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Szanowni Państwo
To już szósta edycja „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli” opracowana
i przedstawiona Państwu przez samorząd powiatowy. Poprzednie programy
realizowane były w latach 2000–2002, 2003–2006, 2007-2010, 2011-2015 oraz 20162020. Obecny dokument - na lata 2021–2025 - jest kontynuacją wcześniejszych
działań samorządu powiatowego w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Na podstawie dotychczasowej analizy można z satysfakcją stwierdzić, że
w okresie obowiązywania realizowanych dotychczas programów uzyskano znaczącą
poprawę w obszarach objętych tymi programami, w tym duży postęp
w wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym, jak również
zmniejszenie ich ogólnej liczby. Potwierdza to jednoznacznie, że podejmowane tego
typu inicjatywy należy kontynuować.
Programy powiatowe realizowane są równolegle z rządowym programem
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”,
mającym na celu ograniczenie zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw
i poczucie zagrożenia. Na poziomie powiatu wiodącą rolę w realizacji tego programu
ma Starosta jako Przewodnicząca powoływanej przez siebie Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku, której zakres działania ściśle koresponduje z programem rządowym, co
znajduje potwierdzenie w programie jej działania poprzez uwzględnienie w nim
konkretnych przedsięwzięć proponowanych przez administrację rządową. Do
współpracy zaproszeni zostali profesjonaliści, nie tylko w charakterze członków
Komisji, ale także szefowie służb, inspekcji oraz instytucji żywo zainteresowanych
stanem bezpieczeństwa. Wszystkie te osoby wniosły znaczący wkład w powstanie
tego dokumentu, jak również tych dotyczących lat wcześniejszych. Od roku 2006
Komenda Powiatowa Policji w Jaworze w pełni realizuje program rządowy
w wyznaczonych kierunkach i obszarach, natomiast Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku postanowiła poszerzyć zakres powiatowego programu w stosunku do
rządowego o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, sanitarno-epidemiologiczne,
o zagadnienia będące głównymi zadaniami Inspektora Nadzoru Budowlanego czy
Powiatowego Inspektora Weterynarii, a także Referatu - Zarząd Dróg Powiatowych
i Powiatowego Urzędu Pracy. Do współtworzenia oraz realizacji programu zaproszone
zostały samorządy gminne: Jawora, Bolkowa, Męcinki, Mściwojowa, Paszowic
i Wądroża Wielkiego. Wszakże wszystkim nam – samorządowcom – powinno leżeć
na sercu dobro mieszkańców naszego powiatu. Liczymy także na współpracę
z Prokuraturą Rejonową, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjami
społecznymi oraz dyrekcjami szkół i jaworskimi mediami.
Zróbmy wszystko, aby wyeliminować wiele negatywnych zjawisk z naszego
życia codziennego i kontynuować proces poprawy bezpieczeństwa. Oczekujemy
i wyrażamy nadzieję, że tak się właśnie stanie.
Starosta Jaworski
/-/ Aneta Kucharzyk
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KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAWORZE
W ramach zapobiegania przestępczości i poprawy porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli powiatu jaworskiego należałoby w nowej
perspektywie czasowej podjąć działania w następujących obszarach:
1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania:
1) przeprowadzanie analiz zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb
społeczności lokalnych pod względem bezpieczeństwa. Położenie
większego nacisku na zwalczanie przestępczości najbardziej uciążliwej
społecznie, m.in. poprzez dostosowanie służb patrolowo –
interwencyjnych, dzielnicowych i kryminalnych do zidentyfikowanych
potrzeb;
2) wspólne spotkania mieszkańców i ich przedstawicieli z policjantami
z KPP w Jaworze, wypracowanie metod współpracy do zdiagnozowanych
potrzeb w zakresie profilaktyki zagrożeń społecznych, poprzez
organizację debat, propagowanie idei samopomocy (dążenie do wzrostu
efektywności służby patrolowej w rejonach szczególnie zagrożonych,
realizacja programów prewencyjnych, tworzenie nowych programów);
3) popularyzowanie sylwetek dzielnicowych wśród lokalnej społeczności;
4) współpraca z instytucjami i podmiotami na rzecz bezpieczeństwa w celu
wspólnego planowania i koordynacji działań;
5) eliminacja zagrożeń wynikających z Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa poprzez weryfikację i regularne kontrole miejsc
wskazanych przez mieszkańców powiatu w aplikacji mobilnej KMZB.
