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Szanowni Państwo,
Od

najdawniejszych

czasów

bezpieczeństwo

publiczne

naleŜało

do

najwaŜniejszych problemów społecznych. Dzieje się tak dlatego, Ŝe spośród
priorytetowych potrzeb pierwotnych człowieka najistotniejszą sprawą jest potrzeba
zapewnienia bezpieczeństwa, a wśród psychospołecznych – potrzeba wpływu na bieg
bieŜących wydarzeń. Zgodnie z nowymi teoriami potrzeb człowieka, akcentującymi
jego dynamiczną stronę, w ciągu Ŝycia staramy się przede wszystkim bronić przed
zagroŜeniami i niebezpieczeństwami pochodzącymi z zewnątrz. Są to głównie
negatywne skutki współczesnych przemian wyraŜających się w szeroko rozumianej
patologii społecznej, w zachowaniach dewiacyjnych, a szczególnie w przestępczości.
Przedstawiany Państwu „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości
oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na Lata 20112015”, jest juŜ czwartym programem realizowanym przez samorząd powiatowy,
który

uwzględnia przede wszystkim oczekiwania mieszkańców naszego regionu.

Do jego opracowania ponownie zaprosiliśmy słuŜby, straŜe, inspekcje, urzędy,
samorządy gminne oraz organizacje społeczne i lokalne media. W polu naszego
zainteresowania jest zarówno bezpieczeństwo publiczne, jak i przeciwpoŜarowe,
ekologiczne, sanitarno-epidemiologiczne, budowlane, a takŜe bezpieczeństwo socjalne
/walka z bezrobociem i negatywnymi zjawiskami występującymi w rodzinie takimi
jak: przemoc, agresja czy nałogi/.
NiepodwaŜalną rolę w tym Programie pełni prewencja, szczególnie ta
skierowana do dzieci i młodzieŜy a którą pragniemy ponownie zainteresować
instytucje, szkoły i organizacje pozarządowe, takie jak PTTK, ZHP czy OHP.
Liczymy takŜe na dalszą współpracę z samorządami gminnymi we wspólnym
finansowaniu przedsięwzięć słuŜących poprawie bezpieczeństwa.
W materiale tym prezentujemy cele Programu, planowane kierunki działania
oraz sposoby ich realizacji przez poszczególnych jego uczestników.

Starosta Jaworski
Stanisław Laskowski
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KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAWORZE.
Realizowane zadania przez Komendę Powiatową Policji w Jaworze
przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu jaworskiego w
latach 2007 – 2010 i zauwaŜalne jest systematyczne ograniczanie
przestępczości. W dalszym ciągu zasadnym jest kontynuowanie współpracy z
róŜnymi podmiotami w wymienionych poniŜej obszarach, gdzie KPP w
Jaworze realizować będzie ustawowe zadania zmierzające do ciągłej poprawy
bezpieczeństwa na terenie powiatu jaworskiego.
Obszary i przedsięwzięcia:
Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.
• przeprowadzanie analiz zagroŜeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb
społeczności lokalnych pod względem bezpieczeństwa
• wspólne spotkania mieszkańców i ich przedstawicieli z policjantami z KPP
w Jaworze, wypracowanie metod współpracy, propagowanie idei
samopomocy ( dąŜenie do wzrostu efektywności słuŜby patrolowej w
rejonach szczególnie zagroŜonych, realizacja programów prewencyjnych,
tworzenie nowych programów)
• popularyzowanie sylwetek dzielnicowych wśród lokalnej społeczności
• współpraca z instytucjami i podmiotami na rzecz bezpieczeństwa w celu
wspólnego planowania i koordynacji działań.
Przemoc w rodzinie
•

•

•

promowanie odpowiednich wzorców Ŝycia rodzinnego (opartych na
wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania
konfliktów bez przemocy itp.).
zwiększenie skuteczności procedury Niebieskich Kart oraz zacieśnienie
współpracy instytucji i organizacji społecznych świadczących pomoc
prawną, psychologiczną i socjalną dla osób dotkniętych przemocą w
rodzinie.
wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Bezpieczeństwo w szkole.
•
•

analiza i identyfikacja problemów bezpieczeństwa szkolnego
ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach oraz w
bezpośrednim otoczeniu szkół.
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•

