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1. WPROWADZENIE 
Program jest kontynuacją  działań powiatu namysłowskiego z lat ubiegłych                              

w zakresie porządku i bezpieczeństwa obywateli. Program przewiduje działania 

długofalowe, jest programem otwartym – każda mowa inicjatywa może poszerzać 

jego zakres.   

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

1998r. o samorządzie powiatowym (tj. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445) w zakresie 

zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań 

określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli, została utworzona Komisja Bezpieczeństwa  i  Porządku. Skład osobowy 

Komisji i jej zadania zostały określone Zarządzeniem Nr 03/01/2015 Starosty 

Namysłowskiego z dnia 12 stycznia 2015r.  

Do zadań Komisji zgodnie z zapisami cyt. wyżej ustawy należy: 

1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie 

powiatu, 

2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży,  

a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania  

z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3. przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych 

powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli, 

5. opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie 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 niż wymienione  

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

i bezpieczeństwa obywateli. 
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Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należy do zasadniczych 

zadań władzy publicznej na każdym szczeblu. Mimo, że dynamika przestępstw na 

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

zmniejszenia ich liczby.  

Koniecznym jest uruchomienie wszelkich czynników współdziałających, bo nie 

ulega wątpliwości, że zagrożenia nie zostaną usunięte przez działania wyłącznie 

samej Policji. Bezpieczeństwo mieszkańców jest w rękach nas wszystkich. 

Konieczna jest także szeroko pojęta współpraca służb, inspekcji, straży, samorządów 

lokalnych, organizacji pozarządowych i społeczeństwa.  

 Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016 – 2020 określa ramy 

stałej, partnerskiej współpracy i współdziałania organów administracji samorządowej     

i państwowej oraz  podmiotów kreujących życie społeczne z mieszkańcami powiatu 

namysłowskiego.  Program został zbudowany w oparciu o elementy Rządowego 

Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem 

Bezpieczniej”. 
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2. CELE PROGRAMU  
 

Głównym celem Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016 – 2020 jest 

wzrost realnego bezpiecze ństwa mieszka ńców i osób przebywaj ących na 

terenie powiatu namysłowskiego.  

Cel ten można osiągnąć poprzez realizację założeń 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 przeciwpożarowego, sanitarno-

epidemiologicznego, epizootycznego oraz innych zagrożeń 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 

służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.  
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3. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJ Ę PROGRAMU 
 

 Za wdrożenie i realizację Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016 – 2020 

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. straży pożarnej, 

5. stacji sanitarno-epidemiologicznej,  

6. straży granicznej, 

7. prokuratury.  

 

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

działających na terenie powiatu namysłowskiego na rzecz szeroko pojętego 

bezpieczeństwa obywateli tj. Policja, Straż Pożarna, Straż 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. służbą 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 młodzieży, promowaniem zdrowego stylu życia.  
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4. OBSZARY DZIAŁANIA  
 

W Programie określono ramowe obszary działania i kierunki aktywności 

zaangażowanych w nim podmiotów.   
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4.1.  BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH 
        I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA  
 
ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Komendant Powiatowy Policji   
 

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

a) występowanie uzależnień: narkotyki i środki zastępcze, tytoń, alkoholizm.  

b) narażenie środowiska młodzieży ponadgimnazjalnej na działania osób 

zajmujących się dystrybucją środków psychoaktywnych  

c) eurosieroctwo  

d) zachowania agresywne  

e) opuszczanie zajęć (wagary)  

f)  przestępstwa i wykroczenia popełniane na szkodę osób starszych (oszustwa, 

wyłudzenia, kradzieże, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przemoc w rodzinie)  

g) bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania, w drodze do szkoły  

h) zakłócenia ładu i porządku, dewastacje mienia, wybryki chuligańskie, kradzieże, 

włamania  
 

ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

a) propagowanie idei oświatowo – zdrowotnych w celu ukształtowania odpowiednich 

postaw i zachowań zdrowotnych wśród społeczeństwa, w tym dzieci  i młodzieży 

Powiatu Namysłowskiego poprzez organizowanie pogadanek, prelekcji, innych 

działań oraz działania medialne.  

