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I. WSTĘP

Sprawy  bezpieczeństwa  własnego,  własnej  rodziny,  bezpieczeństwa  w  najbliższym  otoczeniu  stawiane  są  na  czele  żądań
społeczności lokalnych i adresowane do przedstawicieli administracji publicznej. Aby spełnić te oczekiwania stworzono w Powiecie
Wrzesińskim  najpierw  program  pn.  „Bezpieczny  Powiat”,  a  teraz  w  związku  z  zapisami  Ustawy  o  samorządzie  powiatowym
„Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w Powiecie Wrzesińskim”.
Wykonawcami tych programów byli i są wybrane służby i straże, inspekcje, różnorodne administracje i inne podmioty funkcjonujące
w sferze kształtowania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Po raz kolejny specjalnie powołany zespół wyłoniony  spośród członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dokonał szczegółowej
analizy zagrożeń występujących na obszarze powiatu oraz realiów finansowych realizacji założeń programowych. Na podstawie tych
prac powstał ten program, który powinien pomóc instytucjom zainteresowanym poprawą stanu bezpieczeństwa w naszym powiecie.

Jako  cel  nadrzędny  Komisja  wytyczyła  sobie  zadanie  utworzenia  Stowarzyszenia  na  rzecz  osób  poszkodowanych
w wypadkach  komunikacyjnych.  Głównym celem działalności  Stowarzyszenia,  będzie  działalność  mająca  na  celu  udzielenia
wszechstronnej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz ich ofiarom (rodzinom, bliskim, itp.).

Drugim  celem  nadrzędnym  wg  opinii  zespołu  jest  konieczność  utworzenia  Punktu  Konsultacyjno-Informacyjnego
Przeciwdziałania  Narkomanii.  Zjawisko  narkomanii  jest  zjawiskiem  niezwykle  groźnym  przede  wszystkim  w  kręgach
szkolnych, a z roku na rok obserwuje się stały wzrost zainteresowania młodzieży  narkotykami. Młodzież, a niekiedy dzieci
sięgają po narkotyki, po to, żeby odejść od stresu, stanów napięć lub pozornie rozwiązać swój osobisty problem, itp. Dzięki
takiemu  Punktowi  każda  osoba  (dorośli,  młodzież   i  dzieci)  będą  mogli  otrzymać  pomoc  w  formie  fachowych  porad,
informacji na temat tego zagrożenia itd. Punkt taki mógłby powstać przy pomocy PCPR, którego Dyrektor zadeklarowała
swoją pomoc w tworzenia takiego rodzaju działalności  dla całego powiatu.
Elementem  składowym  tego  programu  jest  również  program  opracowany  przez  Komendę  Powiatową  Policji  we  Wrześni
pn. „Bezpieczna Woda, który stanowi załącznik do tego opracowania. Odpowiedzialną jednostką za realizację tego programu jest
Policja. 
Jak wynika z poniższych przedsięwzięć, są to zadania, które w dużej mierze nie wymagają dużych nakładów finansowych (niektóre
wcale),  dlatego  uważamy,  że  realizacja  tego  programu  powinna  się  powieść.  Potrzebna  jest  tylko  pomoc  i  zaangażowanie
realizatorów wskazanych  w poniższym programie i  na  to liczymy. 
Niech  pojęcie  bezpieczeństwa  będzie  jednym  z  priorytetowych  działań  wszystkich  służb  i  straży,  inspekcji  i  administracji,
a społeczeństwo będzie mogło czuć się w Powiecie Wrzesińskim bardziej bezpiecznie.
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II. REALIZATORZY

1. Starostwo Powiatowe we Wrześni.
2. UMiG we Wrześni.
3. UG w Kołaczkowie.
4. UMiG w Nekli.
5. UG w Miłosławiu.
6. UGiM w Pyzdrach.
7. Komenda Powiatowa Policji we Wrześni.
8. Komenda Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.
9. Straż Miejska we Wrześni i Miłosławiu.
10. Placówki Pomocy Społecznej na terenie powiatu.
11. Zarządy Pracowniczych Ogródków Działkowych.
12. Dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele szkół wszystkich szczebli na terenie powiatu.
13. Firmy ubezpieczeniowe.
14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
15. SANEPID.
16. Kościół.
17. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
18. Zarządy dróg  gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
19. LOK we Wrześni.
20. Lokalne media.
21. SP ZOZ we Wrześni.
22. Powiatowy Inspektor Weterynarii.
23. PCK.
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III. Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli dla Powiatu Wrzesińskiego

Przedsięwzięcie - zadanie Sposoby i warunki realizacji Realizator Miejsce realizacji Czas realizacji Finansowanie

Przestępczość kryminalna w tym przeciwko mieniu, kradzieży i wymuszeń.