2. Przemoc w rodzinie:
1) promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego (opartych na
wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania
konfliktów bez przemocy itp.);
2) zwiększenie skuteczności procedury Niebieskich Kart oraz zacieśnienie
współpracy instytucji i organizacji społecznych świadczących pomoc
prawną, psychologiczną i socjalną dla osób dotkniętych przemocą
w rodzinie;
3) wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
3. Bezpieczeństwo w szkole:
1) analiza i identyfikacja problemów bezpieczeństwa szkolnego;
2) ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach oraz
w bezpośrednim otoczeniu szkół;
3) zbudowanie skutecznych i podlegających ocenie mechanizmów
współpracy dyrekcji (nauczycieli) – rodziców – uczniów i Policji
w zakresie bezpieczeństwa w szkołach;
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4) konsekwentne reagowanie na patologie – budowanie przekonania, że nie
są one tolerowane;
5) ograniczenie dostępu do alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy
w środowisku szkolnym;
6) systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa szkół i ich
okolic, w szczególności dróg do i ze szkoły;
7) edukacja dla bezpieczeństwa;
8) upowszechnienie
w
szkołach
programów
profilaktycznych
ukierunkowanych na wyeliminowanie agresji wśród młodzieży oraz
używania przez nią substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki).
4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:
1) zwiększenie aktywności patroli policyjnych na drogach, szczególnie
w
rejonie
miast (zintensyfikowanie
wykrywania substancji
psychoaktywnych u kierowców, intensyfikacja kontroli prędkości
pojazdów wraz z ciągłym wdrażaniem nadzoru automatycznego);
2) usprawnienie działań z zakresu kontroli technicznej pojazdu;
3) intensyfikacja kontroli przewoźników pod względem przestrzegania
przepisów ustawy o transporcie drogowym (współpraca Policji
z Inspekcją Transportu Drogowego);
4) edukacja w celu kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika
ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego prawa innych
uczestników tego ruchu, szczególnie pieszych;
5) upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego oraz z zakresu udzielania
pierwszej pomocy;
6) promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
7) zaostrzenie sankcji w stosunku do sprawców łamiących przepisy ruchu
drogowego, których naruszanie jest przyczyną lub skutkiem najcięższych
i najczęstszych zdarzeń drogowych (np. tych, którzy kierują pojazdem
pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nie używają pasów
bezpieczeństwa);
8) eliminacja zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynikających
z remontem drogi wojewódzkiej nr W374 na wysokości cmentarza
komunalnego w Jaworze przy ul. Kuzienniczej poprzez montaż wagi do
ważenia pojazdów ciężarowych.
5. Ochrona dziedzictwa narodowego:
1) 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 Straży
Pożarnej;
2) upowszechnianie nowoczesnych technicznych środków zabezpieczeń
(wraz z monitoringiem) zarówno na wypadek klęsk żywiołowych, jaki
przestępczej działalności człowieka, np. kradzieży, dewastacji;
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3) kontynuowanie systemowej rejestracji zbiorów, wraz z dokumentacją
fotograficzną i opisową, z uwzględnieniem znakowania obiektów
ruchomych;
4) poprawa wymiany informacji o skradzionych i poszukiwanych zabytkach.
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ramach kontynuacji programu w następnych latach 2021 – 2025,
w celu poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jaworskiego
należałoby:
1. W ramach prowadzonej kampanii „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa” propagować stosowanie czujek tlenku węgla oraz dymu.
Warto kontynuować zainicjowaną w roku 2020 kampanię informacyjną dot.
tlenku węgla połączoną z konkursem, gdzie do wygrania są czujki.
