
Uchwała Nr XV/123/2012 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 25 stycznia 2012r. 
 
 

w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości 
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” dla powiatu 
namysłowskiego.  
 
 

 Na podstawie art. 12 pkt 9b w związku z art. 38a ust. 2 pkt 3 ustawy o 
samorządzie Powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Przyjmuje się do realizacji „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2012-2015”, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 
    

  Wiceprzewodniczący Rady 
   Powiatu Namysłowskiego 

 
             Sławomir Gradzik 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr XV/123/2012 
Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 25 stycznia 2012r.  
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POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI  

ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI  

I PORZĄDKU PUBLICZNEGO  

na lata 2012 – 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Namysłów, styczeń 2012 
 



SPIS TREŚCI 
 

 

1. Wprowadzenie. 

2. Cele programu.  

3. Podmioty zaangaŜowane z realizację programu. 

4. Obszary działania: 

4.1 bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, 

4.2 przemoc w rodzinie,  

4.3 bezpieczeństwo w szkole, demoralizacja i przestępczość nieletnich, 

4.4 bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

4.5 ochrona dziedzictwa narodowego, 

4.6 bezpieczeństwo imprez masowych,  

4.7 bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, 

4.8 bezpieczeństwo budowlane, 

4.9 bezpieczeństwo weterynaryjne,  

4.10 sytuacje kryzysowe,  

4.11 bezpieczeństwo w sieci.  

5. Zakończenie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. WPROWADZENIE 
 

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

1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 

w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi słuŜbami, inspekcjami i straŜami oraz 

zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli, została utworzona Komisja Bezpieczeństwa  i  Porządku. Skład osobowy 

Komisji i jej zadania zostały określone Zarządzeniem Nr 04/02/2011 Starosty 

Namysłowskiego z dnia 10 lutego 2011r. z późn. zm. 

Do zadań Komisji zgodnie z zapisami cyt. wyŜej ustawy naleŜy: 

1. ocena zagroŜeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie 

powiatu, 

2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy,  

a takŜe 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 innych programów współdziałania Policji i innych 

powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy oraz jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli, 

5. opiniowanie projektu budŜetu powiatu w zakresie porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli, 

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 niŜ wymienione  

w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli. 
 

 

 

 



Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego naleŜy do zasadniczych 

zadań władzy publicznej na kaŜdym szczeblu. Mimo, Ŝe dynamika przestępstw na 

terenie Powiatu nie ulega drastycznym zmianom, to naleŜy aktywnie działać dla 

zmniejszenia ich liczby.  

Koniecznym jest uruchomienie wszelkich czynników współdziałających, bo nie 

ulega wątpliwości, Ŝe zagroŜenia nie zostaną usunięte przez działania wyłącznie 

samej Policji. Bezpieczeństwo mieszkańców jest w rękach nas wszystkich. 

Konieczna jest takŜe szeroko pojęta współpraca słuŜb, inspekcji, straŜy, samorządów 

lokalnych, organizacji pozarządowych i społeczeństwa.  

 
 Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2012 – 2015 określa ramy 

stałej, partnerskiej współpracy i współdziałania organów administracji samorządowej     

i państwowej oraz  podmiotów kreujących Ŝycie społeczne z mieszkańcami powiatu 

namysłowskiego.  Program został zbudowany w oparciu o elementy Rządowego 

Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem 

Bezpieczniej”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. CELE PROGRAMU 
 

Głównym celem Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2012 – 2015 jest 

wzrost realnego bezpiecze ństwa mieszka ńców powiatu namysłowskiego,  

Cel ten moŜna osiągnąć poprzez realizację załoŜeń programowych i zadań 

obejmujących n.w. zagadnienia: 

1. poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  

2. zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zwalczanie: 

a) chuligaństwa i wandalizmu, 

b)       produkcji i handlu narkotykami, 

c) przestępstw i wykroczeń, które godzą w środowisko naturalne, estetykę 

miejsc publicznych oraz w miejscach zamieszkania,  

3. ograniczanie liczby czynów karalnych, których sprawcami są nieletni,  

4. zapewnienie porządku publicznego podczas organizowanych na terenie powiatu 

imprez masowych, zwłaszcza o charakterze sportowym,  

5. edukacja obywateli w zakresie poprawy porządku i bezpieczeństwa, 

6. poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, sanitarno-

epidemiologicznego, epizootycznego oraz innych zagroŜeń naturalnych,  

7. inicjowanie współpracy mieszkańców powiatu namysłowskiego z instytucjami                      

i organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego,  

8. poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej oraz innych 

słuŜb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PODMIOTY ZAANGAśOWANE W REALIZACJ Ę PROGRAMU 
 

 Za wdroŜenie i realizację Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2012 – 2015 

odpowiedzialna będzie Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście 

Namysłowskim. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele: 

 

1. samorządów gmin: Domaszowice, Namysłów, Pokój, Świerczów  i  Wilków,  

2. samorządu powiatu namysłowskiego, 

3. policji, 

4. straŜy poŜarnej, 

5. stacji sanitarno-epidemiologicznej,  

6. straŜy granicznej, 

7. prokuratury.  

 

Do realizacji w/w Programu przewiduje się udział słuŜb, instytucji  i organizacji 

działających na terenie powiatu namysłowskiego na rzecz szeroko pojętego 

bezpieczeństwa obywateli tj. Policja, StraŜ PoŜarna, StraŜ Miejska, itp.                           

W trakcie realizacji Programu przewiduje się nawiązanie lub pogłębianie współpracy                   

z takimi podmiotami jak: 

1. Radą Miasta Namysłów, radami gmin: Domaszowice, Pokój, Świerczów                  

i  Wilków oraz Radą Powiatu Namysłowskiego,  

2. dyrekcjami szkół, pedagogami szkolnymi, 

3. słuŜbą zdrowia,  

4. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej,  

5. instytucjami ubezpieczeniowymi,  

6. kościołami,   

7. lokalnymi mediami,  

8. organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, 

fundacjami, towarzystwami, które mają w swoich statutach zadania związane                              

z przeciwdziałaniem patologiom społecznym, wychowaniem dzieci                              

i młodzieŜy, promowaniem zdrowego stylu Ŝycia.  

 
 
 



 
4. OBSZARY DZIAŁANIA  
 

W Programie określono ramowe obszary działania i kierunki aktywności 

zaangaŜowanych w nim podmiotów.   
 

4.1.  BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH 
        I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA  
 

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

1. ZagroŜenie przestępczością pospolitą, zjawiskami chuligańskimi  

i patologicznymi, w tym zachowaniami nieakceptowanymi społecznie (dewastacje, 

rozboje, wymuszenia, kradzieŜe, 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 słuŜb 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.   

 
ZADANIA DO REALIZACJI : 

 

1. Rzetelna analiza zagroŜeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności 

lokalnych pod względem bezpieczeństwa.  

2. Rzetelna analiza stanu słuŜby prewencyjnej Policji, w tym: 

a) wskazanie głównych problemów,  

b) ocena współpracy ze StraŜą Miejską i innymi podmiotami ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

3. Zintegrowana organizacja i dyslokacja słuŜby oparta na analizach i mapach 

zagroŜeń zapewniająca: 

a) koordynację działań poszczególnych komórek organizacyjnych Policji, 



b) komunikację miedzy róŜnymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

bezpieczeństwa w celu wspólnego planowania i koordynacji działań oraz 

oceny osiągniętych efektów. 

4. Zwiększenie liczby patroli Policji i innych formacji w tych miejscowościach  

i czasie gdzie są najbardziej potrzebne. 

5. Promowanie i efektywne wykorzystanie moŜliwości technicznych,  

w szczególności monitoringu wizyjnego miejsc publicznych skorelowanego 

odpowiedzialną organizacją słuŜby Policji i StraŜy Miejskiej.  

