Uchwała Nr VII/46/19
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie uchwalenia ‘’ Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-23’’
Na postawie art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym ( tj. Dz. U. 2019r., poz. 511), Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala co
następuje:
§ 1. Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala ‘’ Powiatowy Program Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata
2019-23’’ stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego
Józef Róg

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie ‘’ Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
na lata 2019-23’’
Zgodnie z art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy uchwalenie Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego. Zgodnie z art. 38a, ust.2 pkt 3 w/w ustawy przygotowanie projektu Programu
należy do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana przez Starostę Opoczyńskiego przyjęła
na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2019r. przygotowany projekt ‘’ Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
na lata 2019-23’’ W programie tym wskazano przedsięwzięcia do realizacji, wykonawców
i współwykonawców- partnerów w realizacji Programu.
Działania podejmowane będą głównie przez inspekcje i straże funkcjonujące na
szczeblu Powiatu oraz powiatowe jednostki organizacyjne oraz szkoły dla których organem
prowadzącym jest Powiat.
Przedstawione w Programie działania zostały uzgodnione z w/w podmiotami.

POWIAT OPOCZYŃSKI

Załącznik do Uchwały
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia ……………………………………………………………………

POWIATOWY PROGRAM
ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ
OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
na lata 2019-23

Opoczno, marzec 2019r.

I. Założenia ogólne:
1. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-23 zwany dalej
Programem to kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu, adresowany do wszystkich środowisk zainteresowanych
ograniczeniem przestępczości i patologii.
2. Jest to plan współdziałania organów państwowych, samorządowych, organizacji społecznych, społeczności lokalnej i powiatowych służb,
inspekcji i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.
3. Ocena skuteczności programu przez mieszkańców powiatu będzie zależała od realizacji najprostszych działań, takich jak: gotowość niesienia
pomocy, szybkie wezwania na wezwania itp.
II. Cele programu:
Głównym celem programu jest poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Działania programu zorientowane są w trzech
obszarach:
1. Ograniczenie przestępczości w tym:
1) czynów nieletnich,
2) przestępczości pospolitej ( kradzieże, kradzieże z włamaniem itp.)
3) przestępczości komunikacyjnej ( wypadki i kolizje.)
4) przestępczości związanej z narkotykami i dopalaczami,
5) inne.
2. Wzrost poczucia bezpieczeństwa w tym:
1) bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego i zimowego oraz w czasie imprez masowych, kulturalnych, sportowych,
2) wdrażanie technicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń,
3) minimalizowanie zagrożeń komunikacyjnych ( np. progi spowalniające, budowa zatok, objazdów itp.),
4) eliminacja miejscowych zagrożeń mieszkańców (np. utworzenie nowych parkingów, doświetlenie miejsc zagrożonych itp.),
3. Ograniczenie zjawisk patologicznych, w tym:
1) przemocy w rodzinie,
2) patologii społeczne( narkomania, alkoholizm, prostytucja),
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Dodatkowym celem programu jest :
1) pozyskanie współpracowników do realizacji programu:
2) uzyskanie akceptacji i poparcia społecznego dla prowadzonych działań,
3) stworzenie sprawnego systemu przepływu informacji pomiędzy organami jednostek samorządowych i mieszkańcami.
Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe poprzez:
1) prowadzenie okresowej analizy zagrożeń przestępczością i patologiami społecznym wraz aktualizacją mapy zagrożeń bezpieczeństwa oraz
planowanie na jej podstawie przedsięwzięć zmierzających do ich ograniczenia,
2) zacieśnianie współpracy pomiędzy dzielnicowymi a mieszkańcami,
3) propagowanie wśród społeczeństwa określonych form zachowania w sytuacjach zagrożeń,
4) prowadzenie działalności prewencyjno- wychowawczej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży,
III. Kierunki działania:
Program podejmuje następujące zadania kierunkowe:
1. Zapewnienie porządku publicznego,
2. Działalność prewencyjno- wychowawcza,
3. Bezpieczeństwo komunikacyjne,
4. Wypoczynek i rekreacja,
5. Zagrożenia kryzysowe ( pożarowe, chemiczne, ekologiczne, powodziowe i inne miejscowe zagrożenia.)
6. Zagadnienia promocyjno- informacyjne.
IV. Partnerzy do współpracy przy realizacji programu:
1. Rada Powiatu Opoczyńskiego, rady miejskie i gminne terenu powiatu opoczyńskiego,
2. Starostwo Powiatowe, urzędy miast i gmin ,
3. Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa w Opocznie,
4. Powiatowe służby , inspekcje i straże : KP Policji , KP PSP, PPIS, PLW, PINB, PUP, PCPR, ZDP, SP ZOZ Szpital Powiatowy, Poradnia
Psychologiczno- Pedagogiczna, Miejskie i Gminne OPS , dyrekcje szkół i pedagodzy szkolni, redakcje wydawnictw lokalnych oraz telewizji
lokalnej.
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Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
Działania w zakresie zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-23.
Lp

Obszary zagrożeń/przedsięwzięcia

1.
Bieżąca współpraca z przedstawicielami placówek oświatowych w zakresie
organizacji przedsięwzięć zmierzających do zminimalizowania występowania
wśród dzieci i młodzieży jakichkolwiek przejawów patologii ( spotkania
prelekcje)
2.
Dążenie do wzrostu liczby policjantów w miejscach szczególnie zagrożonych
poprzez organizację na terenie gmin powiatu opoczyńskiego systemu służb
ponadnormatywnych.
3.
Organizacja kolejnych edycji Turnieju o Puchar Komendanta Powiatowego
Policji w Opocznie pod nazwa ,,Alkohol, Narkotyki, Nie, Dziękuję”
4.