W szczególnych przypadkach należałoby rozważyć możliwość dokonania
zakupu takich czujek przez poszczególne samorządy powiatu jaworskiego
i przekazania ich osobom szczególnie potrzebującym np. ubogie rodziny
wielodzietne lub osoby starsze itp.
2. W związku ze znacznym wiekiem oraz wyeksploatowaniem samochodów
pożarniczych należałoby poczynić starania o zakup nowych samochodów
w następujących jednostkach:
1) JRG Jawor:
− GBA 2,16/16/3 rok produkcji 2008,
2) OSP KSRG (w pierwszej kolejności):
− OSP Wiadrów GBA 2/12 rok produkcji 1985,
3) OSP spoza KSRG (w pierwszej kolejności):
− OSP Pogwizdów GBA 2/12 rok produkcji 1985.
3. W celu usprawnienia procesu dysponowania jednostek OSP do zdarzeń
należałoby doposażyć jednostki OSP, tj. OSP Sady Górne, OSP
Wierzchosławice, OSP Wolbromek, OSP Pogwizdów i OSP Mierczyce
w system selektywnego alarmowania.
4. W celu zapewnienia minimalnych warunków socjalno-bytowych oraz BHP,
w następujących remizach OSP należałoby zadbać o ogrzewanie:
Pogwizdów, Mierczyce, Mysłów, Sady Górne, o media, tj. woda,
kanalizacja: Małuszów, Mierczyce, Lipa, Stare Rochowice, Mysłów, Sady
Górne, Wierzchosławice.
5. W celu realizacji zadań w zakresie ratownictwa specjalistycznego należałoby
doposażyć jednostki OSP w następujący sprzęt:
1) OSP Paszowice:
a) Ratownictwo techniczne:
− wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia
o nośności od 50 kN do 300 kN - 2 szt. o rożnej nośności,
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− osprzęt do zasilania butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych
poduszek pneumatycznych - 1 kpl.,
− butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych
o pojemności min. 6 l - 1 szt.;
2) OSP Granowice:
a) Ratownictwo techniczne:
− wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia
o nośności od 50 kN do 300 kN - 2 szt. o rożnej nośności,
− osprzęt do zasilania butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych
poduszek pneumatycznych - 1 kpl.,
− butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych
o pojemności min. 6 l - 1 szt.,
b) Ratownictwo chemiczno – ekologiczne:
− ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi min. typ
3 wg normy PN-EN 14605+A1:2009, wraz z rękawicami i butami
zapewniającymi odporność chemiczną,
− aparat ochrony układu oddechowego – 2 kpl.,
− zestaw przyrządów umożliwiających pomiar: stężeń wybuchowych,
tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru.
6. W celu podniesienia poziomu zabezpieczenia operacyjnego powiatu
w zakresie możliwości podjęcia działań z zakresu ratownictwa
specjalistycznego na poziomie podstawowym zasadnym jest dodanie
kolejnych jednostek: OSP z Jawora, Męcinki, Starych Rochowic, Sadów
Dolnych, Budziszowa Wielkiego i Małuszowa do realizacji wybranych
dziedzin ratownictwa. Powyższe wymaga uzgodnienia z KG PSP
w Warszawie.
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ramach zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w latach 2021-2025
dla powiatu jaworskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze
zamierza realizować swoje działania w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych
oraz zapobiegania powstawania chorób zakaźnych i zawodowych poprzez
sprawowanie nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) higieny bezpieczeństwa żywności;
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6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt
oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
POWIATOWY INSPEKTOR WETERYNARII
W celu utrzymania bezpieczeństwa zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa
publicznego, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaworze w ramach
Programu zapobiegania przestępczości oraz poprawy porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli na lata 2021-2025 dla powiatu jaworskiego, będzie
realizował powyższe poprzez:
1. Działania obejmujące monitoring i likwidację ognisk chorób zakaźnych,
w tym zoonoz, z szczególnym uwzględnieniem choroby afrykańskiego
pomoru świń - u dzików i świń, wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), oraz
programem kontroli wyszczepialności psów na wściekliznę ( teren powiatu
jaworskiego).