6. Aktywizowanie dzielnicowych, jako policjantów „pierwszego kontaktu” do: 

a) identyfikacji lokalnych problemów bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

b) dostarczania waŜnych informacji z terenu działania, 

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

7. Wypracowanie mechanizmów współpracy pomiędzy administracją samorządową, 

Policją, StraŜą Miejską i lokalnym społeczeństwem. 

8. Prowadzenie systematycznej kontroli lokali gastronomicznych, punktów 

sprzedaŜy alkoholu pod względem posiadania zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu, 

spełnienia norm budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych. 

9. Monitorowanie prawa i inicjowanie zmian, które mogą wpływać na efektywność 

działań. 

10. Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa. 

11. Wspieranie i promowanie działań budujących więzi społeczne po 

przeprowadzanie ogólnopolskich kampanii społecznych w ramach Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.        
 

ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR : 
 

Starosta Namysłowski, Komendant Powiatowy Policji   
 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Namysłowie,  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Burmistrz/Wójtowie Gmin, 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego w Namysłowie.       

 
 
 



4.2.  PRZEMOC 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 młodzieŜy w rodzinach gdzie występuje problem 

alkoholowy i związana z tym przemoc domowa.    
 

ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

1. Promowanie odpowiednich wzorców Ŝycia rodzinnego opartych na szacunku, 

partnerstwie, wzajemnej pomocy i umiejętności rozwiązywania konfliktów bez 

przemocy. 

2. Zwiększanie świadomości osób dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez ich 

edukację w zakresie uregulowań prawnych. 

3. Zwiększanie skuteczności procedury „Niebieskich Kart”. Zacieśnienie współpracy 

instytucji i organizacji społecznych, które świadczą pomoc psychologiczną, 

prawną i socjalną  dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.  

4. Podniesienie wiedzy poprzez szkolenia tematyczne osób pracujących nad 

ograniczaniem zjawiska przemocy w rodzinie. 

5. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

6. Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań w zakresie szkoleń, poradnictwa                 

i pomocy osobom, które dotknęła przemoc w rodzinie.  

7. Prowadzenie kampanii informacyjnej na temat przemocy (w lokalnej prasie, na 

stronach internetowych, propagowanie ulotek, broszur i plakatów).      
 

ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR : 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie  
 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Starosta Namysłowski, Wydział Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego  

w Namysłowie, Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Burmistrz/Wójtowie 



Gmin, Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

w Namysłowie, media, organizacje pozarządowe.  

         

4.3. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE, DEMORALIZACJA  
             I PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH 
 

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY : 
 

1. Agresywność zachowań wśród dzieci i młodzieŜy. 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. 
   

ZADANIA DO REALIZACJI : 
 

1. Rzetelna analiza problemu bezpieczeństwa szkolnego zarówno na poziomie 

ogólnym jak i w odniesieniu do poszczególnych placówek oświatowych i ich 

bezpośredniego otoczenia.  

2. Ograniczanie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach i ich otoczeniu.  

3. Budowa skutecznych mechanizmów współpracy dyrekcja szkoły – nauczyciele – 

uczniowie – rodzice – Policja w zakresie  bezpieczeństwa  w szkołach. 

Utrzymanie stałej współpracy w tym zakresie.  

4. Ochrona szkół poprzez upowszechnianie wizyjnego monitorowania wejść do 

obiektów oświatowych: 

a) system dyŜurów uczniowskich oraz nauczycielskich w szkołach, 

b) patrole Policji i StraŜy Miejskiej w otoczeniu bezpośrednim szkół. 

5. Budowanie w środowiskach szkolnych przekonania, Ŝe występująca patologia nie 

będzie tolerowana. Konsekwentne podejmowanie działań w celu eliminowania 

patologii.  



6. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

udzielania pierwszej pomocy oraz przepisów BHP.  

7. Upowszechnianie w szkołach programów profilaktycznych ukierunkowanych na 

wyeliminowanie agresywnych zachowań, uŜywania alkoholu i narkotyków. 

8. Działania edukacyjne na temat skutków i konsekwencji wynikających  

z przestępczości i demoralizacji. 

9. Wykorzystanie środków masowego przekazu, zwłaszcza prasy lokalnej i stron 

internetowych do promowania wzorców zachowań.       