b) profilaktyka – prowadzenie zajęć profilaktycznych wśród młodzieży  

c) szkolenia nauczycieli, pedagogów  

d) wzmocnienie współpracy z służbami Policji i Straży Miejskiej, Sanepidu i innymi.  

e) wzmocnienie współpracy z rodzicami uczniów  

f) edukacja, profilaktyka, szkolenia osób starszych- realizacja programu 

„Bezpieczny Senior”  

g) działania i akcje, profilaktyka, edukacja dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci 

szkolnych  

h) działania i akcje kryminalne- prewencyjne, nadzór miejsc zagrożonych, 

profilaktyka „Bezpieczne Ogrody”, edukacja – spotkania z mieszkańcami, debaty 
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PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie,  

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

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego w Namysłowie.       

 
ZASADY FINANSOWANIA:  
 

a) Budżet własny Sanepidu  

b) Środki własne powiatu  

c) Środki na doradztwo i doskonalenie nauczycieli  

d) Dostępne środku budżetu państwa w ramach prowadzonych akcji i programów 

profilaktycznych 
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4.2. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 
(ALKOHOLIZM, NARKOMANIA, PRZEMOC DOMOWA)   
 
ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie  
 

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

a) przemoc w rodzinie, przestępstwa wobec członków rodziny  

b) problematyka uzależnień alkoholowych, problematyka uzależnień od substancji 

psychoaktywnych itp.  

c) bezdomność, żebractwo, prostytucja 
 

ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

a) realizacja zadań w obrębie Niebieskiej Karty- współpraca z Zespołami 

Interdyscyplinarnymi, akcje edukacyjne, profilaktyka  

b) profilaktyka,  

c) przeciwdziałanie,  

d) edukacja  
 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Starosta Namysłowski, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego  

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

Gmin, Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

w Namysłowie, media, organizacje pozarządowe.  
  

ZASADY FINANSOWANIA: 
  
a) środki własne,  

b) samorządy lokalne 
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4.3. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE, DEMORALIZACJA  
         I PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH 
 

ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego  
w Namysłowie, dyrektorzy szkół. 
 

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

a) demoralizacja, uzależnienia, agresja  

b) Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym - wykroczenia drogowe  popełniane 

przez nieletnich i wobec nieletnich  

c) zagrożenia cywilizacyjne (handel ludźmi), odpowiedzialność prawna nieletnich 
   

ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

a) Rzetelna analiza problemu bezpieczeństwa szkolnego zarówno na poziomie 

ogólnym jak i w odniesieniu do poszczególnych placówek oświatowych i ich 

bezpośredniego otoczenia.  

b) Ograniczanie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach i ich otoczeniu.  

c) Budowa skutecznych mechanizmów współpracy dyrekcja szkoły – nauczyciele – 

uczniowie – rodzice – Policja w zakresie  bezpieczeństwa  w szkołach. 

Utrzymanie stałej współpracy w tym zakresie.  

d) Ochrona szkół poprzez upowszechnianie wizyjnego monitorowania wejść do 

obiektów oświatowych: 

• system dyżurów uczniowskich oraz nauczycielskich w szkołach, 

• patrole Policji i Straży Miejskiej w otoczeniu bezpośrednim szkół. 

e) Budowanie w środowiskach szkolnych przekonania, że występująca patologia nie 

będzie tolerowana. Konsekwentne podejmowanie działań w celu eliminowania 

patologii.  

f) Edukacja w zakresie bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

udzielania pierwszej pomocy oraz przepisów BHP.  

g) Upowszechnianie w szkołach programów profilaktycznych ukierunkowanych na 

wyeliminowanie agresywnych zachowań, używania alkoholu i narkotyków. 

h) Działania edukacyjne na temat skutków i konsekwencji wynikających  

z przestępczości i demoralizacji. 
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i) Wykorzystanie środków masowego przekazu, zwłaszcza prasy lokalnej i stron 

internetowych do promowania wzorców zachowań.       
    