• Przedstawianie stanu 
zagrożenia przestępczością
oraz inspirowanie mieszkańców 
danych regionów do 
podejmowania działań 
profilaktycznych w zakresie 
ochrony mienia.

• Propagowanie właściwej 
reakcji mieszkańców na 
przejawy chuligaństwa i 
brutalności w miejscach 
publicznych poprzez 
powiadamianie Policji i Straży 
Miejskiej

• Nawiązywanie kontaktów, 
które pozwolą Policji na 
otrzymanie zgłoszenia o 
każdym przypadku lub próbie 
wymuszenia rozbójniczego, 
którego ofiarą mógłby być 
uczeń 

- udział Policji w zebraniach grup 
członkowskich  Spółdzielni 
Mieszkaniowej we Wrześni, 
Miłosławiu i  Orzechowie, na 
spotkaniach wiejskich oraz na innych
spotkaniach

- umieszczanie apeli, odezw w 
lokalnych mediach

- spotkania policjantów wszystkich 
szczebli w szkołach

- KPP we Wrześni

- KPP we Wrześni
- Samorząd powiatowy
- Straż Miejska

- Policja
- dyrektorzy szkół

Teren wszystkich gmin 
Powiatu Wrzesińskiego

Teren wszystkich gmin 
Powiatu Wrzesińskiego

Szkoły podstawowe, 
gimnazjalne i ponad-
gimnazjalne z terenu 
Powiatu Wrzesińskiego 

Długofalowy

Długofalowy

Długofalowy

Budżet Powiatu

Budżet Powiatu

-
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• Ujawnianie osób samotnie 
mieszkających, które z racji 
uprawianego zawodu lub dobrej 
sytuacji materialnej narażone są 
na przestępstwo utraty życia, 
zdrowia lub rozboju i kradzieży

• We współpracy z 
przedstawicielami prywatnego 
handlu, kupców i 
przedsiębiorców wypracować 
strategię zapobiegania 
przestępczości polegającej na 
wymuszeniach, szantażach i 
uprowadzeniach osób 

• Objęcie najbardziej 
zagrożonych miejsc systemem 
monitoringu
- zabezpieczenie 

samochodów na parkingach
przed włamaniem i 
kradzieżą

• Zapobieganie i ograniczanie 
włamań i kradzieży na terenie 
ogródków działkowych

- organizowanie w ramach programu 
„Pomoc sąsiedzka” systemów 
pomocy i opieki sąsiedzkiej

- drukowanie i dostarczanie ulotek

- zorganizowanie wystawy 
najskuteczniejszych, profesjonalnych 
zabezpieczeń 

- realizacja inwestycji monitoringu na 
terenie miasta Wrześni 

- inspirowanie osób odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo na parkingach do 
ich ogradzania, oświetlania

- organizowanie wspólnych patroli 
pieszych z udziałem działkowców i 
policjantów

- udział policjantów dzielnicowych w 
odbywających się walnych 
zebraniach działkowców

- Samorząd powiatowy
- Policja
- Straż Miejska
- ośrodki opieki 

społecznej

- Policja
- Samorząd powiatowy

- UMiG Września
- Samorząd powiatowy

- Policja
- Zarządy 

Pracowniczych 
Ogródków 
Działkowych

- Straż Miejska

Tereny objęte 
programem „Pomoc 
sąsiedzka” oraz w miarę
możliwości inne

- Tereny wystawienni-
cze na terenie powiatu 
przy okazji 
różnorodnych imprez 
publicznych
- KPP Września