    

ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR : 
 

Wydział Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Namysłowie, dyrektorzy szkół. 
  
PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Starosta Namysłowski, Burmistrz/ 
Wójtowie Gmin, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Namysłowie, media.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4.  BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM  
 

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY : 
 

1. Stan techniczny dróg stwarzający zagroŜenie 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. 

Liczne przypadki nieuŜywania pasów bezpieczeństwa.  

5. ZagroŜenie bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowane stanem 

technicznym pojazdów.  
 

ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

1. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wprowadzanie 

nowoczesnych rozwiązań w organizacji ruchu drogowego: 

a) wprowadzanie w miejscach szczególne niebezpiecznych ograniczeń 

prędkości, 

b) promowanie elementów odblaskowych dla pieszych i rowerzystów.   

3. Prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu technicznego dróg i poboczy na 

terenie powiatu. 

4. Edukacja uczestników ruchu drogowego poprzez organizowanie konkursów, 

prowadzenie pogadanek i prelekcji, zarówno dla dzieci i młodzieŜy jak i dorosłych.  

5. Umieszczanie informacji na temat prowadzonych akcji w ruchu drogowym 

w lokalnej prasie i na stronach internetowych, itp.  

6. Dyslokowanie patroli ruchu drogowego adekwatnie do występujących zagroŜeń. 

7. Intensyfikacja kontroli prędkości pojazdów, w tym zintensyfikowanie wykrywania 

substancji psychoaktywnych u kierowców. Jazda bez pasów. 

8. Prowadzenie zintensyfikowanych działań związanych z kontrolą stanu 

technicznego pojazdów.  

9. Kontrole stanu technicznego autobusów przewoŜących dzieci.  

10. Kontrole przestrzegania przepisów prawa przez przewoźników w zakresie ustawy 

o transporcie drogowym. Współpraca Policji z Inspekcją Transportu Drogowego. 



11. Prowadzenie działań zmierzających do wyjawienia i eliminacji nieprawidłowości 

przy przewozie materiałów niebezpiecznych. 

12. Edukacja społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy.      
 

ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Starosta Namysłowski, Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie    
 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Namysłowie, Inspekcja 

Transportu Drogowego, zarządcy dróg, w tym Wydział Dróg Starostwa Powiatowego 

w Namysłowie, Burmistrz/Wójtowie Gmin, dyrektorzy szkół, inni partnerzy.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5.  OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
 

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

1. PoŜary obiektów zabytkowych.  

2. Niszczenie dziedzictwa narodowego na skutek działalności przestępczej  

i zachowań o charakterze chuligańskim kradzieŜe, zaginięcia, niszczenie, 

(graffiti), dewastacja itp.  
 

ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

1. Podejmowanie inicjatyw w celu ochrony zabytków zlokalizowanych na terenie 

powiatu. ( np. prowadzenie kontroli). 

2. Zapobieganie zniszczeniu i dewastacjom dóbr kultury poprzez ściganie sprawców 

przestępstw o charakterze chuligańskim. 

3. Upowszechnianie nowoczesnych środków technicznych (np. monitoring) na 

wypadek róŜnych zdarzeń (klęska Ŝywiołowa, przestępcza działalność człowieka).  

4. Opracowanie i systematyczna aktualizacja Powiatowego Planu Ochrony 

Zabytków. 
  

ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Starosta Namysłowski, Wydział Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego  
w Namysłowie 
  

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy 

PoŜarnej w Namysłowie, Burmistrz/Wójtowie Gmin, księŜa z terenu powiatu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.6.  BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH 
 

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

1. ZagroŜenie bezpieczeństwa uczestników imprez masowych artystycznych lub 

rozrywkowych i sportowych przestępczością o charakterze pospolitym  

i chuligańskim (akty przemocy, agresji). 

2. ZagroŜenia 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.   
 

ZADANIA DO REALIZACJI : 
 

1. Rozmieszczenie sił prewencyjnych i ruchu drogowego z uwzględnieniem 

zagroŜeń i liczby uczestników imprez masowych i sportowych.  