5.

6.

Poprawa bazy, zaplecza oraz wyposażenia technicznego, a także zakupu
środków transportu oraz innych elementów wyposażenia technicznego
„Dzielnicowy bliżej nas” oraz ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” jako
istotne elementy współpracy Policji oraz społeczności lokalnej w zakresie
ograniczenia zachowań negatywnych.
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie
powiatu opoczyńskiego:
• organizowanie wzmożonych działań ukierunkowanych na ograniczenie
zdarzeń drogowych i ich przyczyn,

Podmiot wiodący
Komenda
Powiatowa Policji
w Opocznie
Komenda
Powiatowa Policji
w Opocznie
Komenda
Powiatowa Policji
w Opocznie
Komenda
Powiatowa Policji
w Opocznie
Komenda
Powiatowa Policji
w Opocznie
Komenda
Powiatowa Policji
w Opocznie

Podmioty
współuczestniczące
Przedstawiciele
placówek oświatowych,
PSP, PCPR , PSSE.

Termin
realizacji

Samorząd lokalny

kwiecieńgrudzień

WORG, MDK, MKRPA
Opoczno, Urzędy Gmin,
Starostwo Powiatowe,
SP nr 3.
KWP w Łodzi, samorząd
lokalny
Społeczność lokalna

Wydział Komunikacji
Zarządy dróg, komisja
ds. opiniowania
wniosków i propozycji

cały rok

marzec

cały rok

cały rok

cały rok
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7.

• prowadzenie lustracji dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i
gminnych mających na celu określenie i eliminację nieprawidłowości w ich
oznakowaniu,
• inicjowanie spotkań z podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg,
wnioskowanie o wprowadzenie rozwiązań z zakresu organizacji ruchu i
bieżącego utrzymania dróg.
Bieżąca realizacja działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
ramach tzw. Procedury ”Niebieskiej Karty”

zmian organizacji ruchu
i oznaczeń dróg
powiatowych i
gminnych.

Komenda
Powiatowa Policji
w Opocznie

OPS z terenu gmin
powiatu opoczyńskiego

cały rok
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie
Działania w zakresie zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-23.
Lp

Obszary zagrożeń/przedsięwzięcia

Podmiot wiodący

1.

1. Prowadzenie czynności kontrolno- rozpoznawczych w poszczególnych
grupach obiektów:
• Użyteczności publicznej,
• W przemyśle,
• W rolnictwie,
• W lasach,
• W obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Prowadzenie monitoringu przewozu materiałów niebezpiecznych.
3. Propagowanie i wdrażanie monitoringu pożarowego w obiektach
szczególnie zagrożonych oraz zaliczanych do kategorii ZL i PM.

KP PSP

1. Organizacja ćwiczeń zgrywających na wytypowanych obiektach i terenach
dla jednostek ratowniczych powiatu,
2. Współpraca z innymi służbami w zakresie zapobiegania występującym
zagrożeniom w tym współdziałanie ze służbami porządkowymi przy
zabezpieczeniu imprez masowych.

KP PSP

2.

Podmioty
współuczestniczące
PPSSE,
PINB,
Nadleśnictwa,
Policja,
szkoły itp.

KPP

KP PSP

KP PSP

Właściciele obiektów ,
firmy realizujące
monitoring.
OSP, SOR, KPP, szpital
Powiatowy, JST,
powiatowe służby i
inspekcje, nadleśnictwa.

Organizatorzy
imprez

Termin
realizacji
2019-23

2019-23

2019-23
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3.

4.

5.

Propagowanie zasad poprawy bezpieczeństwa pożarowego i świadomości
prewencyjnej:
1. Organizacja gminnych i powiatowych zawodów sportowo- pożarniczych
dla jednostek OSP i MDP,
2. Organizacja turniejów wiedzy pożarniczej i konkursów plastycznych dla
młodzieży szkolnej o tematyce przeciwpożarowej,
3. Informowanie społeczeństwa o podejmowanych działaniach
4. Organizowanie aukcji edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa
pożarowego.
Doskonalenie funkcjonowania krajowego systemu ratownicz0-gaśniczego na
poziomie powiatu:
1. Sukcesywna wymiana pojazdów ratowniczo-gaśniczych, doposażenie
jednostek ratowniczych w sprzęt specjalistyczny oraz wyposażenia
osobistego strażaków,
2. Prowadzenie inspekcji gotowości bojowej jednostek OSP,
3. Prowadzenie przeglądów technicznych sprzętu silnikowego i obiektów
jednostek ochrony przeciwpożarowej,
4. Stała współpraca z komendantami gminnymi ZOSP RP oraz Zarządem
Powiatowym ZOSP RP,
5. Szkolenie członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach
ratowniczych,
6. Współpraca przy organizacji szkoleń w zakresie kwalifikowanej pomocy
medycznej dla strażaków OSP,
7. Podejmowanie działań zmierzających do zakupu sprzętu specjalistycznego,
chemicznych środków gaśniczych i neutralizatorów na wyposażenie
jednostek ratowniczych.
Współpraca w ramach organizacji systemu łączności, alarmowania i
współdziałania pomiędzy powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz
PCZK.