- miasto Września
- Powiat Wrzesiński

Teren Powiatu

Długofalowy

W miarę 
możliwości 
powtarzać zadanie 
corocznie

2001 – 2004

Działania w miarę 
potrzeb w cyklu 
całorocznym

- Budżet 
powiatu

- Pozyskani  
        sponsorzy

- Budżet 
powiatu

- Pozyskani 
sponsorzy

Budżet Powiatu
Budżet Gminy 
Września

-
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• Znakowanie przedmiotów 
zagrożonych kradzieżami oraz 
jednośladów tajnopisem

• Bieżące informowanie 
społeczeństwa o zdarzeniach 
przestępczych, ich skutkach 
oraz możliwościach 
zabezpieczania się przed 
staniem się ofiarami przestępstw

• Kontynuacja i rozszerzanie na 
gminy powiatu programu 
„Pomoc sąsiedzka”

- zakup tajnopisu i opracowanie 
programu względnie zakup 
obsługującego ewidencję 
oznakowanych przedmiotów

- współpraca ze środkami masowego 
przekazu (prasa, radio i w przyszłości 
docelowo w TV kablowej)

- wsparcie inicjatywy KPP we Wrześni 
oraz udzielenie jak najszerszej pomocy w 
tym przedsięwzięciu 

- Straż Miejska

- Policja
- Samorząd powiatowy

- Policja
- firmy ubezpieczeniowe
- samorządy gminne i 

Powiatowy

Przedsięwzięcie dla 
społeczności całego 
powiatu

Teren Powiatu

- Teren Powiatu

Początek w 2002,
Kontynuacja ciągła
wg zaintereso-
wania i potrzeb

Długofalowy

Długofalowy

-

- Budżet 
Powiatu

- Pozyskani 
sponsorzy

- Budżety 
gminne  

- Budżet 
Powiatu

- firmy 
ubezpiecze-
niowe

- inni 
sponsorzy
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Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii i alkoholizmu.

• Profilaktyka uzależnień wśród 
młodzieży.

• Przekaz informacji dla 
społeczeństwa o środkach 
uzależniających.

- poruszanie problemów uzależnień na 
lekcjach wychowawczych

- poruszanie wiedzy o materiały 
edukacyjne, wyświetlanie kaset o 
problematyce uzależnień

- prelekcje dla rodziców nauczycieli, 
wychowawców klas

- współpraca z instytucjami 
zajmującymi się problemami 
społecznymi, służbą zdrowia

- organizowanie i uczestnictwo 
młodzieży w imprezach Zdrowy Styl 
Życia

- szkolenie pedagogów szkolnych pod 
kątem uzależnień od środków 
odurzających 

- poprzez katechezę dzieci i młodzieży 
na temat szkodliwości działania 
środków odurzających

- poruszanie problemów uzależnień na 
kazaniach podczas niedzielnych 
Mszy św.

- uczestnictwo w przygotowaniach 
programu „Promocja Zdrowego Stylu
Życia

- dostarczanie materiałów 
edukacyjnych w formie ulotek, 
broszur rodzicom, dzieciom i 
młodzieży

- Szkoły 
ponadpodstawowe

- Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie

- Poradnia Pedagogiczno
– Psychologiczna

- Sanepid
- Punkt Konsultacyjno-

Informacyjny 
Przeciwdziałania 
Narkomanii

- Samorządy  gmin i 
powiatu

- Kościół
- Szkoły
- Samorządy gminne i 

powiatowy
- Organizacje 

pozarządowe
- Młodzieżowe grupy 

wsparcia

Szkoły podstawowe, 
gimnazjalne i ponad-
gimnazjalne

Wszystkie gminy z 
terenu Powiatu 
Wrzesińskiego

Długofalowy

Długofalowy

Budżety gminne

budżet
powiatowy

-
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• Stałe rozpoznanie zagrożeń 
przestępczością narkotykową na
terenie szkół 

• Szkolenie wychowawców i 
nauczycieli w zakresie 
rozpoznawania podstawowych 
rodzajów narkotyków oraz w 
zakresie rozpoznawania 
objawów osób znajdujących się 
pod ich wpływem

• Uświadamianie rodzicom 
zagrożeń wynikających z 
zażywania narkotyków. 
Instruowanie w zakresie 
rozpoznawania podstawowych 
rodzajów środków odurzających
oraz objawów u osób 
znajdujących się pod ich 
wpływem   