2. Organizowanie konferencji, szkoleń dla organizatorów imprez masowych  

i sportowych dotyczących zakresu ich obowiązków oraz współpracy ze słuŜbami  

i innymi podmiotami w celu zapewnienia bezpieczeństwa.  

3. 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).  

4. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy bezpieczeństwa imprez 

masowych  i sportowych.  

5. Prowadzenie profilaktyki alkoholowej, która jest waŜnym elementem 

bezpieczeństwa imprez masowych z udziałem młodzieŜy. 
       

ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  
  

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Namysłowie, Starosta 

Namysłowski, Burmistrz/Wójtowie Gmin, organizatorzy imprez masowych, kluby 

sportowe, Rzecznik Prasowy Starosty, media.    
 

 

 



4.7.  BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE 
 
WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

1. ZagroŜenia związane z wypoczynkiem na terenie powiatu.  

2. ZagroŜenie epidemiologiczne mieszkańców powiatu w związku z występowaniem 

zakaŜeń, chorób zakaźnych, zawodowych, odzwierzęcych.  

3. ZagroŜenia wynikające ze złej wody pitnej w zaopatrzeniu zbiorowym. 

4. ZagroŜenie związane ze skaŜeniem Ŝywności.  

5. ZagroŜenie zdrowia w związku z paleniem tytoniu, uŜywaniem dopalaczy, itp.    
 

ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

1. Nadzór nad warunkami wypoczynku dzieci i młodzieŜy. 

2. Podejmowanie działań profilaktycznych, które będą propagować bezpieczne 

zachowania podczas wypoczynku. 

3. Prowadzenie nadzoru nad miejscami wykorzystywanymi do kąpieli. 

4. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych  

i zawodowych (kontrole sanitarne i akcje oświatowe).  

5. Nadzór bieŜący nad przestrzeganiem norm wody przeznaczonej do spoŜycia.  

6. Nadzór zapobiegawczy nad przestrzeganiem norm: 

a) higieny środowiska, 

b) higieny pracy, 

c) higieny w placówkach oświatowych i wychowawczych, 

d) higieny wypoczynku i rekreacji,  

e) warunków zdrowotnych Ŝywności, 

f) Ŝywienia  i przedmiotów codziennego uŜytku. 

7.   Nadzór bieŜący nad przestrzeganiem norm higieny środowiska.  

8.  Nadzór bieŜący nad przestrzeganiem norm w zakresie warunków zdrowotnych 

Ŝywności, Ŝywienia i przedmiotów codziennego uŜytku.   

9. Nadzór bieŜący nad przestrzeganiem norm w zakresie warunków w zakładach 

pracy. 

10. Nadzór bieŜący nad przestrzeganiem norm w zakresie higieny dzieci i młodzieŜy. 

11. Nadzór nad warunkami higieniczno – sanitarnymi jakie powinien  spełniać 

personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia w których są udzielane 

świadczenia zdrowotne. 



12. Propagowanie idei oświatowo - zdrowotnych w celu ukształtowania odpowiednich 

postaw i zachowań zdrowotnych wśród społeczeństwa Powiatu Namysłowskiego 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy. 
 

ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie 
   
PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy 

PoŜarnej w Namysłowie, Burmistrz/Wójtowie Gmin, dyrektorzy szkół, organizatorzy 

letniego wypoczynku na terenie powiatu namysłowskiego.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.8.  BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLANE (INFRASTRUKTURA   
                POWIATU) 
 
WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

1. Samowola budowlana zagroŜeniem dla mieszkańców powiatu. 

2. ZagroŜenie spowodowane złym stanem technicznym dróg, obiektów 

inŜynieryjnych, urządzeń melioracyjnych, obiektów budowlanych (mieszkalnych, 

placów zabaw itp.). 

3. DuŜa ilość opadów śniegu oraz utrzymujące się niskie temperatury w okresach 

zimowych.  
 

ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

1. Kontrole budów w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, projektem budowlanym i warunkami określonymi w pozwoleniu na 

budowę oraz zgodności z normami stosowanych materiałów budowlanych. 