•
•
•
•
•

zbudowanie skutecznych i podlegających ocenie mechanizmów współpracy
dyrekcji (nauczycieli) – rodziców – uczniów i Policji w zakresie
bezpieczeństwa w szkołach.
konsekwentne reagowanie na patologie – budowanie przekonania, Ŝe nie są
one tolerowane.
ograniczenie dostępu do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym.
systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa szkół i ich
okolic, w szczególności dróg do i ze szkoły.
edukacja dla bezpieczeństwa,.
upowszechnienie w szkołach programów profilaktycznych ukierunkowanych
na wyeliminowanie agresji wśród młodzieŜy oraz uŜywania przez nią
substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki).

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
•

•
•

•

•
•
•

zwiększenie aktywności patroli policyjnych na drogach, szczególnie w
rejonie miast (zintensyfikowanie wykrywania substancji psychoaktywnych u
kierowców, intensyfikacja kontroli prędkości pojazdów wraz z ciągłym
wdraŜaniem nadzoru automatycznego).
usprawnienie działań z zakresu kontroli technicznej pojazdu.
intensyfikacja kontroli przewoźników pod względem przestrzegania
przepisów ustawy o transporcie drogowym (współpraca Policji z Inspekcją
Transportu Drogowego).
edukacja w celu kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu
drogowego, respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestników
tego ruchu.
upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego oraz z zakresu udzielania
pierwszej pomocy.
promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
zaostrzenie sankcji w stosunku do sprawców łamiących przepisy ruchu
drogowego, których naruszanie jest przyczyną lub skutkiem najcięŜszych i
najczęstszych zdarzeń drogowych (np. tych, którzy kierują pojazdem pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających, nie uŜywają pasów
bezpieczeństwa).

Ochrona dziedzictwa narodowego.
•

podejmowanie międzyinstytucjonalnych skoordynowanych inicjatyw w celu
ochrony zabytków, m.in. wspólne inspekcje i kontrole obiektów ze
zgromadzonymi dobrami kultury, prowadzone przez przedstawicieli
wojewódzkich konserwatorów zabytków, Policji i Państwowej StraŜy
PoŜarnej.
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•

