..
Promowanie i wspieranie zatrudnienia
młodzieży. Organizacja osobom bezrobotnym
zagrożonym wykluczeniem społecznym i
zawodowym okresowego zatrudnienia.
Realizacja przewidzianych w ustawie
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu:
prace interwencyjne, roboty publiczne,
straże, przygotowanie zawodowe dla
dorosłych.
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.

UCZESTNICY

TERMIN
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

Powiatowy Urząd Pracy
w Koninie

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Powiatowy Urząd Pracy
w Koninie

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Powiatowy Urząd Pracy
w Koninie

Zadanie cykliczne

Budżet własny

Powiatowy Urząd Pracy
w Koninie

Zadanie cykliczne

Budżet własny

Powiatowy Urząd Pracy
w Koninie

Zadanie ciągłe

Budżet własny
Źródła
pozabudżetowe

MONITORING
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4.9

ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY POWIATU

UCZESTNICY

TERMIN
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego.

Zadanie ciągłe

Budżet własny

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

Zadanie ciągłe

Budżet własny

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

Kontrole infrastruktury drogowej pod
Zarządcy Dróg
względem bezpieczeństwa użytkowników dróg

MONITORING
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4.10

OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI SANITARNYMI I EPIDEMIOLOGICZNYMI
DZIAŁANIA

Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu
się chorób zakaźnych i zawodowych
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.
Nadzór nad warunkami higieniczno sanitarnymi,
jakie powinien spełniać personel medyczny,
sprzęt oraz pomieszczenia, w których są
udzielane świadczenia zdrowotne.
Propagowanie idei oświatowo – zdrowotnych,
w celu ukształtowania odpowiednich postaw
i zachowań zdrowotnych wśród społeczeństwa
powiatu konińskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Kontrola organizacji kolonii, obozów i innych
form wypoczynku dzieci i młodzieży
Nadzór w zakresie zabezpieczenia odpadów i
przed zagrożeniem sanitarno –
epidemiologicznym.
Zapobieganie dystrybucji niebezpiecznych
substancji psychoaktywnych typu Dopalacze

TERMIN
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

UCZESTNICY

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

MONITORING
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OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI WETERYNARYJNYMI

4.11

TERMIN
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Powiatowy Lekarz
Weterynarii

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Powiatowy Lekarz
Weterynarii

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Nadzór nad wytwarzaniem, obrotem
i stosowaniem pasz.

Powiatowy Lekarz
Weterynarii

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Kontrola nad populacją dzikich zwierząt i ich
szkodliwym wpływem na środowisko i
gospodarkę rolną

Koła Łowieckie
Samorządy lokalne

Zadanie ciągłe

Wg umów z kołami
łowieckimi
Budżet własny

DZIAŁANIA

UCZESTNICY

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt wraz z Powiatowy Lekarz
badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt
Weterynarii
Badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów
pochodzenia zwierzęcego, w tym
monitorowanie obecności substancji
niedozwolonych, pozostałości chemicznych,
biologicznych oraz produktów leczniczych
Nadzór nad bezpieczeństwem i jakością
zdrowotną żywności pochodzenia zwierzęcego
podczas jej pozyskiwania, przetwarzania,
umieszczania na runku

MONITORING
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Zapobieganie przeciw zagrożeniom dla środowiska naturalnego

4.12
DZIAŁANIA

Propagowanie alternatywnych ekologicznych
źródeł energii elektrycznej i cieplnej

UCZESTNICY
Samorządy Lokalne

Wojewódzka
Inspekcja Ochrony
Środowiska
Samorządy lokalne
Wojewódzka
Nadzór nad realizacją zapisów decyzji
Inspekcja Ochrony
dotyczących odzyskiwania odpadów w starych
Środowiska
wyrobiskach
Samorządy lokalne
Wojewódzka
Inspekcja Ochrony
Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci
Środowiska
Samorządy lokalne
Wojewódzka
Informowanie mieszkańców o przekroczeniach
Inspekcja Ochrony
norm w zakresie zanieczyszczenia powietrza
Środowiska
środkami niebezpiecznymi
Samorządy lokalne
Kontrolowanie procesów związanych z
segregowaniem i wywozem odpadów

TERMIN
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

Zadanie ciągłe

Budżet własny

MONITORING
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5. MONITOROWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU
Czynniki dostarczające ocen:


poziom zagrożenia przestępczością i wykroczeniami według policyjnych
statystyk,



postrzeganie stanu bezpieczeństwa przez mieszkańców,



ilości oraz wynikach kontroli przeprowadzanych przez przedstawicieli służb,
inspekcji i straży.



postrzeganie przez mieszkańców działań służb, inspekcji i straży w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ich ocena,



działania podejmowane i realizowane przez poszczególne podmioty w ramach
programu oraz skala ich współpracy,



rozwój rozwiązań technicznych na rzecz bezpieczeństwa,



zmiany w infrastrukturze w celu tworzenia bezpiecznej przestrzeni,



wprowadzanie proponowanych przez przedstawicieli służb, inspekcji i straży
zmian w „Programie”.



Wykonawcy zadań zawartych w „Programie”, na podstawie art. 20 a ustawy
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r poz. 209) do 15 września każdego
roku składają pisemnie na ręce Starosty Konińskiego sprawozdanie ze stanu
bezpieczeństwa za półrocze każdego roku a do 15 lutego każdego roku
składają pisemnie na ręce Starosty Konińskiego sprawozdanie ze stanu
bezpieczeństwa za cały rok poprzedni.
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6. REALIZATORZY PROGRAMU
Podmiotami odpowiedzialnymi za ocenę efektów programu są:


Starosta

Koniński

przy

pomocy

Powiatowej

Komisji

Bezpieczeństwa

I Porządku,


Wójtowie i Burmistrzowie Gmin i Miast Powiatu Konińskiego,



Powiatowe służby, inspekcje i straże,



Organizacje pozarządowe.
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