Oddziały gminne i
Zarząd Powiatowy
ZOSP RP,

KP PSP,
właściwe JST,

KP PSP,

media lokalne,

KP PSP , OSP, KSRG

media lokalne.

2019-23

2019-23
Właściwe JST,

KP PSP,

KP PSP,
KP PSP,

Komendanci Gminni,

Komendant
Gminny i
właściciele
obiektów,
właściwe JST,

JST,
KP PSP,

KP PSP

KP PSP,
Jednostki ratownicze,

Starostwo
Powiatowe

KP PSP, KPP.

2019-23.

4

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Działania w zakresie zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-23.
Lp

1.

2.

3.

4.

5.

Obszary zagrożeń/przedsięwzięcia

Podmiot
wiodący

W zakresie Sekcja Nadzoru Epidemiologii :
Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych poprzez rejestrację i stały monitoring
sytuacji epidemiologicznej z uwzględnieniem wytycznych oraz bieżący nadzór nad
PPIS
podmiotami leczniczymi i punktami szczepień ochronnych.
Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, w tym zbiorowych ognisk zatruć
PPIS
pokarmowych oraz pobieranie materiału do badań w kierunku schorzeń jelitowych.
Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną w opracowaniu ognisk chorób zakaźnych
odzwierzęcych.
Nadzór nad wykonawstwem szczepień w podmiotach leczniczych, prowadzeniem PPIS
dokumentacji szczepień i gospodarką preparatami szczepionkowymi.
W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
Prowadzenie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pod względem wymagań
higienicznych zdrowotnych nad warunkami higieny : środowiska ,pracy, procesów
nauczania i wychowania, wypoczynku i rekreacji ,warunkami zdrowotnymi żywności,
żywienia i przedmiotów użytku , warunkami higieniczno –sanitarnymi ,jakie powinny
PPIS
spełniać pomieszczenia w których udzielane są świadczenia zdrowotne i inne obiekty
budowlane przy wydawaniu opinii, postanowień i decyzji na wniosek organu
administracji lub zainteresowanego podmiotu, na poszczególnych etapach realizacji
inwestycji.
Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska w zakresie HDM :
Nadzór nad warunkami higieniczno- sanitarnymi w placówkach oświatowo –
PPIS
wychowawczych, opiekuńczych ,wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.

Podmioty
współuczestniczące

Termin realizacji

Pracownicy SNE

na bieżąco

Pracownicy SNE

na bieżąco

Pracownicy SNE

wg
harmonogramu

ZNS
SNE
SNHŚ

na bieżąco

SNHŻŻIU

Pracownicy SNHDM

cały rok

Kuratorium Oświaty
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6.

Nadzór nad higieną procesu nauczania.

PPIS

Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska w zakresie Higieny Pracy:
7. Nadzór nad warunkami zdrowotnymi w środowisku pracy, a zwłaszcza zapobieganie
PPIS
powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy
z uwzględnieniem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
8. Kontrolowanie wprowadzania do obrotu niebezpiecznych substancji i ich mieszanin
PPIS
oraz prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3.
Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska w zakresie Higieny Komunalnej :
9. Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wody w
PPIS
kąpieliskach i basenach rekreacyjny
10. Monitorowanie zagrożeń związanych z organizacją imprez masowych
PPIS

11. Nadzór nad postępowaniem ze zwłokami , szczątkami ludzkimi w zakresie ochrony
zdrowia ludzkiego z uwzględnieniem ich transportu i ekshumacji.

12.

13.

14.
15.

PPIS

Sekcja Nadzoru Higieny Żywności ,Żywienia i Przedmiotów Użytku :
Prowadzenie kontroli sanitarnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad
PPIS
obiektami w zakresie warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży
żywności.
Podejmowanie działań w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa żywności
PPIS
(dot. zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych)oraz przedmiotów
pochodzenia rolniczego na poziomie produkcji pierwotnej.
Nadzór nad wdrożeniem i stosowaniem zasad GHP, GMP, HACCP, w zakładach
PPIS
produkcji, transportu, przechowywania, obrotu żywności, żywienia zbiorowego.
Prowadzenie działalności kontrolnej i nadzoru nad:
PPIS
• materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością ,
• suplementami diety oraz kosmetykami

Pracownicy SNHDM

wrzesień czerwiec

Pracownicy SHP

wg.
harmonogramu.

Pracownicy SHP

na bieżąco

Pracownicy SHK

wg.
harmonogramu.
wg.
harmonogramu

Pracownicy
SNHŻŻiPU
Pracownicy SHK
Pracownicy
SNHŻŻiPU
Pracownicy SHK
Pracownicy SNHŻŻ i
PU, Inspekcja Wet.
Straż Miejska, KPP.
Pracownicy SNHŻŻ
i PU
Pracownicy SNHŻŻ
i PU
Pracownicy SNHŻŻ
i PU

na bieżąco i wg.
harmonogramu

wg
harmonogramu
wg
harmonogramu
wg
harmonogramu
wg
harmonogramu
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16. Pobieranie próbek żywności , materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością i kosmetyków w ramach urzędowej kontroli i monitoringu.