•

•

upowszechnianie nowoczesnych technicznych środków zabezpieczeń (wraz
z monitoringiem) zarówno na wypadek klęsk Ŝywiołowych, jaki przestępczej
działalności człowieka, np. kradzieŜy, dewastacji.
kontynuowanie systemowej rejestracji zbiorów, wraz z dokumentacją
fotograficzną i opisową, z uwzględnieniem znakowania obiektów
ruchomych.
Poprawa wymiany informacji o skradzionych i poszukiwanych zabytkach.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W
JAWORZE.
Główne kierunki działania na rok 2011 i lata następne:
1. W zakresie doskonalenia funkcjonowania KSRG i usprawniania organizacji
działań ratowniczych:
• doskonalenie funkcjonowania ratownictwa specjalistycznego,
• zwiększenie efektywności operacyjnego zabezpieczenia powiatu oraz
dysponowania zasobów ratowniczych,
• współudział w tworzeniu Centrów Powiadamiania Ratowniczego na
poziomie lokalnym oraz wojewódzkim,
• doskonalenie współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
• współdziałanie w optymalizacji sieci jednostek OSP włączonych do
KSRG,
• doskonalenie mechanizmów analizy działań ratowniczych,
• zwiększanie skuteczności łączności na potrzeby prowadzenia działalności
ratowniczej poprzez montaŜ radioprzemienników w celu zapewnienia
100% łączności radiowej na terenie powiatu jaworskiego,
• organizowanie ćwiczeń i szkoleń doskonalących dla straŜaków PSP i OSP
oraz współdziałanie z jednostkami OSP, organami Związku OSP RP i
administracją samorządową w tym zakresie,
• prowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP i jednostek OSP,
• współudział w organizacji gminnych zawodów sportowo – poŜarniczych
dla jednostek OSP z odpowiednimi organami Związku OSP RP i
samorządami,
• doskonalenie zasad współdziałania podczas akcji ratowniczych jednostek
ochrony przeciwpoŜarowej z innymi słuŜbami, inspekcjami i podmiotami,
z którymi zawarto porozumienia,
2. W zakresie usprawniania zarządzania działaniami Państwowej StraŜy
PoŜarnej:
• udział w budowie spójnego systemu teleinformatycznego ( modernizacja),
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• optymalizacja wykorzystania posiadanego zasobu kadrowego,
• przygotowanie warunków organizacyjnych do realizacji zadań
wynikających z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
• zbudowanie profesjonalnego zasilania awaryjnego dla tutejszej komendy,
3. W zakresie doskonalenia systemu rozpoznawania i analizowania zagroŜeń
poŜarowych i innych zagroŜeń oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przeciwpoŜarowych i przepisów w zakresie przeciwdziałania powaŜnym
awariom przemysłowym:
• zwiększenie skuteczności nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przeciwpoŜarowych,
• doskonalenie nadzoru nad pracą rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń
przeciwpoŜarowych,
• doskonalenie funkcjonowania monitoringu przeciwpoŜarowego.
4. W zakresie dostosowania bazy logistycznej i zasobów sprzętowych
niezbędnych do realizacji zadań i występujących zagroŜeń:
• podejmowanie
przedsięwzięć
zmierzających
do
wymiany
wyeksploatowanego sprzętu ratowniczego,
• podjęcie działań w zakresie pozyskania środków finansowych
umoŜliwiających zakup (wymianę) cięŜkiego samochodu ratowniczogaśniczego stanowiącego wyposaŜenie tut. Komendy z wykorzystaniem
moŜliwości dofinansowania ze środków funduszy europejskich w ramach
działania 4.6: Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem
środowiska naturalnego,
• pozyskiwanie źródeł finansowania umoŜliwiających zakup nowoczesnego
sprzętu ratowniczego,