2. Monitorowanie ruchu budowlanego na terenie powiatu i eliminowanie samowoli 

budowlanych. 

3. Kontrole właścicieli, administratorów budynków i obiektów budowlanych 

uŜyteczności publicznej, budownictwa wielorodzinnego, obiektów przemysłowych 

i handlowych wielkokubaturowych w zakresie stanu technicznego, przeglądów 

oraz remontów. 

4. Prowadzenie kontroli w zakresie realizacji obowiązku spoczywającego na 

właścicielach i administratorach obiektów w zakresie bezpiecznego usuwania 

nadmiaru śniegu z dachów, nawisów i sopli.  

5. Badanie i określanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych. 
   

ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie 
 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy 

PoŜarnej w Namysłowie, StraŜ Miejska.  

 
 
 
 
 



4.9.  BEZPIECZEŃSTWO WETERYNARYJNE 
 
WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

1. Choroby zakaźne zwierząt  - zagroŜenie dla ludności wynikające z ich 

rozprzestrzeniania się.  

2. ZagroŜenia wynikające ze strony zwierząt niebezpiecznych, chorych  

i agresywnych (nie dopilnowanych, wałęsających się).  

3. Pojawianie się dzikiej zwierzyny w miejscach publicznych. 

4. ZagroŜenia wynikające ze spoŜywania mięsa przeznaczonego na uŜytek własny 

(trudności z egzekwowaniem wymagań weterynaryjnych – badanie mięsa).  
    
ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

1. Monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.  

2. Podejmowanie działań w celu rozwiązywania problemów wałęsających się 

zwierząt, oraz usuwania padłych zwierząt z dróg. 

3. Nagłośnienie istniejących problemów przez:  

a) spotkania z przedstawicielami samorządów lokalnych, 

b) artykuły i informacje w prasie lokalnej i na stronach internetowych, 

c) ulotki. 

4. Sprawowanie nadzoru nad: 

a) jakością zdrowotną środków spoŜywczych pochodzenia zwierzęcego, 

b) produkcją i stosowaniem pasz, 

c) punktami inseminacyjnymi, 

d) punktami skupu Ŝywca (w tym dziczyzny), 

e) gospodarstwami pozyskującymi mleko. 

  
ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie  
  
PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Namysłowie, Burmistrz/Wójtowie Gmin, StraŜ Miejska. 
     
 
 
 
 



4.10.  SYTUACJE KRYZYSOWE  
 

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

1. MoŜliwość wystąpienia zagroŜeń naturalnych i cywilizacyjnych t. j: 

a) uwalnianie się toksycznych środków przemysłowych w zakładach które 

magazynują niebezpieczne związki chemiczne. Są to: 

� Browar Namysłów Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 26 – amoniak, kwas solny, 

kwas siarkowy; 

� Nestle Ice Carem Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Namysłowie  

 ul. Oleśnicka 17 – amoniak,  wodorotlenek sodu, kwas azotowy i kwas 

solny;  

� Baza Paliw w Namysłowie ul. Drzewieckiego 1 – olej napędowy, etylina. 

b) uwalnianie się toksycznych środków przemysłowych w wyniku zdarzeń 

zaistniałych podczas transportu materiałów niebezpiecznych przez teren 

powiatu namysłowskiego. Szczególnie przez gminę i samo miasto Namysłów, 

komunikacją kolejową i samochodową przewoŜonych jest sporo materiałów                  

i substancji niebezpiecznych m.in. materiały wybuchowe, amoniak, chlor, 

akrylonitryl, trójchloroetylen, kwas siarkowy, węglowodory gazowe. Przewozy 

odbywają się często róŜnych warunkach (często w sposób nie oznakowany), 

które stwarzają duŜe zagroŜenie powstania niebezpiecznych zdarzeń.  

c) Wystąpienie powodzi/podtopień/wskutek wiosennych roztopów, długotrwałych 

odpadów i intensywnych opadów deszczu. 

d) ZagroŜenie poŜarowe w kompleksach leśnych oraz obiektów budowlanych.          

