
 

Uchwała Nr XIV/109/2016 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 17 lutego 2016 roku 
 
 

w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. 

 
  

Na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 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 2016-2020”, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

    
  Przewodniczący Rady Powiatu 

Namysłowskiego 
 

Sławomir Gradzik 
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Załącznik  
do Uchwały Nr XIV/109/2016 
Rady Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 17 lutego 2016 r.  

 
 

S T A R O S T W O    P O W I A T O W E   W   N A M Y S Ł O W I E   
 
 
 
 
 

 
 
 

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZEST ĘPCZOŚCI  
ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI  

I PORZĄDKU PUBLICZNEGO  
na lata 2016 – 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Namysłów, luty 2016 
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SPIS TREŚCI 

 

 

1. Wprowadzenie. 

2. Cele programu.  

3. Podmioty zaangażowane z realizację programu. 

4. Obszary działania: 

4.1 Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania. 

4.2 Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania –  

        dopalacze, przemoc domowa, bezdomność, żebractwo, handel ludźmi). 

4.3 Bezpieczeństwo w szkole, demoralizacja i przestępczość nieletnich. 

4.4 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

4.5 Bezpieczeństwo imprez masowych. 

4.6 Bezpieczeństwo w sieci.  

4.7 Ochrona dziedzictwa narodowego. 

4.8 Bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne. 

4.9 Bezpieczeństwo weterynaryjne.  

4.10 Bezpieczeństwo budowlane (infrastruktura powiatu). 

4.11 Zmniejszenie bezrobocia na terenie powiatu. 

4.12 Ochrona przed zagrożeniami, ratownictwo. 

5. Finansowanie programu. 

6. Zakończenie. 
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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 nowa inicjatywa może poszerzać 
jego zakres.   

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art. 38 a ustawy z 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (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 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 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. 
 
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 poprzez ograniczanie skutków 

wypadków drogowych oraz eliminowanie nietrzeźwych uczestników ruchu 

drogowego, 

2. wzrost poczucia  bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenie 

powiatu, 

3. przeciwdziałanie patologiom i niedostosowaniu społecznemu oraz 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 i informowanie społeczności lokalnej 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. łagodzenie skutków bezrobocia, zapobieganie wykluczeniu zawodowemu                      

i społecznemu, 

9. zapewnienie bezpiecznego korzystania z Internetu, 

10. zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań 

szczegółowych ujętych w Programie.  
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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, 
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.   
 
4.1.  BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I W MIEJSCU  

ZAMIESZKANIA  
 
CEL  
 

1. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 
2. Zapobieganie powstawaniu zagrożeń. 
3. Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla 

społeczeństwa.  
4. Edukacja społeczeństwa – pogłębianie wiedzy z zakresu bezpiecznych 

zachowań. 
 
ZADANIA DO REALIZACJI 
 

1. Dokonywanie analizy zagrożeń bezpieczeństwa oraz potrzeb społeczeństwa 
w tym zakresie. 

2. Edukacja społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom poprzez 
wykorzystanie lokalnych mediów (prasa lokalna, Internet), ulotek, 
bezpośrednich spotkań i szkoleń w placówkach oświatowych, zakładach 
pracy, itp.  

3. Udział dzieci i młodzieży w konkursach plastycznych z zakresu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, turniejach wiedzy pożarniczej, 
pokazach działań ratowniczych.  

4. Zwiększanie liczby patroli Policji  z innymi formacjami – ich uczestnictwo                   
w miejscach szczególnie zagrożonych wykroczeniami i przestępczością, 
szczególnie w porach wieczornych i nocnych. Patrole ponadnormatywne. 

5. Zwiększanie roli policjanta – dzielnicowego jako osoby pierwszego kontaktu 
ze społecznością lokalną. 

6. Wprowadzanie skutecznych metod i środków technicznego zabezpieczenia 
mienia, np. znakowanie rowerów, znakowanie przedmiotów wartościowych, 
itp. 

7. Monitorowanie i eliminowanie zagrożeń związanych z organizacją imprez 
masowych- sportowych (mecze), rozrywkowych (dyskoteki, koncerty), itp. 

8. Egzekwowanie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i osobom 
nietrzeźwym oraz stosowanie represji wobec osób spożywających alkohol               
w miejscach publicznych i przy punktach sprzedaży alkoholu.  

9. Egzekwowanie przepisów dot. zakazu posiadania i rozprowadzania środków 
odurzających i środków zastępczych tzw. dopalaczy.    

10. Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad wodą. 
 

PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJ ĄCE: 
 
Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Namysłowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Burmistrz/Wójtowie Gmin,  
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4.2.   PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM (ALKO HOLIZM, 
NARKOMANIA -  DOPALACZE, PRZEMOC DOMOWA , BEZDOMNOŚĆ, 
ŻEBRACTWO, HANDEL LUD ŹMI).  

 
CEL  
 

1. Ograniczenie występowania patologii społecznych. 
2. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie, przestępstw wobec 

członków rodziny. 
3. Podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców powiatu na temat: 

a) przysługujących im praw, 
b) możliwości uzyskania pomocy.  

 
ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

1. Realizacja zadań w obrębie Niebieskiej Karty - współpraca z Zespołami 
Interdyscyplinarnymi. 

2. Edukacja osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie uregulowań 
prawnych.  

3. Egzekwowanie przepisów prawnych dotyczących zakazu posiadania środków 
odurzających i zastępczych tzw. dopalaczy.    

4. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z młodzieżą na temat skutków używania 
substancji psychoaktywnych. 

5. Monitorowanie miejsc, w których grupuje się młodzież a istnieje podejrzenie 
rozprowadzania narkotyków i innych substancji które są zakazane.  

6. Monitorowanie miejsc przebywania osób bezdomnych, zwłaszcza obiektów 
opuszczonych, altan działkowych, itp.  

7. Egzekwowanie ścisłego przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom 
nieletnim oraz nietrzeźwym – prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży 
alkoholu.   

 
PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJ ĄCE: 
 
Starosta Namysłowski - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego  
w Namysłowie, Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna                      
w Namysłowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie, 
Burmistrz/Wójtowie Gmin, media, organizacje pozarządowe.  
  
 
4.3.   BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE, DEMORALIZACJA I PRZEST ĘPCZOŚĆ 

NIELETNICH 
 
CEL  
 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. 
2. Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu wśród 

dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i ich otoczeniu.  
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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. Budowanie w środowiskach szkolnych przekonania, że występująca patologia 
nie będzie tolerowana. Konsekwentne podejmowanie działań w celu 
eliminowania patologii.  

3. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zasad 
udzielania pierwszej pomocy oraz przepisów BHP, a także prowadzenie 
edukacji prozdrowotnej.  

4. Organizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego od zajęć poprzez 
organizowanie zajęć pozalekcyjnych i wycieczek, udostępnianie obiektów 
sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa na placach zabaw i w miejscach 
kąpieli.  

5. Doskonalenie system dyżurów uczniowskich oraz nauczycielskich w szkołach 
– w celu zapobiegania działaniom o charakterze przestępczym, spożywania 
napojów alkoholowych, palenia papierosów, używania środków odurzających      
i wyeliminowania osób z zewnątrz, które zajmują się handlem narkotyków. 

6. Utrzymanie stałej współpracy na linii: dyrekcja szkoły – nauczyciele – 
uczniowie – rodzice – Policja w zakresie  bezpieczeństwa  w szkołach. 

7. Upowszechnianie w szkołach programów profilaktycznych ukierunkowanych 
na wyeliminowanie agresywnych zachowań, używania alkoholu i narkotyków. 

8. Prowadzenie patroli przez Policję i Straż Miejską w bezpośrednim otoczeniu 
szkół. 

9. Wykorzystanie środków masowego przekazu, zwłaszcza prasy lokalnej i stron 
internetowych do promowania wzorców zachowań.       

    
PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJ ĄCE: 
 
Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Starosta Namysłowski – Wydział 
Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna w Namysłowie, Burmistrz/Wójtowie Gmin, 
dyrektorzy szkół, media.     
 
 
4.4. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM  
 
CEL 
 

1. Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji i ruchu drogowym. 
2. Poprawa infrastruktury drogowej (nieprawidłowości oznakowania dróg, stan 

techniczny dróg) zagrażającej bezpieczeństwu ruchu drogowego.   
3. Zmniejszenie ilości wykroczeń popełnianych przez pieszych uczestników 

ruchu drogowego (niechronieni uczestnicy ruchu drogowego). 
4. Zmniejszenie ilości wykroczeń, przestępstw  drogowych popełniane wobec 

pieszych.  
 
ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

1. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  
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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 – 
    zakup elementów odblaskowych. 

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 młodzieży 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 
zagrożeń. 