PPIS

Pracownicy SNHŻŻ
i PU PSSE Piotrków
Tryb, WSSE Łódź
Pracownicy SNHŻŻ
i PU, Inspekcja
Weterynaryjna

wg
harmonogramu

17. Współdziałanie i współpraca organów PIS i organów Inspekcji Weterynaryjnej w
ramach porozumienia ramowego z dnia 16.11.2018 r. zawartego pomiędzy PPIS w
Opocznie i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Opocznie(wspólne kontrole kiosków
mięsnych na Targowisku Miejskim)

PPIS

18. Wykonywanie innych niezbędnych czynności wynikających z zadań realizowanych
przez PPIS z uwzględnieniem zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii.
W zakresie nadzoru nad środkami zastępczymi:
19. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie podnoszenia wiedzy
oraz świadomości społeczeństwa na temat problemów zdrowotnych związanych z
używaniem nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych

PPIS

Pracownicy SNHŻŻ
i PU

wg
harmonogramu

PPIS

Koordynator ds.
środków zastępczych
, OZ i PZ , media
lokalne, szkoły
Koordynator ds.
środków zastępczych
Prac. SHP we
współpracy z KPP

na bieżąco

20. Monitorowane wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji
psychoaktywnych. Monitorowanie rynku nowych substancji psychoaktywnych
Monitorowanie przypadków zatruć środkami zastępczymi i nowymi substancjami
psychoaktywnymi oraz zgonów.
W Zakresie Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:
21. Propagowanie zasad zdrowego stylu życia ,kształtowanie postaw i zachowań
prozdrowotnych dotyczących prawidłowego żywienia i promocji aktywności fizycznej

PPIS

OZ i PZ Media
lokalne, Szkoły
Podstawowe
Gimnazja
OZ i PZ
Media lokalne
Szkoły

wg
harmonogramu

22. Promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki chorób
zakaźnych

PPIS

PPIS

wg
harmonogramu

na bieżąco

wg
harmonogramu
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23. Wykonywanie innych niezbędnych czynności realizowanych przez PPIS z
uwzględnieniem zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii .

PPIS

OZ i PZ
Przedszkola
Szkoły

wg
harmonogramu
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
Działania w zakresie zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-23.
Lp

Obszary zagrożeń/przedsięwzięcia

Podmiot wiodący

Podmioty
współuczestniczące

Termin realizacji

Powiatowy
Inspektorat
Weterynarii
( PIW)
PIW

Wyznaczeni lekarze
weterynarii,
laboratoria urzędowe

wg
harmonogramu

Inspekcja Sanitarna,
Placówki służby
zdrowia

na bieżąco

Biuro Powiatowe
Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji
Rolnictwa,( ARiMR)
Laboratoria urzędowe
zgodnie z
obowiązującymi
przepisami.
Laboratoria urzędowe

na bieżąco

Wyznaczeni lekarze
weterynarii,
Lekarze weterynarii

na bieżąco

W zakresie zagrożeń chorobami zakaźnymi:
1.

Monitorowanie chorób
zwalczania i rejestracji.

2.

Prowadzenie dochodzenia epizootycznego w przypadku podejrzenia lub
stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt zwalczanej z urzędu lub podlegającej
rejestracji.

3.

Ustalanie statusu epizootycznego stad zwierząt gospodarskich.

PIW

4.

Prowadzenie działań w celu likwidacji ognisk chorób zakaźnych zwalczanych z
urzędu.

PIW

5.

Realizacja programów ochrony zdrowia zwierząt oraz programów zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt.

PIW

6.

Kontroli i analiza zagrożeń epizootycznych ( choroby podlegające rejestracji,
zoonozy, obserwacje zwierząt w kierunku wścieklizny w przypadku możliwej
ekspozycji człowieka na patogen w związku z pokąsaniem)

PIW

zakaźnych

zwierząt

podlegających

obowiązkowi

na bieżąco

na bieżąco
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7.

Kontrole spełniania warunków sanitarno- weterynaryjnych przez środki
transportu przeznaczone do przewozu zwierząt.

PIW

8.

Sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami ( przewóz, tranzyt zwierząt,
umieszczanie na rynku, handel, wywóz do państw trzecich oraz przemieszczanie
koniowatych).

PIW

9.

Kontrola warunków higieny utrzymywania zwierząt gospodarskich.

PIW

wolnej praktyki,
Inspekcja Sanitarna,
Placówki służby
zdrowia,
urzędy gmin
Inspekcja transportu
Drogowego,
Policja.
Wyznaczeni lekarze
weterynarii,
Lekarze weterynarii
wolnej praktyki,
-

10.

Kontrola warunków higieny utrzymywania zwierząt gospodarskich w zakresie
bioasekuracji w związku z możliwością wystąpienia zagrożenia epizootycznego.

PIW

11.

Propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy dotyczącej zagrożeń epizootycznych
oraz możliwości zapobiegania im.

PIW

Wyznaczeni lekarze
weterynarii
Policja
Urzędy gmin
Starostwo Powiatowe,
( ARiMR) Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Opocznie, Biuro
Powiatowe Izby
Rolniczej
Województwa
Łódzkiego w
Opocznie.

wg
harmonogramu
i na bieżąco
na bieżąco

wg
harmonogramu
i na bieżąco
Wyznaczeni
lekarze
weterynarii

wg. potrzeb.
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1.

2.

W zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i ubocznych produktów zwierzęcych.
Nadzór sanitarno – weterynaryjny nad produkcją żywności pochodzenia
PIW
Zakłady przetwórstwa
zwierzęcego ( rzeźnie, zakłady przetwórstwa mięsnego i dziczyzny, gospodarstwa
mlecznego
produkujące mleko surowe do skupu, punkty skupu mleka, sprzedaż bezpośrednia
przyjmujące mleko
miodu i produktów pszczelich, rolniczy handel detaliczny) .
surowe z terenu
powiatu( np. OSM)
Kontrole spełnienia wymagań sanitarno – weterynaryjnych przez środki
PIW
transportu przewożące produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego.
--

wg
harmonogramu
i na bieżąco

wg
harmonogramu
i na bieżąco
wg
harmonogramu
i na bieżąco
wg
harmonogramu

3.

Nadzór nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

PIW

Laboratoria urzędowe

4.

Monitorowanie obecności i poziomów substancji niedozwolonych, pozostałości
chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych
u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego.
Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku podejrzenia prowadzenia
nielegalnego uboju zwierząt rzeźnych i wprowadzania do obrotu mięsa i
produktów mięsnych.
Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym zagospodarowaniem ubocznych
produktów pochodzenia zwierzęcego.
Prowadzenie akcji informacyjnych
dla rolników w zakresie obowiązków
związanych z ubojem zwierząt rzeźnych na użytek własny, zagospodarowaniem
materiału szczególnego ryzyka( SRM)

PIW

Laboratoria urzędowe

PIW

Policja,
Inspekcja Sanitarna.

na bieżąco

PIW

-

PIW

urzędy gmin,
( ARiMR) Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Opocznie, Biuro
Powiatowe Izby
Rolniczej
Województwa
Łódzkiego w
Opocznie.

wg
harmonogramu
wg potrzeb

5.

6.
7.
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1.
2.

3.

W zakresie zagrożeń jakości pasz.
Kontrole spełnienia wymagań weterynaryjnych przez wytwórnie materiału
paszowego, punkty obrotu paszami oraz podmioty transportujące pasze.
Nadzór nad gospodarstwami w zakresie wytwarzania pasz na własne potrzeby,
stosowania pasz w żywieniu zwierząt , produkcji pierwotnej pasz oraz zakazu
stosowania mączek mięsnych i mięsno- kostnych w paszach dla przeżuwaczy (
zagrożenie BSE)
Monitoring pasz w ramach Planu Urzędowej Kontroli Pasz.

PIW

-

PIW

-

PIW

Laboratoria urzędowe

wg
harmonogramu
wg
harmonogramu

wg. Planu
Urzędowej
Kontroli Pasz.
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Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie
Działania w zakresie zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-23.
Lp

Obszary zagrożeń/przedsięwzięcia

Podmiot wiodący

Podmioty
współuczestniczące

Termin
realizacji

KP PSP w Opocznie

Na bieżąco

W zakresie przeciwdziałania zagrożeniom:
1.

Przeprowadzania kontroli w zakresie wypełniania obowiązków przez
właścicieli i zarządców związanych z utrzymaniem w należytym stanie
technicznym budynków i innych obiektów budowlanych (art. 61 ustawy
Prawo budowlane). Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych w czasie
ich użytkowania powinni poddawać obiekty kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych)
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte
również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, co najmniej dwa razy w
roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o
powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów
budowlanych o powierzchni dach

PINB Opoczno
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2.

3.

przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana
bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej
kontroli;
4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia
okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2; tj. w razie wystąpienia
czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z
działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne,
wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska
ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach
wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie
obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem,
mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa
mienia lub środowiska.
(art. 61 ustawy Prawo budowlane)
Prowadzenie postępowań w sprawie nieużytkowanych lub niewykończonych PINB Opoczno
obiektów budowlanych nie nadających się do remontu, odbudowy lub
wykończenia.
(art. 67 – ustawy Prawo budowlane)
Działania w przypadku wystąpienia zagrożeń:
PINB Opoczno
1.Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach przyczyn katastrofy
budowlanej.
2.Udział w postępowaniach w razie wystąpienia katastrof innego typu.
(art. 74 - ustawy Prawo Budowlane)

KP PSP, KPP
Starostwo
Powiatowe,
urzędy miast i gmin z
terenu powiatu
WINB, GUNB, KPPSP,
KPP,
Prokuratura
Rejonowa Starostwo
Powiatowe Wydział
AAB, urzędy miast i
gmin
z
terenu
powiatu

Na bieżąco

W przypadku
wystąpienia
katastrof
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Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie
Działania w zakresie zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-23.
Lp

Obszary zagrożeń/przedsięwzięcia

1.

Osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym:

2.

Objęcie pomocą wskazanej grupy usługą poradnictwa zawodowego (w ramach
porad indywidualnych i grupowych)mającego na celu zwiększenie motywacji
i aktywności do powrotu na rynek pracy.
Młodzież szkolna:

3.

Organizacja spotkań zawodoznawczych dla młodzieży szkolnej mających na celu
pomoc w wyborze świadomej i trafnej ścieżki edukacyjno - zawodowej.
Osoby młode do 30 roku życia:

4.