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

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

ZASADY FINANSOWANIA: 
  
c) środki własne,  

d) samorządy lokalne 
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4.4.  BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM  
 

ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie, Starosta Namysłowski, 
 

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

a) infrastruktura drogowa-  nieprawidłowości oznakowania dróg, stan techniczny 

dróg - zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego   

b) niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, wykroczenia popełniane przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego  

c) wykroczenia, przestępstwa  drogowe popełniane wobec pieszych 
 

ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

a) Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

b) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wprowadzanie 

nowoczesnych rozwiązań w organizacji ruchu drogowego: 

• wprowadzanie w miejscach szczególne niebezpiecznych ograniczeń 

prędkości, 

• promowanie elementów odblaskowych dla pieszych i rowerzystów.   

c) Prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu technicznego dróg i poboczy na 

terenie powiatu. 

d) Edukacja uczestników ruchu drogowego poprzez organizowanie konkursów, 

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

e) Umieszczanie informacji na temat prowadzonych akcji w ruchu drogowym 

w lokalnej prasie i na stronach internetowych, itp.  

f) Dyslokowanie patroli ruchu drogowego adekwatnie do występujących zagrożeń. 

g) Intensyfikacja kontroli prędkości pojazdów, w tym zintensyfikowanie wykrywania 

substancji psychoaktywnych u kierowców. Jazda bez pasów. 

h) Prowadzenie zintensyfikowanych działań związanych z kontrolą stanu 

technicznego pojazdów.  

i) Kontrole stanu technicznego autobusów przewożących dzieci.  

j) Kontrole przestrzegania przepisów prawa przez przewoźników w zakresie ustawy 

o transporcie drogowym. Współpraca Policji z Inspekcją Transportu Drogowego. 
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k) Prowadzenie działań zmierzających do wyjawienia i eliminacji nieprawidłowości 

przy przewozie materiałów niebezpiecznych. 

l) Edukacja społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy.      
 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

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

Powiatowego w Namysłowie, Burmistrz/Wójtowie Gmin, dyrektorzy szkół, inni 

partnerzy.   
 

ZASADY FINANSOWANIA 

a) środki własne,  

b) samorządy lokalne 

c) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
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4.5 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH 
 
ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie  
 

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

a) Zagrożenie bezpieczeństwa uczestników imprez masowych artystycznych lub 

rozrywkowych i sportowych przestępczością o charakterze pospolitym  

i chuligańskim (akty przemocy, agresji). 

b) Zagrożenia w ruchu drogowym oraz na drogach dojazdu do miejsc, gdzie 

odbywają się imprezy masowe oraz na parkingach w okolicach tych miejsc.  

c) Alkohol na imprezach masowych i sportowych.   
 

ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

a) Rozmieszczenie sił prewencyjnych i ruchu drogowego z uwzględnieniem 

zagrożeń i liczby uczestników imprez masowych i sportowych.  

b) Organizowanie konferencji, szkoleń dla organizatorów imprez masowych  

i sportowych dotyczących zakresu ich obowiązków oraz współpracy ze służbami  

i innymi podmiotami w celu zapewnienia bezpieczeństwa.  

c) 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).  

d) Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy bezpieczeństwa imprez 

masowych  i sportowych.  

e) Prowadzenie profilaktyki alkoholowej, która jest ważnym elementem 

bezpieczeństwa imprez masowych z udziałem młodzieży. 
       

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, Starosta 

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

sportowe, Rzecznik.    
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ZASADY FINANSOWANIA: 

a) środki własne,  

b) samorządy lokalne 
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4.6 BEZPIECZEŃSTWO W SIECI 
 

ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie 
 

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

a) ceber-agresja , przemoc rówieśnicza, groźby karalne,  popełniana przy 

wykorzystaniu środków tele-informatycznych, komunikatorów internetowych  

b) oszustwa, wyłudzenia popełniane przy wykorzystaniu środków  

tele-informatycznych, komunikatorów internetowych  
 

ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

1. Upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach jakie mogą wynikać  

z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu. 

2. Organizacja szkoleń w dziedzinie profilaktyki przestępczości  

w cyberprzestrzeni. 

3. Podejmowanie inicjatyw mających na celu uświadamianie społeczeństwu 

występujących przestępstw internetowych (np. w obrocie gospodarczym).  

4. Podejmowanie działań skierowanych do rodziców w zakresie korzystania  

z dostępnych zabezpieczeń filtrujących treści witryn internetowych. 
  