• Promowanie zdrowego stylu 
życia bez narkotyków i alkoholu

- utrzymanie stałego kontaktu z 
pedagogami szkolnymi i dyrektorami
szkół, wychowawcami, młodzieżą

- prelekcje w czasie narad 
pedagogicznych

- dostarczanie materiałów 
edukacyjnych

- wykłady, prelekcje w czasie  
wywiadówek

- współpraca z Gminnymi Komisjami 
Rozw.Probl.Alkohol. w organizacji 
„Dni promocji zdrowego stylu życia

- Policja
- Dyrektorzy szkół i 

pedagodzy

- Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny 
Przeciwdziałania 
Narkomanii

- Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna

- Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny 
Przeciwdziałania 
Narkomanii

- Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna

- Policja
- pedagodzy, 

wychowawcy

- Policja
- Samorządy gminne i 

powiatowy
- Organizacje 

pozarządowe

Wszystkie szkoły 
różnych szczebli 
Powiatu Wrzesińskiego

Wszystkie szkoły 
różnych szczebli 
Powiatu Wrzesińskiego

Wszystkie szkoły 
różnych szczebli 
Powiatu Wrzesińskiego

Teren Powiatu

Długofalowy

Długofalowy

Długofalowy

Corocznie

-
-

- Samorządy
gminne,

powiatowy
- organizacje
pozarządowe

-

- Samorządy
gminne,

powiatowy
- organizacje   
       pozarządowe
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• Stały nadzór nad dyskotekami 
i pubami w celu ujawnienia 
osób handlujących oraz 
zażywających środki odurzające

• W okresie letnim ujawniać 
nielegalne uprawy maku i 
konopi indyjskich

• Dążenie do zatrzymania 
dealerów w rejonach szkół

- Kontrole i obserwacje zmierzające do
zatrzymania dealerów 

- kontrole legalnych upraw i 
ujawnianie nielegalnych

- nasilenie obserwacji
- współpraca z pedagogami, dyrekcją 

szkół, uczniami

- Policja
- Straż Miejska

- Policja
- Straż Miejska

- Policja
- Pedagodzy szkolni
- Straż Miejska

- dyskoteki , puby, 
inne lokale 
gastronomiczne

- teren powiatu

- Szkoły z terenu 
powiatu

Działania 
okresowe – 
operacyjne

Działania 
okresowe – 
operacyjne

Długofalowy

-

-

-

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

• W zakresie przestrzegania 
przepisów ruchu drogowego i 
stanu technicznego pojazdów

• W zakresie stanu technicznego
i użytkowego dróg

- W miarę możliwości zwiększenie 
częstotliwości patroli i kontroli na 
drogach

- dokonywanie planowych przebudów 
miejsc niebezpiecznych

- zabezpieczyć ruch pieszych i 
        rowerzystów poprzez budowę  
        chodników, ścieżek rowerowych, 
         przejść dla pieszych z sygnalizacja 
        świetlną i dźwiękową
- zabezpieczyć ruch osób 

niepełnosprawnych poprzez 
likwidację barier architektonicznych

- wykonywać systematycznie roboty 

- Policja
- Straż miejska

- Zarządy dróg 
gminnych, 
powiatowych, 

        wojewódzkich              
        i krajowych

- Teren całego 
Powiatu

Tereny wszystkich gmin
Powiatu Wrzesińskiego

- długofalowy

- długofalowy

-

- budżet 
gminny

- budżet 
       powiatowy
- budżet 

krajowy
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• W zakresie poszerzania 
wiedzy o ruchu drogowym

• W zakresie bezpieczeństwa w 
ruchu kołowym w pobliżu szkół

na drogach mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego

 

- zachęcanie do nauki przepisów ruchu
drogowego

- dokształcanie osób upoważnionych 
do prowadzenia pojazdów w zakresie
zmian w kodeksie drogowym

- informowanie o zmianach w 
przepisach ruchu drogowego

- ostrzeganie o skutkach zdarzeń na 
drogach

- informowanie o statystyce zdarzeń na
drogach

- cykliczne publikowanie rubryki 
„Bezpieczeństwo Ruchu 
Drogowego” w gazetach lokalnych