• sukcesywne przekazywanie zbędnego, sprawnego sprzętu oraz pojazdów
do jednostek OSP z terenu powiatu jaworskiego.
• współudział w programach mających na celu doposaŜenie jednostek OSP
z KSRG w nowoczesny sprzęt ratowniczy.
5. W zakresie przygotowań do zabezpieczenia EURO 2012 w ramach
kompetencji PSP:
• opracowywanie Powiatowego Planu Zabezpieczenia Turnieju EURO
2012
• zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i infrastruktury związanej z
mistrzostwami.
6. Inne:
• zakończenie termomodernizacji komendy,
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• pozyskiwanie źródeł finansowania na prace budowlane związane z
usunięciem zagroŜenia wynikającego ze złego stanu technicznego wiaty
garaŜowej.
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY.
W ramach zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w latach 2011-2015 dla
powiatu jaworskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze
zamierza realizować swoje działania w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciąŜliwości środowiskowych,
zapobiegania powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych
poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
- higieny środowiska,
- higieny pracy w zakładach pracy,
- higieny procesów nauczania i wychowania,
- higieny wypoczynku i rekreacji,
- zdrowotnymi Ŝywności, Ŝywienia i przedmiotu uŜytku,
- higieniczno – sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt
oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
POWIATOWY INSPEKTOR WETERYNARII.
Instytucja ta w zakresie bezpieczeństwa prowadzić będzie w szczególności:
1. Działania obejmujące likwidację ognisk chorób zakaźnych, w tym
zoonoz,
2. Nadzór nad jakością zdrowotną środków spoŜywczych pochodzenia
zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania,
produkcji i przechowywania.
3. Nadzór nad produkcją środków Ŝywienia zwierząt.
4. Nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt.
5. Współpracę z Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego w
zakresie szkoleń
oraz w przypadkach wystąpienia zagroŜenia
epidemiologicznego pochodzenia zwierzęcego.
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO.
Za najistotniejsze zadania dla poprawy bezpieczeństwa będące w
kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jaworze uznaje
się:
1. Nadzór nad infrastrukturą techniczną obiektów – w szczególności dot.
stanu technicznego, samowoli budowlanych, kontrola przeglądów
rocznych i pięcioletnich budynków wykonywanych przez właścicieli lub
administratorów substancji mieszkaniowej.
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2. Kontrolę obiektów o potencjalnym zagroŜeniu dla bezpieczeństwa ludzi i
mienia m.in. budynki uŜyteczności publicznej.
3. Kontrolę placów zabaw dla dzieci na terenie powiatu pod kątem
obowiązku utrzymania urządzeń i obiektów małej architektury w
naleŜytym stanie technicznym i estetycznym.
4. Prowadzenie czynności inspekcyjno – kontrolnych w zakresie
bezpieczeństwa konstrukcji dachowych, zagroŜonych zalegającą warstwą
śniegową.
5. Uczestniczenie w oględzinach lustracyjnych Powiatowego Zespołu
Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Narodowego odnośnie wskazania
niezbędnych zabezpieczeń obiektów zabytkowych, sporządzani
protokołów i kierowania stosownych wniosków do organów słuŜby
konserwatorskiej.
6. Kontrolę robót budowlanych realizowanych inwestycji w szczególności
obiektów przemysłowych oraz budynków o duŜych powierzchniach
dachowych i lekkiej konstrukcji stalowej.
7. Kontrolę ksiąŜek obiektów.