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 przewożących 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.      
13. Doskonalenie zasad współpracy w zakresie przejezdności dróg związanych ze 

zdarzeniami drogowymi lub anomaliami pogodowymi, 
14. Dokonywanie przeglądu zadrzewień wzdłuż dróg, wycinka drzew 

stwarzających zagrożenie.  
15. Prowadzenie akcji mających na celu eliminowanie nietrzeźwych uczestników 

ruchu drogowego.  
 
PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJ ĄCE: 
 
Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Starosta Namysłowski - Wydział Dróg 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Burmistrz/Wójtowie Gmin, zarządcy dróg,  
Inspekcja Transportu Drogowego, dyrektorzy szkół.   
 
 
4.5 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH 
 
CEL 
 

1. Zwiększenie  bezpieczeństwa uczestników imprez masowych artystycznych 
lub rozrywkowych i sportowych – zapobieganie zagrożeniom przestępczością 
o charakterze pospolitym i chuligańskim (akty przemocy, agresji).  

2. Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz na drogach dojazdu do 
miejsc, gdzie odbywają się imprezy masowe oraz na parkingach w okolicach 
tych miejsc.  

3. Podnoszenie świadomości w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 
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ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

1. Rozmieszczenie sił prewencyjnych i ruchu drogowego z uwzględnieniem 
zagrożeń i liczby uczestników imprez masowych i sportowych.  

2. Organizowanie konferencji, szkoleń dla organizatorów imprez masowych  
i sportowych dotyczących zakresu ich obowiązków oraz współpracy ze 
służbami i innymi podmiotami w celu zapewnienia bezpieczeństwa.  

3. Stała współpraca z organizatorami imprez masowych i sportowych oraz 
środkami masowego przekazu (prasa lokalna, strony internetowe)w celu 
podnoszenia ich świadomości. 

4. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy bezpieczeństwa imprez 
masowych  i sportowych.  

5. Prowadzenie profilaktyki alkoholowej, która jest ważnym elementem 
bezpieczeństwa imprez masowych z udziałem młodzieży. 

6. Nadzór nad przestrzeganiem warunków sanitarno-higienicznych w zakresie 
dostępu do odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz 
produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności.  
 

PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJ ĄCE: 
 
Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Namysłowie, Starosta Namysłowski, Burmistrz/Wójtowie Gmin, 
organizatorzy imprez masowych. 
 
 
4.6 BEZPIECZEŃSTWO W SIECI 
 
CEL 
 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci. 
2. Zapobieganie ceber-agresji, przemocy rówieśniczej, groźbom karalnym,  

popełnianym przy wykorzystaniu środków teleinformatycznych, 
komunikatorów internetowych.  

3. Zapobieganie oszustwom, wyłudzeniom popełnianym przy wykorzystaniu 
środków teleinformatycznych, 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. 
5. Realizacja programu „Bezpieczny Senior”.  
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PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJ ĄCE: 
 
Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Starosta Namysłowski - Wydział 
Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, dyrektorzy szkół, 
Burmistrz/Wójtowie Gmin, lokalne media. 
 
    
4.7 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   
 
CEL 
 

1. Zapobieganie postępującemu procesowi degradacji i niszczenia zabytków na 
terenie Powiatu Namysłowskiego.  

2. Zwiększenie wysokości środków na dotacje z zakresu ochrony zabytków.  
3. Podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na potrzebę ochrony dóbr 

kultury. 
 

ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

1. Opracowanie Powiatowego Planu Ochrony Zabytków i jego bieżąca 
aktualizacja. 

2. Aktualizowanie Planów Ochrony Zabytków na wypadek konfliktów zbrojnych                     
i sytuacji kryzysowych. 

3. Udzielanie dotacji na prace restauratorskie, konserwatorskie oraz prace 
budowlane przy zabytkach.  

4. Systematyczne wprowadzanie nowoczesnych technicznych środków 
zabezpieczeń zabytków (np. monitoring wizyjny) na wypadek klęsk 
żywiołowych czy też przestępczej działalności człowieka (np. kradzieże, 
dewastacje, itp.). 

5. Edukacja społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży mająca na celu 
wzmacnianie poczucia tożsamości i odpowiedzialności za stan dziedzictwa 
narodowego.  

6. Propagowanie instytucji Społecznego Opiekuna Zabytków 
  
PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJ ĄCE: 
 
Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Namysłowie, Starosta Namysłowski - Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Burmistrz/Wójtowie Gmin,  
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, właściciele i użytkownicy obiektów 
zabytkowych. 
 