- cykliczne ogłaszanie konkursów dla 
dzieci i młodzieży w gazetach 
lokalnych na temat znajomości 
przepisów ruchu drogowego  wraz z 
nagradzaniem

- zakup elementów ostrzegawczo-
odblaskowych na odzież i tornistry 
oraz przekazywanie bezpłatnie 
poprzez szkoły dzieciom klas 0 i I 
oraz rowerzystom

- przekazywanie informacji na temat 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
szkołom

- dokonanie wizji lokalnych w celu 
określenia bezpieczeństwa dzieci 
dochodzących i dojeżdżających do 

- LOK
- Wydział Komunikacji i

Dróg 
- Policja
- Szkoły
- Straż Miejska

- Policja
- Straż Miejska

- Sale wykładowe 
LOK

- Obiekty szkolne

Teren wszystkich gmin 
Powiatu Wrzesińskiego

- długofalowy

- długofalowy

- Budżety 
gminne i 
powiatowy

- Firmy 
ubezpie-
czeniowe

- Media
- Pozyskani 

sponsorzy

-
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szkół
- wnioskowanie o poprawę 

bezpieczeństwa ruchu drogowego 
przy szkołach

Zbiorowe zakłócanie porządku publicznego

• W zakresie bezpieczeństwa na 
obiektach podczas organizacji 
imprez masowych

- monitorowanie przebiegu imprez pod
kątem realizacji regulaminów i 
przepisów dotyczących organizacji 
imprez masowych

- Policja
- Straż Miejska
- KP PSP
- SANEPID
- SP ZOZ  

- obiekty sportowe na
terenie powiatu

- amfiteatr
- szkoły
- domy kultury

W zależności od 
terminów 
organizowanych 
imprez

-

Bezpieczeństwo sanitarne i weterynaryjne

• Nadzór sanitarny - zwiększenie nadzoru sanitarnego 
(intensyfikacja kontroli) zakładów 
produkcyjnych, zakładów 
zbiorowego żywienia, szkół i 
przedszkoli, środków transportu i 
artykułów spożywczych

- w porozumieniu z Inspekcją 
Sanitarną i Ochroną Środowiska 
ustalić proste schematy postępowania
dla ludności w przypadku 
stwierdzenia zagrożeń będących w 
gestii działania ww. 

- współpraca z lokalnymi mediami 

- Sanepid
- Wydział Ochrony 

Środowiska i 
Rolnictwa SP we 
Wrześni

Teren całego Powiatu 
Wrzesińskiego

Długofalowy -
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• Prowadzenie na terenie 
Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej oraz w 
innych punktach wykładów i 
szkoleń

• Przeszkolenie pracowników 
Straży Miejskiej 
poszczególnych gmin powiatu

• Utworzenie zbiornicy padliny

• organizowanie szkoleń

celem wyartykułowania aktualnych 
zagrożeń i promowania zagrożeń je 
minimalizujących

- prowadzenie wykładów, szkoleń
- organizowanie wystaw

- zachowania środków ostrożności 
przy zbieraniu padłych oraz 
przejechanych zwierząt

Wydzielić miejsce składowania zwłok 
zwierzęcych oraz podpisać umowę z 
zakładem utylizacyjnym

- organizowanie w szkołach i innych 
placówkach szkoleń i pogadanek 
uświadamiających zagrożenia 
wynikające z kontaktu z padłym 
zwierzęciem

- Sanepid

- Powiatowy Inspektor 
Weterynarii

- Powiatowy Inspektor 
Weterynarii

- Wydział Ochrony 
Środowiska i 
Rolnictwa

- Samorządy gminne

- Powiatowy Lekarz 
Weterynarii

- Sanepid
- Szkoły
- Inne obiekty dające 

możliwości 
organizacyjne na 
terenie Powiatu 
Wrzesińskiego

- Straż Miejska we 
Wrześni

- Straż Miejska w 
Miłosławiu

Teren Powiatu

Wszystkie szkoły z 
terenu powiatu oraz inne
placówki wg uznania

- Długofalowy

- na bieżąco

2002 – 2004

- długofalowe

-

- Budżety 
gminne i 
powiatowy

- Budżety 
gminne i 
powiatowy

-
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Przedsięwzięcie –
zadanie

Sposoby i warunki
realizacji

Realizator Miejsce realizacji Czas realizacji Finansowanie

Poprawa stanu bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeń w powiecie
Monitorowanie stanu 
zagrożenia  pożarowego oraz 
innych miejscowych zagrożeń 
na terenie powiatu