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE.
Program państwowego monitoringu środowiska na terenie powiatu
jaworskiego, realizowany przy współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem
Ochrony Środowiska, obejmował będzie:
1. Monitoring jakości wód powierzchniowych – prowadzony będzie w 1
punkcie, tj. Nysa Mała w m. Kwietniki zgodnie z wymogami Ramowej
Dyrektywy Wodnej. Monitoring ten ma na celu przedstawienie stanu
ekologicznego i chemicznego wód oraz określenie jakości wód
uŜytkowych w zakresie warunków do bytowania ryb.
2. Monitoring jakości wód podziemnych – prowadzony w 4 punktach,
studniach wierconych Gorzanowie, Budziszów Wielki, Muchów
i Targoszyn i dostarczy informacji o stanie chemicznym wód, pozwoli na
śledzenie jego zmian, ewentualnych zagroŜeń oraz pozwoli na
podejmowanie działań w zakresie zarządzania zasobami wód
podziemnych.
Corocznie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przygotowuje
informację o stanie środowiska powiatu jaworskiego dla Rady Powiatu
w Jaworze.
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POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE.
Walka z bezrobociem jest podstawowym wyzwaniem dla polityki
gospodarczej i społecznej. Skuteczne przezwycięŜanie bezrobocia jest moŜliwe
tylko poprzez kompleksowe działania w sferze ekonomicznej, mające na celu
wzrost gospodarczy i tworzenie nowych trwałych miejsc pracy. Działania te
uzupełniane są aktywnością państwa i innych podmiotów w sferze
przeciwdziałania bezrobociu, zmierzającej do ograniczenia rozmiarów i skutków
tego zjawiska.
Człowiek pozostający bez zatrudnienia jest pozbawiony dochodów z
pracy i wszystkich pozostałych wynagrodzeń. Zawód i miejsce w hierarchii
zawodowej jest podstawowym wyznacznikiem miejsca jakie zajmuje w
społeczeństwie. Rola pracy w Ŝyciu kaŜdego człowieka jest ogromna bowiem
kształtuje osobowość, wpływa na rozwój człowieka, przynosi radość,
zadowolenie i satysfakcję. Jednak stanowi równieŜ źródło trudności, zmartwień
i niepowodzeń. Bezrobotny musi przede wszystkim chcieć pomóc sam sobie.
NaleŜy zatem czynić zabiegi mające na celu wyzwolenie aktywności osób
niezatrudnionych by zminimalizować negatywne skutki braku zatrudnienia dla
samego bezrobotnego i jego najbliŜszych.
Zatem w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa obywateli na lata 2011 –
2015 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze będzie w swych działaniach zmierzał
do dalszego zapobiegania bezrobociu w powiecie jaworskim poprzez realizację
usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy oraz poprzez programy na rzecz
promocji zatrudnienia. Działania urzędu skierowane będą w szczególności do
grup osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
aktywnych w poszukiwaniu zatrudnienia lub aktywnie zmierzających do
podjęcia pracy poprzez dalszą edukację szkolną bądź pozaszkolną. Powiatowy
Urząd Pracy, w ramach posiadanych środków finansowych, będzie wspierał
mieszkańców powiatu pozostających bez pracy poprzez następujące usługi i
instrumenty rynku pracy:
− aktywne pośrednictwo pracy w kraju i za granicą (kraje Unii Europejskiej
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
− pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
− poradnictwo zawodowe pomagające w określeniu i ukierunkowaniu
działań zmierzających do zatrudnienia bądź kontynuowania dalszego
kształcenia,
− organizację szkoleń grupowych i indywidualnych na kierunkach
wybranych przez uprawnionych,
− wsparcie przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej czy
spółdzielni socjalnej,
− wsparcie pracodawców poprzez pomoc w tworzeniu nowych miejsc
pracy, organizację staŜy zawodowych czy przygotowania zawodowego
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dorosłych,
− refundację samotnym rodzicom kosztów opieki nad dzieckiem, dziećmi
do lat 7 lub osobą zaleŜną w związku z podjęciem za skierowaniem z PUP
pracy, szkolenia, staŜu, przygotowania zawodowego dorosłych,
− refundację kosztów przejazdu do miejsca pracy, szkolenia, staŜu,
przygotowania zawodowego dorosłych.
Rocznie, wsparciem planuje się objąć około 1 tys. bezrobotnych,
wykorzystując środki Funduszu Pracy i środki Europejskiego Funduszu
Społecznego.
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
PCPR w Jaworze w latach 2011-2015 planuje:
1 . Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w
rodzinie.
2. Prowadzenie interwencji kryzysowej w tym poradnictwa prawnego i
psychologicznego.
3. Pracę z rodzicami biologicznymi dzieci przebywających w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, w których
występuje przemoc.
4. Udział w „Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw” organizowanym
corocznie przez Prokuraturę Rejonową w Jaworze.
5. Kontynuację i rozwój Powiatowego Zespołu Interdyscyplinarnego.
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W JAWORZE.
W okresie realizacji Programu Zarząd Dróg planuje następujące zadania:
1.
2.
3.
4.
5.