2. Nadzór nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia
zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji
i przechowywania.
3. Nadzór nad produkcją środków żywienia zwierząt (pasz).
4. Nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt oraz warunkami utrzymania
zwierząt (dobrostan zwierząt).
5. Współpracę z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w zakresie
szkoleń oraz w przypadkach wystąpienia zagrożenia epizootycznego
pochodzenia zwierzęcego.

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Za najistotniejsze zadania dla poprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie powiatu jaworskiego, będące we właściwości
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na lata 2021 - 2025 uznaje się:
1. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,
w szczególności:
1) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska;
2) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych
w zatwierdzonej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej
dokumentacji projektowej i udzielonych pozwoleniach na budowę przy
realizacji inwestycji oraz w utrzymaniu obiektów budowlanych;
3) zgodności rozwiązań architektoniczno- budowlanych z przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej;
4) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
2. Realizacja podstawowych zadań odbywać się będzie poprzez:
7

1) czynności inspekcyjno-kontrolne prowadzonych robót budowlanych
(samowole budowlane, zgodność z prawem realizowanych pozwoleń na
budowę, zgłoszeń budów i robót budowlanych, dopuszczenie do
użytkowania nowych inwestycji);
2) czynności inspekcyjno-kontrolne użytkowanych obiektów budowlanych
(samowole użytkowe, nadzór nad właściwym utrzymywaniem obiektów
budowlanych, usuwaniem skutków katastrof budowlanych), ze
szczególnym uwzględnieniem obiektów wielkopowierzchniowych,
budynków użyteczności publicznej, obiektów małej architektury
sportowo-rekreacyjnej;
3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości
organu nadzoru budowlanego, określonych ustawą Prawo budowlane;
4) współpracę z organami kontroli państwowej, policją, strażą pożarną,
miejscowym organem administracji architektoniczno - budowlanej.
BEZPIECZEŃTWO EKOLOGICZNE
Program państwowego monitoringu środowiska na terenie powiatu
jaworskiego realizowany będzie przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska, natomiast Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska –
Delegatura w Legnicy prowadzić będzie działalność kontrolną:
1) planową;
2) pozaplanową – na wniosek;
3) interwencyjną;
4) opartą na analizie badań automonitoringowych.
Kontrole te prowadzone będą w obszarach:
1) zbierania i przetwarzania odpadów;
2) nadmiernej emisji hałasu;
3) ilości i jakości ścieków;
4) niewłaściwego gospodarowania wytworzonymi odpadami w procesie
produkcyjnym.
POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE
Powiatowy Urząd Pracy, działając w ramach szeroko pojętego
bezpieczeństwa obywateli, będzie zmierzał do stosowania działań osłonowych
przy utracie zatrudnienia, wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa swoich
klientów, przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinach, które
doświadczyły bezrobocia.
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W ramach posiadanych środków finansowych, będzie wspierał
mieszkańców powiatu pozostających bez pracy poprzez następujące usługi
i instrumenty rynku pracy:
1. Aktywne krajowe pośrednictwo pracy.
2. Poradnictwo zawodowe pomagające w określeniu i ukierunkowaniu działań
zmierzających do zatrudnienia bądź kontynuowania dalszego kształcenia.
3. Organizację szkoleń na wybranych kierunkach kształcenia.
4. Wsparcie przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej czy spółdzielni
socjalnej.
5. Bony dla osób do 30. roku życia.
6. Organizację staży zawodowych.
7. Organizację prac interwencyjnych, robót publicznych.
8. Organizację Prac społecznie – użytecznych.
9. Refundację opieki nad dziećmi do lat 6 lub osobą zależną w związku
z podjęciem pracy, szkolenia czy stażu po skierowaniu przez PUP.