- aktualizacja "Powiatowego  
  Katalogu Zagrożeń"

- - kontrola stanu 
bezpieczeństwa w zakładach 
pracy zgodnie z 
harmonogramem kontroli
- kontynuacja akcji 

"Niebezpieczne Przewozy"

Państwowa Straż 
Pożarna ( PSP)

PSP, Nadzór 
Budowlany
PSP, Policja

Teren  wszystkich  gmin
Powiatu Wrzesińskiego

cały rok Budżet Państwa

Przedstawianie stanu 
bezpieczeństwa pożarowego 
oraz innych miejscowych 
zagrożeń

-   współpraca z mediami            
    ( Prasa, Radio, Telewizja)
- pogadanki w szkołach 

różnych szczebli
- "Otwarte Dni Strażnicy" dla 

różnych wycieczek 
szkolnych

PSP

PSP

PSP

Teren  wszystkich  gmin
Powiatu Wrzesińskiego
Szkoły

Komenda Powiatowa PSP

Długofalowy Budżet Państwa

Propagowanie bezpiecznego 
postępowania oraz nauka 
postępowania w przypadku 
wystąpienia danego typu 
zagrożenia.

- pogadanki w szkołach
- organizacja gminnego oraz 

powiatowego turnieju 
wiedzy pożarniczej

- organizowanie konkursów, 
zawodów, szkoleń z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej

PSP

PSP
PCK

Teren  wszystkich  gmin
Powiatu Wrzesińskiego
Szkoły

Długofalowy Budżet Państwa,
Budżet Powiatu
Budżety Gmin
Pozyskani sponsorzy
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Nadzór i ocena stanu 
wyszkolenia jednostek 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych (OSP)

- kontrole stanu gotowości 
operacyjnej w jednostkach 
OSP

- podnoszenie stanu 
wyszkolenia członków OSP 
poprzez realizację kursów w 
powiatowym Ośrodku 
Szkolenia

- organizacja i 
przeprowadzenie ćwiczeń 
oraz manewrów z udziałem 
jednostek OSP i PSP

- organizacja gminnych i 
powiatowych zawodów 
sportowo-pożarniczych

PSP

PSP

PSP

PSP, U Gmin. 
Samorząd 
Powiatowy

jednostki OSP

Komenda Powiatowa PSP

Komenda  Powiatowa  PSP
Zakłady Pracy

stadiony sportowe

Długofalowy Budżet Państwa

Budżet Państwa

Budżet Państwa. 
Sponsorzy

Budżet Powiatu
Budżety Gmin

Pełna realizacja zadań  z 
zakresu ratownictwa 
medycznego realizowanego 
przez straże pożarne.

- przeszkolenie wszystkich 
funkcjonariuszy PSP oraz 
członków OSP w zakresie 
ratownictwa medycznego

- zakup zestawów 
ratownictwa medycznego 
typu R-1 dla jednostek 
Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego

U. Gmin, 
Samorząd 
powiatowy, PSP

U. Gmin, 
Samorząd 
powiatowy

Komenda Powiatowa PSP lub
sale szkolne.

Teren  wszystkich  gmin
Powiatu Wrzesińskiego

Do końca 2003 r.

Do końca 2003 r.

Budżet Powiatu
Budżety Gmin

Budżet Powiatu
Budżety Gmin

Ocena stanu bezpieczeństwa 
terenów leśnych oraz ciągła 
współpraca z nadleśnictwami 
w celu zapobiegania oraz walki
z pożarami lasów.

- kontrola stanu 
bezpieczeństwa obszarów 
leśnych

- udział w naradach 
organizowanych przez 
nadleśnictwa

PSP

PSP

Teren  wszystkich  gmin
Powiatu Wrzesińskiego

Nadleśnictwa

Corocznie

Corocznie

Pełna realizacja postanowień 
Ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska w przypadkach 
występowania awarii 
przemysłowych

- Zobligowanie zakładów o 
zwiększonym ryzyku do 
opracowania i 
zatwierdzenia przez PSP" 
Programu zapobiegania 
awariom"

-  CPR  Słomowo,
PSP

 Teren  wszystkich  gmin
Powiatu wrzesińskiego

Długofalowy Wytypowany  zakład
pracy
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Budowa systemu 
bezpieczeństwa w powiecie  na
podstawie realizacji ustawy o 
stanie klęski żywiołowej.