Objęcie pomocą osób młodych formami umożliwiającymi wejście na rynek pracy
tj. staże, udzielenie dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej,
tworzenie miejsc pracy w ramach subsydiowanego zatrudnienia, podniesienie
lub nabycie nowych kwalifikacji poprzez szkolenia, bony na zasiedlenie.
Osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym oraz będące w
szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym m.in. długotrwale bezrobotne,
powyżej 50 roku życia, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności:
Objęcie pomocą wskazanej grupy programami umożliwiającymi powrót do
aktywności zawodowej poprzez subsydiowane zatrudnienie, organizację prac
społecznie – użytecznych, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
udzielenie dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej,
podniesienie lub zmianę kwalifikacji poprzez szkolenia i przekwalifikowania.

Podmiot
wiodący
Powiatowy
Urząd Pracy

Powiatowy
Urząd Pracy

Podmioty
współuczestniczące
Pracodawcy,
Samorządy,
Ośrodki Pomocy
Społecznej, Podmioty
Ekonomii Społecznej.
Szkoły ponadgimnazjalne
z terenu powiatu

Termin
realizacji

na bieżąco

na bieżąco
na bieżąco

Powiatowy
Urząd Pracy

Pracodawcy,
JST

na bieżąco

Powiatowy
Urząd Pracy

Pracodawcy,
Samorządy,
Ośrodki Pomocy
Społecznej, Podmioty
Ekonomii Społecznej.
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SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
Działania w zakresie zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-23.
Lp
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Obszary zagrożeń/przedsięwzięcia

Podmiot wiodący

Wzrost skuteczności działań podejmowanych przez świadków zdarzenia
poprzez szkolenia z zakresu pierwszej pomocy skierowanych do dzieci,
młodzieży szkolnej oraz pracowników instytucji na terenie powiatu
opoczyńskiego.
Wyposażenia miejsc, w których znajdują się duże skupiska ludzi w
automatyczne defibrylatory zewnętrzne i szkolenia w tym zakresie.
Walka z uzależnieniem alkoholowym.

SP ZOZ Szpital
Powiatowy w
Opocznie ( SP ZOZ)

Analiza przyczyn wypadków komunikacyjnych oraz urazów na podstawie
dokumentacji SOR,
Wzrost ilości ambulansów Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu
opoczyńskiego, co będzie skutkowało skróceniem czasu dojazdu ZRM na
miejsce zdarzenia.
Podejmowanie działań profilaktycznych z zakresu głównych przyczyn zgonów
obywateli: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych oraz urazów

SP ZOZ

Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez poprawę jakości
świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej w środowisku nauczania i wychowania
( utworzenie Gabinetów Opieki Profilaktycznej w szkołach).

SP ZOZ

SP ZOZ
SP ZOZ

SP ZOZ

SP ZOZ

Podmioty
współuczestniczące
Starostwo Powiatowe,
Burmistrz Miasta
Wójtowie Gmin, PSP.

Termin
realizacji

Wójtowie,
Burmistrz
Miasta.
Powiatowa Komenda
Policji, Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie, Burmistrz
Miasta.
Komenda Powiatowa
Policji,
Starostwo Powiatowe

Dyrektorzy Szkół,
Starostwo Powiatowe,
Burmistrz Miasta.
Jednostki Samorządu
Terytorialnego
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Działania w zakresie zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-23.
Lp

Obszary zagrożeń/przedsięwzięcia

Podmiot wiodący

Podmioty współuczestniczące

1.

Realizacja Programu :
,, Lokalny Program Pomocy Społecznej i Aktywizacji
Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Opoczyńskiego”

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie

2.

Realizacja „Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie

Starostwo Powiatowe, samorządy miejskie i
gminne, miejskie i gminne ośrodki pomocy
społecznej, poradnie psychologicznopedagogiczne, placówki oświatowe powiatu,
służba zdrowia: lekarze, pielęgniarki
środowiskowe, Sąd Rejonowy w Opocznie i
kuratorzy sądowi, Komenda Powiatowa Policji,
Powiatowy Urząd Pracy, warsztaty terapii
zajęciowej, miejskie i gminne komisje do spraw
rozwiązywania problemów alkoholowych,
świetlice terapeutyczne, organizacje
pozarządowe.
Starostwo Powiatowe, samorządy miejskie i
gminne, miejskie i gminne ośrodki pomocy
społecznej, poradnie psychologicznopedagogiczne, placówki oświatowe powiatu,
służba zdrowia: lekarze, pielęgniarki
środowiskowe, Sąd Rejonowy w Opocznie i
kuratorzy sądowi, Komenda Powiatowa Policji,
Powiatowy Urząd Pracy, warsztaty terapii
zajęciowej, miejskie i gminne komisje do spraw
rozwiązywania problemów alkoholowych,
świetlice terapeutyczne, organizacje
pozarządowe.

Termin
realizacji
2019-23

2019-23
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3.

Pracownicy
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie
Prawnik
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, szkoły,
ośrodki pomocy społecznej, komisje
rozwiązywania problemów alkoholowych.

Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w
zakresie zapobiegania przestępczości oraz działających
na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli.

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie

Powiatowa Komenda Policji, Sąd Rejonowy w
Opocznie, szkoły, komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych, ośrodki pomocy
społecznej, poradnie psychologiczno –
pedagogiczne, organizacje pozarządowe.

Współpraca osób i rodzin będących w kryzysie

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, szkoły, ,
komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,
ośrodki pomocy społecznej.

2019 - 23

7.