Remonty cząstkowe dróg.
Remonty przełomów oraz przebudowa przepustów
BieŜąca wymiana i uzupełnianie oznakowania pionowego.
Odnowa oznakowania poziomego
Odpowiednie utrzymanie stanu poboczy.

Zarząd będzie takŜe koordynował zadania drogowe wynikające z Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Jaworskiego na lata 2011 – 2017.
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OCHOTNICZY HUFIEC PRACY W JAWORZE.
Proponowane działania w kierunku dalszej poprawy bezpieczeństwa w oparciu
o pracę OHP w Jaworze :
- szczególne objęcie opieką uczestników z rodzin patologicznych wywodzących
się ze środowisk przestępczych oraz osób potencjalnie predysponowanych do
popełnienia przestępstw
- zwiększenie aktywności rodziców w zakresie zapobiegania przestępczości i
demoralizacji ich dzieci
oraz poprawa wiadomości prawnej rodziców,
przestępczości komputerowej i internetowej

młodzieŜy w

zakresie

- inicjowanie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie i ograniczenie
przestępczości młodzieŜy w szczególności w szkołach, w tym przeciwdziałanie
przemocy rówieśniczej oraz edukacja w zakresie negatywnych skutków sięgania
po alkohol, narkotyki i środki odurzające,
-prowadzenie wśród uczestników hufca działań edukacyjnych w zakresie
wczesnego rozpoznawania i zapobiegania uzaleŜnieniom,
-współudział Policji w profilaktyce, zwalczaniu przestępczości i demoralizacji
młodzieŜy (prelekcje, spotkania), organizowanie spotkań prewencyjnych z
nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami,
- współpraca z organizacjami i instytucjami prowadzącymi działania
zapobiegajcie patologiom w oparciu o realizację Krajowego Programu
Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci i
MłodzieŜy,
-realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, warsztaty z
udziałem instruktorów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
– edukacja,
-organizacja imprez kulturalno-oświatowych promujących zdrowy styl Ŝycia i
bezpieczeństwo osobiste,
-wyposaŜenie uczestników hufca w umiejętności społeczne pozwalające na
bezkonfliktowe funkcjonowanie w społeczeństwie i miejscu pracy,
-opracowywanie przez kadrę hufca programów autorskich dotyczących
zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu uczestników wspieranych przez
Starostwo Powiatowe w Jaworze.
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SAMORZĄDY:
Samorząd Powiatowy:
Wśród licznych zadań, jakie na powiat nałoŜyła Ustawa z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym, jednym z najwaŜniejszych jest utrzymanie
porządku publicznego i zapewnienie bezpieczeństwa. Zadanie to realizowane
jest przy pomocy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której rolą jest m.in.
opracowanie Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz coroczne przedstawianie radzie
powiatu informacji z jego realizacji.
Samorząd powiatowy nadal będzie wspierał działania podejmowane przez
Komendę Powiatową Policji oraz Komendę Powiatową Państwowej StraŜy
PoŜarnej i OSP, jak równieŜ czynić będzie starania w celu pozyskiwania
środków finansowych na przedsięwzięcia drogowe, czy teŜ wszelkie programy
profilaktyczne, szczególnie te skierowane do dzieci i młodzieŜy z terenu
powiatu. W tej dziedzinie liczymy na współpracę z samorządami gminnymi, jak
równieŜ z OHP, którego jednym z głównych zadań jest przeciwdziałanie
patologiom wśród młodzieŜy, ograniczanie przestępczości nieletnich oraz
zapobieganie przyczynom niedostosowania społecznego.
PowaŜnym problemem, zaliczanym do najwaŜniejszych obszarów
wymagających podjęcia działań jest w dalszym ciągu przemoc w rodzinie, którą
zajmować się będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, we współpracy z
MOPS i GOPS oraz Policją.
W ramach bezpieczeństwa w szkołach nadal realizować będzie się
współpracę na linii nauczyciele – rodzice – uczniowie – Policja, w celu
wyeliminowania negatywnych zjawisk, w tym agresji wśród młodzieŜy i
uŜywania substancji psychoaktywnych / alkohol, narkotyki, dopalacze/.
W celu ochrony dóbr kultury Powiatowy Zespół Ochrony Zabytków i
Dziedzictwa Narodowego nadal lustrował będzie obiekty zabytkowe wg planu
zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego /obronności/ doskonalone będą
działania powiatu w zakresie: akcji kurierskiej (szkolenia, ćwiczenia),
aktualizacji dokumentacji obronnej powiatu, doskonalenia funkcjonowania
stałego dyŜuru, działań obronnych w ochronie zabytków.
W zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego /kryzysowego/ planuje się:
- zakończenie budowy sieci łączności powiatu we wszystkich słuŜbach
zarządzania kryzysowego i ratownictwa powiatu,
- doposaŜenie powiatowych słuŜb administracji zespolonej w niezbędne zasoby