- utworzenie gminnego 
zespołu reagowanie

- utworzenie powiatowego 
zespołu reagowania 
kryzysowego 

U. Gmin, PSP

Samorząd
powiatowy,  PSP,
Policja,  ZOZ,
Sanepid, 

U. Gmin-wszystkie

Starostwo Powiatowe

2003 - 2005

2003 r

Budżety Gmin

Budżet Powiatu

Ciągłe monitorowanie 
zagrożeń, ich przyjmowanie, 
ewidencja oraz dysponowanie 
podmiotów ratowniczych do 
działań realizowane przez 
główne ogniwo systemu 
bezpieczeństwa tj. Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego 
(CPR)

- kontynuacja procesu 
wyposażenia oraz 
bieżącego utrzymania CPR
zgodnie z ustawą o 
Państwowym 
Ratownictwie 
Medycznym:

 zakup programu 
komputerowego niezbędnego 
w pracy dyspozytora PSP i 
Pogotowia Ratunkowego

 zakup serwera
 zawarcie terminowych umów 

na konserwację urządzeń 
informatycznych  i 
łącznościowych

Samorząd
powiatowy,  PSP,
ZOZ

Centrum  Powiadamiania
Ratunkowego

2003 r. Budżet Powiatu

Zapewnienie  normatywu
wyposażenia  w  sprzęt
ratowniczy  PSP  i  jednostek
OSP.

- zakup zestawu narzędzi 
hydraulicznych

- zakup ubrań typu 
ciężkiego

Samorząd
powiatowy,  PSP,
U. Gmin

Teren  wszystkich  gmin
Powiatu Wrzesińskiego

2003 r. Budżet Powiatu
Budżety Gmin
Sponsorzy
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Załącznik nr 1

PROGRAM 

„BEZPIECZNA WODA” 
dla POWIATU WRZESIŃSKIEGO

I. Założenia programu.

Środowisko wodne to specyficzny ekosystem pozwalający na zaspokajanie wielu różnorodnych potrzeb, np.:
- czerpanie wody pitnej,
- czerpanie pożywienia z zasobów naturalnych (ryby, zwierzyna wodna, itp),
- wypoczynek,
- wędkarstwo.

Szczególny charakter tego środowiska powoduje, że wiążą się z nim różnego rodzaju zagrożenia:
- kłusownictwo wodne, zmierzające do kradzieży ryb dokonywane metodami, które powodują zniszczenie zasobów 

wodnych oraz linii brzegowej,
- kłusownictwo leśne w pobliżu obszarów wodnych,
- niebezpieczne dzikie kąpieliska, zagrażające życiu i zdrowiu osób z nich korzystających,
- niszczenie i degradacja środowiska naturalnego, poprzez wylewanie do zbiorników wodnych i rzek ścieków 

chemicznych i odpadów toksycznych,
- grodzenie brzegów do lustra wody, co powoduje odcięcie zwierzynie dostępu do zbiorników wodnych oraz utrudnia 

bądź uniemożliwia dojazd służbom ratunkowym.
Na niebezpieczeństwa te narażone są również obszary wodne położone na terenie Powiatu Wrzesińskiego. Specyfika tych obszarów 
powoduje, że za stan ich bezpieczeństwa jest odpowiedzialnych i ma na nie wpływ wiele podmiotów.
Należy stworzyć warunki do ich prawidłowego współdziałania. Trzeba podkreślić, że nie istnieje jakikolwiek podmiot, który byłby     
w stanie samodzielnie zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny w rejonach zbiorników wodnych.
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II. Cele podejmowanych działań (oczekiwane efekty).

1. Zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i zdarzeniom kryminalnym w obrębie środowiska wodnego.
2. Redukcja innego rodzaju zagrożeń.
3. Ochrona zasobów naturalnych w obrębie środowiska wodnego.
4. Spowodowanie wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród osób mieszkających i korzystających ze środowiska wodnego.
5. Budowa zintegrowanego systemu współdziałania.
6. Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej i uzyskanie pozytywnego społecznego oddźwięku dla działań na rzecz 

środowiska wodnego.

III. Sposób realizacji.

- prowadzenie stałej analizy zagrożeń i na tej podstawie planowanie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do ich 
ograniczania lub całkowitej likwidacji,

- prowadzenie rozpoznania w zakresie zmian ukształtowania brzegów i dna (szczególnie po okresie zimowym) – w celu 
określenia warunków kąpieli i miejsc niebezpiecznych,

- monitorowanie zbiorników wodnych i rzek w celu ujawniania przypadków ich zanieczyszczeń,
- inicjowanie i prowadzenie szerokiej działalności profilaktyczno-informacyjnej o skali zagrożeń (ośrodki 

wypoczynkowe, obozy, kąpieliska),
- egzekwowanie od organizatorów imprez turystycznych i rekreacyjno-sportowych na wodach zapewnienia dla celów 

ratowniczych odpowiedniej ilości sprzętu pływającego i właściwej służby.
Podczas planowania wspólnych przedsięwzięć prewencyjnych należy zwracać szczególną uwagę na:

- kontrolę wędkujących,
- kontrolę w zakresie ochrony  środowiska,
- kontrolę dostępu do wód.
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IV. Partnerzy w realizacji programu.

1. Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
2. Straż Leśna.
3. Straż Miejska.
4. Komenda Powiatowa Policji.
5. Społeczne Straże Rybackie.
6. Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
7. Koła wędkarskie.
8. Władze samorządowe gmin i powiatu.

V. Postanowienia końcowe.

Program „Bezpieczna Woda” to przedsięwzięcie długofalowe realizowane w ramach Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Powiecie Wrzesińskim.
Za realizację zadań wynikających z harmonogramu działań odpowiedzialni są wszyscy partnerzy. Nadzór nad całością realizacji 
prowadzi Komenda Powiatowa Policji we Wrześni.
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HARMONOGRAM
realizacji zadań wynikających z programu „Bezpieczna Woda”

Przedsięwzięcie – zadanie Sposoby realizacji Realizatorzy Miejsce realizacji Czas realizacji

Przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu
- organizowanie wspólnych patroli
- kontrola osób wędkujących

- Policja
- Społeczna Straż 

Rybacka
- Straż Leśna
- Straż Miejska

Teren wszystkich gmin
powiatu wrzesińskiego 

długofalowy

Przeciwdziałanie kłusownictwu leśnemu
- organizowanie wspólnych   

patroli

- Straż Leśna
- przedstawiciele kół

łowieckich
- Policja

Tereny leśne wszystkich
gmin powiatu
wrzesińskiego

długofalowy

Ujawnianie dzikich kąpielisk

- prowadzenie pogadanek             w 
szkołach

- organizowanie patroli
- kolportaż ulotek pouczających
- zobowiązanie właścicieli zbiorników 

wodnych do oznakowania ich 
tablicami informacyjno-ostrzegawczy-
mi 

- dyrektorzy 
szkół

- Policja-
ZPKNiP

- Straż Miejska

Wszystkie szkoły
okres letni każdego

roku

Ujawnianie przypadków niszczenia              i
degradacji środowiska naturalnego poprzez

wylewanie ścieków

- prowadzenie szerokiej akcji 
informacyjnej w ramach edukacji 
ekologicznej

- zbieranie informacji o przypadkach 
zrzutu ścieków

- Wydział 
Ochrony 
Środowiska,

- Wojewódzka 
Inspekcja 
Ochrony 
Środowiska

- SANEPID

Rzeki i zbiorniki wodne
na terenie powiatu

długofalowy

Propagowanie organizowania bezpiecznych
lodowisk i ślizgawek oraz przeciwdziałanie
wykorzystywaniu zbiorników wodnych jako

lodowisk

- patrolowanie
- zwracanie uwagi na grożące 

niebezpieczeństwa

- dyrektorzy 
wszystkich szkół

- władze 
gminne

- Policja

Teren całego powiatu okres zimowy
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