Przeciwdziałanie patologiom społecznym

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie

Powiatowa Komenda Policji, Sąd Rejonowy
w Opocznie, szkoły, komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych, ośrodki pomocy
społecznej, poradnie psychologiczno –
pedagogiczne, organizacje pozarządowe.

2019 - 23

8.

Działania na rzecz dzieci pozbawionych opieki i
wychowania

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie

Szkoły, komisje rozwiązywania problemów
alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej,
poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

2019 - 23

4.

5.

6.

Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
działania profilaktyczne.

Prowadzenie doradztwa prawnego dla mieszkańców
powiatu.

na bieżąco

_
na bieżąco

na bieżąco
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9.

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie

Starostwo Powiatowe, samorządy miejskie i
gminne, miejskie i gminne ośrodki pomocy
społecznej, poradnie psychologicznopedagogiczne, placówki oświatowe powiatu,
służba zdrowia: lekarze, pielęgniarki
środowiskowe, Sąd Rejonowy w Opocznie i
kuratorzy sądowi, Komenda Powiatowa Policji,
Powiatowy Urząd Pracy, warsztaty terapii
zajęciowej, miejskie i gminne komisje do spraw
rozwiązywania problemów alkoholowych,
świetlice terapeutyczne, organizacje
pozarządowe.

2019 - 23
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Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opocznie
Działania w zakresie zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-23.
Lp

Obszary zagrożeń/przedsięwzięcia

Podmiot wiodący

1.

Działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania: przemocy, agresji,
uzależnieniom, realizowane na terenie przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych Powiatu Opoczyńskiego.

Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna ( PPP)

2.

Działania interwencyjne w odniesieniu do dzieci i młodzieży ofiar przemocy
i zdarzeń losowych.

PPP

3.

Długofalowa pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla dzieci i młodzieży oraz
ich rodzin dotkniętych zdarzeniami traumatycznymi.

PPP

Podmioty
współuczestniczące
Komenda Powiatowa Policji,
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie,
Starostwo Powiatowe.
Komenda Powiatowa Policji,
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie.
Komenda Powiatowa Policji,
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie.

Termin
realizacji
na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco
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Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
Działania w zakresie zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-23.
Lp

Obszary zagrożeń/przedsięwzięcia

1.

Poprawa oznakowania pionowego i poziomego przejść dla pieszych:
1) Lustracja przejść dla pieszych pod względem oznakowania pionowego
i poziomego oraz pod względem widoczności na przejściu.
2) Odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz usunięcie
ewentualnych usterek w oznakowaniu pionowym.
Poprawa widoczności na skrzyżowaniach dróg:
1) Lustracja skrzyżowań ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie
pola widoczności oraz oznakowanie.
2) Wycinka drzew ograniczających widoczność w „polu widoczności”.
3) Roboty związane z przywróceniem widoczności na skrzyżowaniach
(systematyczna wycinka krzaków i co najmniej 2 razy w roku wykaszanie
traw i chwastów).
Poprawa widoczności na łukach poziomych:
1) Wycinka drzew mających wpływ na poprawę widoczności na łukach
poziomych.
2) Roboty związane z poprawą widoczności na łukach poziomych:
a) systematyczna wycinka krzaków,
b) co najmniej 2 razy w roku wykaszanie traw i chwastów.

2.

3.

4.

Oznakowanie dróg powiatowych:
1) Systematyczne patrolowanie dróg ze szczególnym zwróceniem uwagi na
stan oznakowania.
2) Współpraca z KPP - Wydziałem Ruchu Drogowego w sprawach
dotyczących oznakowania dróg oraz zmian w organizacji ruchu, łącznie

Podmiot wiodący

Zarząd Dróg
Powiatowych

Zarząd Dróg
Powiatowych

Podmioty
współuczestniczące

-

-

Zarząd Dróg
Powiatowych

-

Zarząd Dróg
Powiatowych

KPP Wydział Ruchu
Drogowego
KPP
Wydział Prewencji

Termin realizacji
Działania
systematyczne, ze
szczególnym
natężeniem po
okresach zimowych
Systematycznie
Sukcesywnie,
w m-cach
jesiennozimowych
Sukcesywnie
Sukcesywnie,
w m-cach
jesiennozimowych
Sukcesywnie
Dwa razy
w miesiącu
Systematycznie,
objazdy raz na 6
miesięcy
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5.

6.

7.

z dokonywaniem wspólnych objazdów.
3) Współpraca z KPP w zakresie zapobiegania niszczeniu i kradzieży znaków
drogowych.

Systematycznie,
w miarę potrzeb

Parametry skrajni drogowej: doprowadzanie istniejącego zadrzewienia do
stanu zapewniającego zachowanie normatywnej skrajni drogowej poziomej
i pionowej (wycinka konarów i gałęzi znajdujących się w skrajni dróg), ze
szczególnym uwzględnieniem głównych dróg powiatowych.

Zarząd Dróg
Powiatowych

Sukcesywnie,
w okresach
jesiennozimowych.

Zarząd Dróg
Powiatowych

Proces
długofalowy
Systematycznie ,
szczególnie w
okresie
poprzedzającym
początek roku
szkolnego

Zarząd Dróg
Powiatowych

Proces
długofalowy

Bezpieczna droga do szkoły:
1) Dążenie do wyeliminowania ruchu pieszego z jezdni na terenie
zabudowanym ze szczególnym uwzględnieniem miejsc w pobliżu szkół.
2) Kontrola stanu dróg , oznakowania i urządzeń brd na odcinkach w pobliżu
szkół.