 
4.8    BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE  
 
CEL 
 

1. Ograniczenie występowania w środowisku czynników biologicznych, 
chemicznych i fizycznych wpływających na jakość wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. 
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2. Zapewnienie warunków sanitarno-higienicznych w miejscach udzielania 
świadczeń medycznych – ich wpływ na zdrowie i życie świadczeniobiorców. 

3. Zapobieganie występowaniu szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych czynników 
w środowisku pracy. 

4. Zapobieganie wprowadzaniu do obrotu substancji chemicznych i ich 
mieszanin, w tym produktów biobójczych, rakotwórczych, detergentów, 
prekursorów narkotykowych. 

5. Zapobieganie występowania w środowisku zakaźnych czynników 
biologicznych.  

 
ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

1. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. 
2. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zawodowych. 
3. 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.  

4. 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. 

5. Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać 
personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane 
świadczenia zdrowotne.  

6. Propagowanie idei oświatowo – zdrowotnych  w celu ukształtowania 
odpowiednich postaw  i zachowań zdrowotnych wśród społeczeństwa Powiatu 
Namysłowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  i młodzieży. 

 
PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJ ĄCE: 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Komenda Powiatowa 
Policji w Namysłowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                            
w Namysłowie, Starosta Namysłowski, Burmistrz/Wójtowie Gmin, Powiatowy Lekarz 
Weterynarii,  dyrektorzy szkół, organizatorzy letniego wypoczynku na terenie powiatu 
namysłowskiego.      
 
 
4.9. BEZPIECZEŃSTWO WETERYNARYJNE 
 
CEL 
 

1. Zapobieganie zagrożeniom dla ludzi wynikającym z odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych: zoonozy, pogryzienia człowieka przez zwierzęta domowe, 
dzikie (wścieklizna).  

2. Zapobieganie zagrożeniom wynikającym ze spożywania żywności pozyskanej 
ze zwierząt ubitych na użytek własny.  

3. Zapobieganie wysoce zaraźliwym chorobom zwierząt, których wystąpienie 
może spowodować znaczne straty ekonomiczne (HPAI, ASF, CSF, BT, itp.)  

4. Zapobieganie zbędnego cierpienia zwierząt oraz przypadkom rażącego 
zaniedbania i znęcania się nad zwierzętami.  
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5. Zapobieganie zagrożeniom wynikającym ze spożywania żywności 
pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanej w niewłaściwych warunkach lub 
nielegalnie. 

    
ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

1. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia 
zwierzęcego – wymagania weterynaryjne przy ich produkcji, umieszczaniu na 
rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,  

2. Nadzór nad wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego  

3. Nadzór nad  wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków 
paszowych,  

4. Sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu, 
jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,  

5. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,  
6. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji 

zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,  
7. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych  

w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,  
8. Monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, 

biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, 
ich wydzielinach i wydalinach, tkankach lub narządach zwierząt, produktach 
pochodzenia zwierzęcego, wodzie i paszach dla zwierząt,  

9. Monitoring i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. 
  

PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJ ĄCE: 
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii, Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Starosta Namysłowski, 
Burmistrz/Wójtowie Gmin.  
 
 
4.10   BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLANE - INFRASTRUKTURA  POWIATU ) 
 
CEL 
 

1. Zabezpieczenie infrastruktury powiatu. 
2. Poprawa stanu techniczny obiektów zabytkowych.  
3. Wzmocnienie współpracy z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

oraz powiatowymi służbami i inspekcjami.  
4. Poprawa w zakresie odpowiedniego utrzymania obiektów budowlanych 

(starych) przez ich właścicieli/zarządców.  
 
ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

1. Współdziałanie z organami kontroli państwowej. 
2. Współpraca z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
3. Współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Sanepidem i innymi jednostkami. 
4. Informowanie właścicieli/zarządców  obiektów o przeprowadzaniu przeglądów 

(roczne i pięcioletnie). 
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5. Prowadzenie działań kontrolnych: 
a)budów w zakresie zgodności wykonywanych prac z przepisami prawa, 
projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, 
b)obiektów budowlanych będących w użytkowaniu. 

6. Wzmocnienie współpracy z osobami będącymi kierownikami budowy i/lub 
inspektorami nadzoru inwestorskiego. 

7. Uczestnictwo w szkoleniach pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego.  

8. Rozstrzyganie w zakresie występujących samowoli budowlanych.  
9. Badanie i określanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych.  

   
PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁĄJACE: 
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie, Komenda Powiatowa 
Policji w Namysłowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                          
w Namysłowie, Burmistrz/Wójtowie Gmin. 
 