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Dyrektorzy szkół, Burmistrz/Wójtowie Gmin, lokalne media. 
    
ZASADY FINANSOWANIA:  

a) środki właśnie,  

b) samorządy lokalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

4.7  OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Namysłowie 
 

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 

a) Postępujący proces degradacji i niszczenia zabytków na terenie Powiatu 

Namysłowskiego  

b) Ograniczona wysokość środków na dotacje z zakresu ochrony zabytków  

c) Niska świadomość społeczna i wrażliwość na potrzebę ochrony dóbr kultury 
 

ZADANIA DO REALIZACJI: 

a) Opracowanie Powiatowego Planu Ochrony Zabytków  

b) Udzielenie dotacji na prace restauratorskie, konserwatorskie oraz prace 

budowlane przy zabytkach.  

c)  Propagowanie instytucji Społecznego Opiekuna Zabytków 
  

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Namysłowie, Burmistrz/Wójtowie Gmin, księża z terenu powiatu. 

 
ZASADY FINANSOWANIA:   

a) środki właśnie powiatu,  

b) samorządy lokalne. 

c) Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

d) właściciele  i użytkownicy obiektów zabytkowych 
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4.8 BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE 
 
ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie 
 

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

a) występowanie w środowisku czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych 

wpływających na jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  

b) warunki sanitarno-higieniczne w miejscach udzielania świadczeń medycznych – 

ich wpływ na zdrowie i życie świadczeniobiorców,  

c) występowanie szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych czynników w środowisku 

pracy,  

d) wprowadzanie do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym 

produktów biobójczych, rakotwórczych, detergentów, prekursorów 

narkotykowych,  

e) występowanie w środowisku zakaźnych czynników biologicznych,  

f) wpływ żywienia na występowanie chorób dietozależnych,  

g) wpływ warunków sanitarno-higienicznych na jakość produkowanych  

i wprowadzanych do obrotu środków spożywczych,  

h) wpływ warunków sanitarno-higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia  

i uciążliwych  w środowisku szkolnym. 
 

ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

a) Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych,  

b) Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zawodowych,  

c) Nadzór zapobiegawczy nad przestrzeganiem norm higieny środowiska, pracy,  

w placówkach oświatowych i wychowawczych, wypoczynku i rekreacji                            

oraz warunków zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów codziennego 

użytku.  

d) Nadzór bieżący nad przestrzeganiem norm higieny środowiska, jakości wody 

przeznaczonej do spożycia, w zakresie warunków zdrowotnych żywności, 

żywienia i przedmiotów codziennego użytku, warunków pracy w zakładach pracy 

oraz w zakresie higieny dzieci i młodzieży,  
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e) Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel 

medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia 

zdrowotne,  

f) Propagowanie idei oświatowo – zdrowotnych  w celu ukształtowania 

odpowiednich postaw  i zachowań zdrowotnych wśród społeczeństwa Powiatu 

Namysłowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  i młodzieży. 
 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Namysłowie, Burmistrz/Wójtowie Gmin, Powiatowy Lekarz Weterynarii,   

dyrektorzy szkół, organizatorzy letniego wypoczynku na terenie powiatu 

namysłowskiego.      
 

ZASADY FINANSOWANIA:   

a) budżet własny jednostki 
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4.9.  BEZPIECZEŃSTWO WETERYNARYJNE 
 

ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii.   
 

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

a) Zagrożenia dla ludzi wynikające z odzwierzęcych czynników chorobotwórczych: 

zoonozy, pogryzienie człowieka przez zwierzęta domowe, dzikie (wścieklizna).  

b) Zagrożenia wynikające ze spożywania żywności pozyskanej ze zwierząt ubitych 

na użytek własny.  

c) Wysoce zaraźliwe choroby zwierząt, których wystąpienie spowoduje znaczne 

straty ekonomiczne dla regionu, kraju (HPAI, ASF, CSF, BT, itp.)  

d) Egzekwowanie przepisów o dobrostanie zwierząt gospodarskich w celu 

zapobiegania zbędnego cierpienia zwierząt, przypadki rażącego zaniedbania  

i znęcania się nad zwierzętami.  

e) Zagrożenia wynikające ze spożywania żywności pochodzenia zwierzęcego 

wyprodukowanej w niewłaściwych warunkach lub nielegalnie. 
    
ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

a) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia 

zwierzęcego – wymagania weterynaryjne przy ich produkcji, umieszczaniu na 

rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,  

b) sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego  

c) sprawowanie nadzoru nad  wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, 

dodatków paszowych,  

d) sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu, 

jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,  

e) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,  

f) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji 

zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,  

g) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych  

w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,  

h) prowadzenie monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości 

chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń 
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promieniotwórczych u zwierząt, ich wydzielinach i wydalinach, tkankach lub 

narządach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego, wodzie i paszach 

dla zwierząt,  

i) monitoring i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. 
  

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Namysłowie, Burmistrz/Wójtowie Gmin.  
 

ZASADY FINANSOWANIA: 
 

a) jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych,  

b) podstawę stanowi plan finansowy jednostki budżetowej,  

c) jednostka pokrywa wydatki bezpośrednio z budżetu, a dochody odprowadza na 

rachunek dochodów budżetu państwa,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

4.10 BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLANE (INFRASTRUKTURA   
        POWIATU) 
 

ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie 
 

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

a) zły stan techniczny obiektów zabytkowych  

b) ograniczona współpraca z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

c) brak odpowiedniego utrzymana obiektów budowlanych (starych)przez 

właścicieli/zarządców  
 

ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

b) informowanie właścicieli/zarządców  obiektów o przeprowadzaniu przeglądów 

(roczne i pięcioletnie) 

c) wzmocnienie współpracy ze służbami policji, Straży Pożarnej Sanepidu i innymi  

d) wzmocnienie współpracy z osobami będącymi kierownikami budowy i/lub 

inspektorami nadzoru inwestorskiego 

e) uczestnictwo w szkoleniach pracowników PINB  
   

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Namysłowie, Burmistrz/Wójtowie Gmin. 
 

ZASADY FINANSOWANIA: 
 

a) środki własne  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
     



 24 

4.11 ZMINIEJSZENIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU  
 

ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie  
 

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

a) nieprecyzyjny obraz sytuacji na rynku pracy. 

b) niepełna wiedza uczestnikow rynku pracy o obszarach działań instytucji rynku 

pracy.  

c) niewystarczajaca wspolpraca w obszarze rynku pracy.  

d) niska efektywnosc oferowanego wsparcia.  

e) niski poziom motywacji wsrod uczestnikow rynku pracy.  

 

ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

a) Analiza sytuacji na rynku pracy: 

b) Analiza zasobow zawodowych osob bezrobotnych z terenu powiatu. 

c) Analiza zapotrzebowania i planow lokalnych przedsi^biorcow. 

d) Poprawa funkcjonowania instytucji rynku pracy: 

e) Promocja obszarow dzialania instytucji rynku pracy , 

f) Rozwoj wspoipracy i partnerstwa w obszarze lokalnego rynku pracy. 

g) Zwiekszenie jakosci, dostepnosci i efektywnosci uslug instytucji rynku pracy 

h) Aktywizacja kapitalu ludzkiego 

i) Wspieranie inicjatyw, planow pracodawcow 

j) Finansowanie lokalnych inicjatyw 

k) Promowanie aktywnych postaw. 
 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Starosta Namysłowski, Burmistrz/Wójtowie Gmin, Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie, ośrodki pomocy społecznej.   
 

ZASADY FINANSOWANIA: 
 

a) budżet instytucji współpracujacych 

b) środki pozyskane w ramach EFS 

c) fundusz pracy 

d) PFRON 
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4.12 OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI, RATOWNICTWO 
 
ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży pożarnej w Namysłowie.  
 

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

a) Poprawa stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz innych zagrożeń w powiecie 

namysłowskim. 

b) Zapobieganie możliwości powstania zagrożeń  

c) Podnoszenie świadomości społeczeństwa o mogących wystąpić sytuacjach 

kryzysowych i zagrożeniach.  
 

ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

a) Stałe doskonalenie współpracy i koordynacji działań służb, inspekcji, Straży 

Pożarnych oraz innych uczestników działań ratowniczych na terenie powiatu,  

b) Analiza możliwości powstania różnych zagrożeń przez jednostki ochrony 

przeciwpożarowej  

c) Stały monitoring i właściwe reagowanie na zagrożenia pożarowe w tym pożary 

kompleksów leśnych, wypalanie traw, pozostałości po zbożach oraz inne 

pojawiające się zagrożenia,  

d) Prowadzenie działań profilaktycznych prowadzących do ograniczenia lub 

likwidacji przyczyn występujących zagrożeń poprzez prowadzeni czynności 

kontrolno – rozpoznawczych obiektów w zakresie przestrzegania przepisów 

p.poż.  

e) Podejmowanie działań na rzecz modernizacji bazy technicznej oraz 

sprzętowej jednostek ochrony p.poż. w celu zwiększenia standardów  

i skuteczności podejmowanych działań ratowniczych,  

f) Prowadzenie doskonalenia przygotowania jednostki Państwowej Straży 

Pożarnej, a także jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do usuwania 

skutków występujących zagrożeń (organizowane ćwiczenia i szkolenia),  

g) Organizowanie gminnych i powiatowych zawodów sportowo  - pożarniczych,  

h) Przygotowanie dzieci i młodzieży do właściwego postępowania w momencie 

zagrożenia poprzez organizowanie i przeprowadzanie prelekcji, turniejów 

wiedzy pożarniczej, konkursów plastycznych, wycieczek do strażnic i pokazów 

działań ratowniczo – gaśniczych,  
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i) Prowadzenie działań związanych z właściwym informowaniem ludności  

o zagrożeniach,  

j) Edukacja społeczeństwa dotycząca zasad postępowania i zachowania się na 

wypadek wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń,  

k) Wdrażanie i realizacja programów kierunkowych. 
 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Namysłowie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

w Namysłowie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Namysłów, Starosta Namysłowski,  

Burmistrz/Wójtowie Gmin.  
 

ZASADY FINANSOWANIA: 
 

a) środki własne powiatu  
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4.13  SYTUACJE KRYZYSOWE  
 

ODPOWIEDZIALNY KOORDYNATOR: 
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie   
 

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY: 
 

1. Możliwość wystąpienia zagrożeń 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 przewożonych jest sporo materiałów                  

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

akrylonitryl, trójchloroetylen, kwas siarkowy, węglowodory gazowe. Przewozy 

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

które stwarzają duże zagrożenie powstania niebezpiecznych zdarzeń.  

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

odpadów i intensywnych opadów deszczu. 

d) Zagrożenie pożarowe w kompleksach leśnych oraz obiektów budowlanych.          
   

ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

1. Prowadzenie działań profilaktycznych prowadzących do likwidacji lub 

ograniczenia przyczyn występujących zagrożeń poprzez prowadzenie czynności 

kontrolno – rozpoznawczych obiektów oraz w zakresie przestrzegania przepisów 

przeciw pożarowych.  

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

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
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3. Organizowanie Turnieju Wiedzy Pożarniczej i konkursów rysunkowych  

o tematyce przeciwpożarowej.  

4. Stałe doskonalenie współpracy i koordynacji działań służb inspekcji, straży oraz 

innych uczestników działań ratowniczych na terenie powiatu namysłowskiego. 

5. Edukacja społeczeństwa poprzez publikacje komunikatów oraz informacji  

o działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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 wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt, 

urządzenia oraz środki ochrony indywidualnej.  

8. Doskonalenie zawodowe strażaków Państwowej Straży Pożarnej, w tym 

szkolenia i ćwiczenia. 

9. Organizacja szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych, ćwiczenia 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.    
 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 
 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Namysłowie, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie, Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Namysłów, Starosta Namysłowski,  Burmistrz/Wójtowie Gmin.  
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5. ZAKOŃCZENIE 
                                           

Formalną bazę służącą 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, służby, inspekcje i straże 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 służby, inspekcje i straże 

poszczególnych – dotyczących tych instytucji założeń 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 również w corocznym sprawozdaniu z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które jest przedkładane Radzie Powiatu                   

do 31 stycznia każdego roku.   

Przedstawiony powyżej Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości 

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego ma z założenia 

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

monitorowany, aktualizowany i przystosowywany do zaistniałych potrzeb.  