Poprawa stanu technicznego i parametrów dróg powiatowych , likwidacja
miejsce niebezpiecznych w ramach sukcesywnie prowadzonych przebudów
odcinków dróg skutkujących poszerzeniem jezdni , korektą łuków , budową
zatok autobusowych i ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, wprowadzeniem
oznakowania poziomego oraz utwardzeniem poboczy , ze szczególnym
uwzględnieniem dróg o dużym natężeniu ruchu i wąskich jezdniach
(poniżej 5 m) .
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Szkoły Ponadgimnazjalne : I LO w Opocznie , ZSzP nr 1 w Opocznie,
ZSzP w Drzewicy, PCKZiU w Mroczkowie Gość, ZSzZ w Żarnowie, SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie
Działania w zakresie zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-23.
Lp

Obszary zagrożeń/przedsięwzięcia

1.

Bezpieczeństwo w sieci internetowej. Popularyzacja wiedzy o zagrożeniach
wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu.

2.

Prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych ukierunkowanych na
ograniczenie dostępu do alkoholu, narkotyków oraz innych substancji
psychoaktywnych.
Realizacja edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach w tym kształtowanie
umiejętności stosowania pierwszej pomocy.
Przeprowadzanie praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków
ewakuacji.
Realizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień ( alkoholizm,
narkomania) uzależnień od internetu , hazardu. Organizowanie szkoleń,
konkursów turniejów wiedzy.
Aktywny udział Policji w profilaktyce i zwalczaniu przestępczości i
demoralizacji młodzieży.
Edukacja prozdrowotna młodzieży- kształtowanie właściwych wzorców i
zdrowego stylu życia.
Prowadzenie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób
mających w swojej pracy kontakt z osobami i sprawcami przemocyorganizowanie szkoleń i konferencji.
Podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w
rodzinie.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Podmiot
wiodący

Podmioty współuczestniczące
Komenda Powiatowa Policji (KPP)
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna( PPP)
KPP., PPP, Powiatowa Stacja
Sanitarno- Epidemiologiczna.
Starostwo Powiatowe,
Komenda Powiatowa PSP
Komenda Powiatowa PSP
KPP, KP PSP, PPP,
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna .
KPP Wydział Spraw Nieletnich.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, kuratorzy sądowi
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, PPP,

Termin
realizacji
2 razy w roku

praca ciągła

praca ciągła
2 razy w roku
na bieżąco

praca ciągła
cały rok
na bieżąco

na bieżąco
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10. Wdrażanie procedur postępowania z uczniem w sytuacjach trudnych.
11. Organizowanie spotkań specjalistów z młodzieżą szkolną oraz rodzicami na
temat skutków i konsekwencji wynikających z demoralizacji i przestępczości
w tym cyberprzestępczości i przemocy rówieśniczej.
12. Realizacja programów profilaktycznych i przedsięwzięć o charakterze
profilaktycznym:
• Program ,,ARES czyli jak dbać o miłość”
• Program,, W stronę dojrzałości”
• Warsztaty na temat nikotynizmu.
13. Systematyczny monitoring frekwencji uczniów i bieżący kontakt z
rodzicami/opiekunami prawnymi / kuratorami uczniów w przypadkach
budzących niepokój ( po tygodniu nieobecności)
14. Budowanie świadomości i przynależności narodowej/ przedstawianie praw i
obowiązków obywatelskich, Konstytucji Rzeczypospolitej , Deklaracji Praw
człowieka, Deklaracji Praw Dziecka, Karty Praw Rodziny, akademie z okazji
świąt narodowych, działania uczniów na rzecz środowiska lokalnego.
15. Doradztwo zawodowe/ przeprowadzenie diagnozy, wywiadu, ankiety na
temat planowanej kariery zawodowej uczniów, spotkania z pracownikami
PPP, PUP, udział młodzieży w targach pracy.
16. Organizowanie akcji charytatywnych, kształtowanie postawy empatii i
otwartości w stosunku do innych osób.
17. Wykorzystywanie środków masowego przekazu w celu promowania
prospołecznych postaw uczniów.
18. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym
19. Uświadamianie rodzicom i młodzieży skutków nadmiernego korzystania z
komputera, internetu i telefonu komórkowego dla zdrowia i rozwoju dzieci
i młodzieży.

Poradnia Terapii Uzależnień
PPP, Poradnia terapii Uzależnień ,
Sąd Rodzinny.

na bieżąco
wg potrzeb

PPP, Poradnia terapii Uzależnień ,
Sąd Rodzinny

Stale/ wg
możliwości
organizacyjnych
szkół

Rodzice, Sąd Rodzinny, MOPS.

wg potrzeb

Samorząd Powiatu, Samorządy
Gmin, Miejski Dom Kultury,

na bieżąco

doradca zawodowy, pracownicy
PUP i PPP

wg potrzeb

Instytucje i inne podmioty na
zasadzie dobrowolności.
Lokalne media , samorządy,
pedagodzy.
KPP Wydział Ruchu Drogowego
PPP, Poradnia Terapii Uzależnień.

praca ciągła.
praca ciągła
praca ciągła.
na bieżąco
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