 
4.11   ZMNIEJSZENIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU   
 
CEL 
 

1. Przeciwdziałanie bezrobociu. 
2. Łagodzenie skutków bezrobocia. 
3. Tworzenie sprawnego systemu wsparcia dla osób bezrobotnych. 
4. Wszechstronna pomoc w pozyskiwaniu zatrudnienia dla osób bezrobotnych. 
5. Promocja obszarów działania instytucji rynku pracy. 

 
ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

1. Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez m.in.:  
a) zatrudnianie bezrobotnych na tzw. pracach interwencyjnych, robotach 

publicznych, 
b) udzielanie jednorazowo środków finansowych na rozpoczęcie                         

i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, 
c) refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 

osoby zatrudnionej.   
2. Wszechstronna pomoc osobom bezrobotnym w pozyskiwaniu zatrudnienia, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz ludzi młodych 
poprzez prowadzenie szkoleń, doradztwa zawodowego, pośrednictwa, 
poradnictwa, organizowanie staży i przygotowania zawodowego.  

3. Prowadzenie dla bezrobotnych Klubu Pracy i pomoc w pozyskiwaniu 
zatrudnienia poprzez  uczestnictwo w Klubie.  

4. Pomoc młodzieży, zwłaszcza absolwentom szkół w wejściu na rynek pracy – 
promowanie i wspieranie zatrudnienia młodzieży. 

5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu poprzez 
organizację osobom bezrobotnym okresowego zatrudnienia. 

6. Wsparcie osób długotrwale bezrobotnych w powrocie na rynek pracy.  
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PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJ ĄCE: 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie, Starosta Namysłowski, Burmistrz/Wójtowie 
Gmin, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  

 
 

4.12. OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI, RATOWNICTWO 
 
CEL 
 

1. Poprawa stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz innych zagrożeń w powiecie 
namysłowskim. 

2. Zapobieganie możliwości powstania zagrożeń. 
3. Podnoszenie świadomości społeczeństwa o mogących wystąpić sytuacjach 

kryzysowych i zagrożeniach.  
 
ZADANIA DO REALIZACJI: 
 

1. Stałe doskonalenie współpracy i koordynacji działań służb, inspekcji, Straży 
Pożarnych oraz innych uczestników działań ratowniczych na terenie powiatu. 

2. Analiza możliwości powstania różnych zagrożeń przez jednostki ochrony 
przeciwpożarowej. 

3. Stały monitoring i właściwe reagowanie na zagrożenia pożarowe w tym pożary 
kompleksów leśnych, wypalanie traw, pozostałości po zbożach oraz inne 
pojawiające się zagrożenia. 

4. Prowadzenie działań profilaktycznych prowadzących do ograniczenia lub 
likwidacji przyczyn występujących zagrożeń poprzez prowadzenie czynności 
kontrolno – rozpoznawczych obiektów w zakresie przestrzegania przepisów 
p.poż.  

5. Podejmowanie działań na rzecz modernizacji bazy technicznej oraz 
sprzętowej jednostek ochrony p.poż. w celu zwiększenia standardów  
i skuteczności podejmowanych działań ratowniczych. 

6. Prowadzenie doskonalenia przygotowania jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej, a także jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do usuwania 
skutków występujących na terenie powiatu zagrożeń (organizowanie ćwiczeń        
i szkoleń). 

7. Organizowanie gminnych i powiatowych zawodów sportowo  - pożarniczych. 
8. 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.  

9. Prowadzenie działań związanych z właściwym informowaniem ludności  
o zagrożeniach.  

10. Edukacja społeczeństwa dotycząca zasad postępowania i zachowania się na 
wypadek wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń poprzez publikację 
komunikatów w prasie, Internecie oraz podczas lokalnych festynów i imprez.   
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PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJ ĄCE: 
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, Komenda 
Powiatowa Policji w Namysłowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                        
w Namysłowie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie, Starosta 
Namysłowski,  Burmistrz/Wójtowie Gmin.  

 
 

5 FINANSOWANIE PROGRAMU 
 

Program będzie finansowany z dostępnych środków finansowych podmiotów, 
które będą zaangażowane w realizację Programu, funduszy organizacji 
pozarządowych oraz innych środków finansowych pozyskanych i przeznaczonych na 
w/w działania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.  
 
 
6 ZAKOŃCZENIE 
 
 

Starosta Namysłowski oraz Powiatowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
koordynuje realizację Programu na poziomie powiatu 

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. 

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.  
 