informacyjne, materialne i procedury,
- doskonalenie współdziałania słuŜb i samorządów w zakresie zgrywania
działań ratowniczych oraz wymiany informacji, alarmowania
i powiadamiania.
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Samorządy gminne:
Gmina Jawor
Główne zadania i przedsięwzięcia, których realizacja planowana jest w
mieście Jaworze na lata 2011 – 2015:
I. Bezpieczeństwo obywateli i zapobieganie przestępczości:
1. Realizacja inwestycji „Monitoring miasta” na obszarze objętym
Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Jawora na lata 2007 – 2013.
2. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w zakresie
zwiększenia patroli w ramach słuŜby ponadnormatywnej, w miejscach
o zwiększonym ryzyku przestępczości.
3. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w zakresie
zakupu paliwa do samochodów słuŜbowych patrolujących teren miasta.
4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
oraz
przeciwdziałania narkomanii.
5. Zwiększenie częstotliwości kontroli placówek zajmujących się sprzedaŜą
napojów alkoholowych przez członków komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych.
6. Wykorzystanie prasy samorządowej do promowania prospołecznych
wzorców zachowań.
II. Bezpieczeństwo powodziowe:
1. Systematyczne doposaŜanie w sprzęt magazynu przeciwpowodziowego
miasta Jawora;
2. Doskonalenie struktur cywilnych zarządzania kryzysowego poprzez:
− szkolenie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
oraz Sztabu Kryzysowego;
− organizowanie ćwiczeń dla Zespołu oraz Sztabu Kryzysowego
Burmistrza;
− doskonalenie współdziałania Zespołu ze słuŜbami ratowniczymi.
3. Doskonalenie słuŜb ratowniczych poprzez udzielanie pomocy Ochotniczej
StraŜy PoŜarnej działającej na terenie miasta Jawora.
III. Inne przedsięwzięcia:
Udzielanie pomocy Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w
Jaworze.
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Gmina Bolków:
NajwaŜniejszymi zadaniami Gminy Bolków będą:
Dalsza profilaktyka w zakresie poprawy porządku i bezpieczeństwa
mieszkańców, a mianowicie:
1. współpraca z policją polegająca na koordynacji działań prewencyjnych,
monitorowaniu zagroŜeń, ochrona imprez miejscowych i stała współpracy z
dzielnicowymi,
2. rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dla ludności w zakresie
sposobu zachowania się w przypadkach miejscowych zagroŜeń lub klęsk
Ŝywiołowych,
3. organizowanie pokazów słuŜb ratowniczych,
4. koordynowanie i inicjowanie akcji „bezpieczne wakacje”, „bezpieczny
wypoczynek”,
5. propagowanie pozytywnych zachowań dzieci i młodzieŜy poprzez konkursy,
zajęcia terenowe, prelekcje oraz współpracę ze stowarzyszeniami, klubami
sportowymi i innymi organizacjami.
6. organizowanie gminnych zawodów sportowo – poŜarniczych.
7. dofinansowanie zakupu wozów bojowych dla jednostek OSP oraz na remont
remiz straŜackich.
8. wprowadzenie do eksploatacji systemu łączności radiowej zarządzania
kryzysowego zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2011 Starosty Jaworskiego z dnia 24
stycznia 2011r.
9. poprawa stanu technicznego dróg gminnych.
10. Współpraca z mediami lokalnymi / prasa, telewizja kablowa i regionalna/ o
charakterze informacyjno – edukacyjnym. Celem współpracy jest
upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie zachowań w sytuacji zagroŜenia
oraz informowanie społeczeństwa o bieŜących wydarzeniach, a w szczególności
o akcjach profilaktycznych stosowanych przez wszystkie podmioty
uczestniczące w realizacji programu bezpieczeństwa.
Gmina Męcinka:
Głównymi zadaniami samorządu i przedsięwzięciami w zakresie
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na lata 2011 – 2015 będą :
- Kontynuowanie zadań zamieszczonych w gminnym programie profilaktyki
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (realizowane będą programy
edukacyjne promujące zdrowy tryb Ŝycia, prowadzony będzie punkt
konsultacyjny dla osób naduŜywających alkoholu, jak teŜ członków ich rodzin).
- Prewencja kryminalna:
1/dalsza współpraca z Policją w zakresie przeciwdziałania wszelkiego rodzaju
wykroczeniom ( kradzieŜ mienia, zakłócenia porządku);
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2/zapewnienie wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania;
3/udzielanie w miarę posiadanych funduszy wsparcia finansowego dla słuŜb
mundurowych.
- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym :
1/poprawa stanu technicznego dróg gminnych ( odbudowa drogi gminnej w
Sichowie, budowa parkingu w Słupie, oraz bieŜącą naprawę i konserwację
znaków drogowych, barier na mostach i przepustów na drogach gminnych);