   

ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

1. Prowadzenie działań profilaktycznych prowadzących do likwidacji lub 

ograniczenia przyczyn występujących zagroŜeń poprzez prowadzenie czynności 

kontrolno – rozpoznawczych obiektów oraz w zakresie przestrzegania przepisów 

przeciw poŜarowych.  

2. Organizowanie zajęć, pogadanek pokazów i ćwiczeń w szkołach i przedszkolach 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  

3. Organizowanie Turnieju Wiedzy PoŜarniczej i konkursów rysunkowych  

o tematyce przeciwpoŜarowej.  



4. Stałe doskonalenie współpracy i koordynacji działań słuŜb inspekcji, straŜy oraz 

innych uczestników działań ratowniczych na terenie powiatu namysłowskiego. 

5. Edukacja społeczeństwa poprzez publikacje komunikatów oraz informacji  

o działalności Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej na stronach 

internetowych i w lokalnej prasie.  

6. Doskonalenie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między 

podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na terenie powiatu. 

7. Poprawa stanu zabezpieczenia i wyposaŜenia Komendy Powiatowej Państwowej 

StraŜy PoŜarnej oraz jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w sprzęt, 

urządzenia oraz środki ochrony indywidualnej.  

8. Doskonalenie zawodowe straŜaków Państwowej StraŜy PoŜarnej, w tym 

szkolenia i ćwiczenia. 

9. Organizacja szkoleń członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, ćwiczenia 

jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych.    
 

ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Namysłowie   
 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Namysłowie, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie, 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie, StraŜ Miejska, StraŜ 

Leśna, Burmistrz/Wójtowie Gmin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.11.  BEZPIECZEŃSTWO W SIECI 
 
WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

1. UzaleŜnienie od Internetu. 

2. Niewłaściwe i nieodpowiednie korzystanie z Internetu.    

3. Przestępstwa internetowe.  
 

ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

1. Podejmowanie inicjatyw mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieci i młodzieŜy metodą przeciwdziałania uzaleŜnieniu od Internetu poprzez 

realizację programów profilaktycznych. 

2. Upowszechnianie wiedzy o zagroŜeniach jakie mogą wynikać  

z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu. 

3. Organizacja szkoleń w dziedzinie profilaktyki przestępczości  

w cyberprzestrzeni. 

4. Podejmowanie inicjatyw mających na celu uświadamianie społeczeństwu 

występujących przestępstw internetowych (np. w obrocie gospodarczym).  

5. Podejmowanie działań skierowanych do rodziców w zakresie korzystania  

z dostępnych zabezpieczeń filtrujących treści witryn internetowych. 

  
ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie 
 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Dyrektorzy szkół, Burmistrz/Wójtowie Gmin, lokalne media. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ZAKOŃCZENIE 
                                           

 
Formalną bazę słuŜącą realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, stanowią 

regularne i specjalistyczne działania (zarówno zaplanowane jak i doraźne) 

prowadzone przez jednostki organizacyjne, słuŜby, inspekcje i straŜe działające na 

rzecz Powiatu. Program stanowi punkt wyjścia dla szczegółowych programów 

instytucji działających na rzecz Powiatu i dla poprawy społecznego poczucia 

bezpieczeństwa.  

 

Środkiem kontroli wykonania przez powiatowe słuŜby, inspekcje i straŜe 

poszczególnych – dotyczących tych instytucji załoŜeń Programu – będą ich coroczne 

sprawozdania z podejmowanych działań w celu poprawy społecznego poczucia 

bezpieczeństwa przedstawiane na posiedzeniach Komisji. Realizacja programu za 

dany rok ujmowana będzie równieŜ w corocznym sprawozdaniu z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które jest przedkładane Radzie Powiatu                   

do 31 stycznia kaŜdego roku.   

 

Przedstawiony powyŜej Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości 

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego ma z załoŜenia 

charakter dynamiczny i jest otwarty. Program ten będzie zatem na bieŜąco 

monitorowany, aktualizowany i przystosowywany do zaistniałych potrzeb.  

 
 

 