2/prowadzenie edukacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
- ZagroŜenia poŜarowe i nadzwyczajne zagroŜenia środowiska:
1/wprowadzanie tematyki ochrony przeciwpoŜarowej do procesów wychowania
i nauczania w szkołach, w tym organizowanie konkursów plastycznych i
turnieju wiedzy poŜarniczej,
2/zmniejszenie skutków zagroŜeń powodziowych.
Gmina Mściwojów.
Gmina realizować będzie Program poprzez:
- dalszą współpracę z jednostkami OSP z terenu gminy i powiatu oraz Komendą
Powiatową Policji w Jaworze.
- organizację czasu wolnego, w tym turniejów dla dzieci i młodzieŜy oraz
klubów sportowych ( hala przy Gimnazjum w Marcinowicach),
- wspieranie programów walki z przemocą , agresją , alkoholem i środkami
odurzającymi,
-organizowanie z dziećmi w szkołach spotkań, pogadanek oraz półkolonii.
Gmina Paszowice
W latach 2011-2015 Gmina realizować będzie zadania mające na celu
poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez:
1. Zapewnienie bezpiecznej drogi do i ze szkoły dzieciom i młodzieŜy –
opieka nad dowozami.
2. Organizowanie spotkań dzieci, młodzieŜy i ich rodziców z
przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji na temat właściwych
postaw i zachowań w zbiorowiskach szkolnych.
3. Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach
Środowiskowych i w świetlicach wiejskich.
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4. Prowadzenie na bazie świetlic wiejskich zajęć kulturalno – rozrywkowych
i sportowych dla dzieci i młodzieŜy w ramach zagospodarowywania
czasu wolnego jako alternatywy w sięganiu po środki uzaleŜniające
alkohol lub narkotyki.
5. Organizowanie zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i
młodzieŜy nie korzystających z wypoczynku organizowanego poza
miejscem zamieszkania.
6. Działania na rzecz rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy.
7. Upowszechnianie tematyki ochrony przeciw poŜarowej poprzez
dostępne środki audiowizualne.
8. Ścisła współpraca władz gminy i kierownictwa urzędu z Komendą
Powiatową Policji w Jaworze.
6. Organizowanie narad roboczych z przedstawicielami Komendy
Powiatowej Policji oceniających stan ładu i porządku publicznego na
terenie gminy – omawianie dalszych działań.
10. BieŜąca kontrola oznakowania dróg gminnych.
11. Wymiana i konserwacja oznakowania pionowego dróg gminnych.
12. Koszenie poboczy dróg gminnych.
13. Prowadzenie działań mających na celu poszerzenia oferty odbioru
segregowanych odpadów
14. Kontrola stanu czystości i porządku na terenie gminy .
Gmina WądroŜe Wielkie
Program poprawy ładu i bezpieczeństwa publicznego w Gminie WądroŜe
Wielkie - zadania priorytetowe
1. Naprawa nawierzchni dróg powiatowych oraz gminnych,
2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego miejscowości, miejsc publicznych i
placów zabaw,
3. Edukacja dzieci i młodzieŜy z zakresu bezpiecznego wypoczynku letniego
i zimowego – program,
4. Współudział w działaniach NGO – sów np. małych inicjatyw
społecznych, podczas organizowanych imprez masowych – promowanie
bezpiecznego Ŝycia – ulotki, gazetki.
5. Współfinansowanie powstających i istniejących placów zabaw, tworzenie
na placach zabaw szczególnej strefy dla małych dzieci
6. Wypracowanie rozwiązania problemu wałęsających się psów
bezpańskich.
7. Próba
stworzenia
łatwego
dostępu
do
Internetu
osobom
niepełnosprawnym i finansowanie tego zadania,
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8. Współudział oraz pomoc w uruchomieniu salek przykościelnych
katechetycznych słuŜących między innymi do spotkań grup
wykluczonych, grup AA, lub innych grup nowo powstałych.
9. Współpraca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na płaszczyźnie Wójt –
Przedsiębiorcy – Komisja PRPAiN.
10.Wspieranie działań Proboszczów Parafii, Rad Parafialnych, grup
działających przy kościele,
11.Współudział w opiece nad zabytkami,
12.Współfinansowanie szkoleń OSP, działalności tych jednostek .

MEDIA.
Współpraca z mediami lokalnymi /prasa, telewizja kablowa i regionalna/
powinna mieć charakter informacyjno-edukacyjny. Społeczeństwo Ziemi
Jaworskiej informowane będzie za ich pośrednictwem o wszelkich
wydarzeniach mających związek z poprawą bezpieczeństwa i porządku
publicznego, a przede wszystkim o kampaniach prewencyjnych prowadzonych
na terenie powiatu.

***

Podobnie, jak to miało miejsce w poprzednim okresie Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku corocznie przedstawiać będzie informację z
realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na Lata 2011 –
2015” Zarządowi oraz Radzie Powiatu w Jaworze. Program oraz informacje
dostępne będą takŜe na stronie internetowej powiatu jaworskiego.
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