10.Refundację kosztów przejazdu do miejsca pracy, szkolenia, stażu.
11.Inne określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
rozporządzeniami wykonawczymi.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze w ramach posiadanych środków
finansowych, w tym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, będzie wspierał
pracodawców:
1) w dalszym rozwoju poprzez pomoc w tworzeniu nowych stabilnych miejsc
pracy,
2) w finansowaniu kosztów kształcenia ustawicznego ich i ich pracowników
w celu zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu
kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się
gospodarki.
Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno
pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy. Rocznie, wsparciem
planuje się objąć około 1 tys. osób bezrobotnych, pracodawców i ich
pracowników, zgodnie z wyznaczanymi priorytetami, wykorzystując środki
Funduszu Pracy, środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
W związku ze zmieniającymi się potrzebami rynku pracy i zmieniającymi się
przepisami prawa Powiatowy Urząd Pracy będzie dostosowywał swoje wsparcie
do zmian mając na uwadze szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ramach kontynuacji programu w następnych latach 2021 – 2025
kontynuowane będą dotychczasowe działania, które skupią się na kilku
obszarach.
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1. W zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną:
1) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwój
rodzinnej pieczy zastępczej w celu zabezpieczenia dzieci, które muszą
być umieszczone poza rodziną naturalną;
2) prowadzenie profilaktyki wśród dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w zakresie cyberprzemocy (bezpieczne korzystanie z Internetu,
telefonu, tabletu itp.);
3) praca z rodzicami biologicznymi w celu odzyskania przez nich pełnej
władzy rodzicielskiej.
2. W zakresie interwencji kryzysowej:
1) prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
2) utworzenie nowych miejsc noclegowych w ramach Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej;
3) prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego;
zapobieganie przemocy w rodzinie – realizacja programu psychologicznoterapeutycznego oraz korekcyjno-edukacyjnego skierowanego do
sprawców przemocy w rodzinie;
prowadzenie mieszkania chronionego.
3. W zakresie przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ:
1) właściwe zarządzanie obiektami będącymi w zarządzaniu PCPR
w Jaworze;
2) kontrola stanów technicznych obiektów, szybkie usuwanie awarii;
3) dbanie o prawidłowy stan techniczny samochodów będących
w posiadaniu PCPR w Jaworze;
4) przestrzeganie zaleceń w ramach BHP i PPOŻ.
SAMORZĄDY
Samorząd Powiatowy
Wśród licznych zadań, jakie na powiat nałożyła ustawa z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym, jednym z najważniejszych 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 w Jaworze informacji z jego realizacji.
Powiat Jaworski nadal będzie wspierał działania podejmowane przez
Komendę Powiatową Policji oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej, jak również czynił starania w celu pozyskiwania środków
finansowych na przedsięwzięcia drogowe, czy też wszelkie programy
profilaktyczne, szczególnie te skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów
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z terenu powiatu. W tej dziedzinie liczymy na współpracę z samorządami
gminnymi, jak również z OHP, którego jednym z głównych zadań jest
przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży, ograniczanie przestępczości
nieletnich oraz zapobieganie przyczynom niedostosowania społecznego.
W ramach bezpieczeństwa w szkołach nadal realizowana będzie współpraca
na linii nauczyciele – rodzice – uczniowie – Policja, w celu wyeliminowania
negatywnych zjawisk, w tym agresji wśród młodzieży i używania substancji
psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze).
Powiat będzie realizował zadania związane z zapewnieniem porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz obronności na kilku
płaszczyznach.
1. W zakresie bezpieczeństwa na drogach oraz utrzymania powiatowej
infrastruktury drogowej, zadania te realizowane będą przez Referat Zarząd
Dróg Powiatowych i polegać będą na:
1) remontach cząstkowych dróg;
2) remontach przełomów oraz przebudową przepustów;
3) bieżącej wymianie i uzupełnianiu oznakowania pionowego;
4) odnową oznakowania poziomego;
5) odpowiednim utrzymaniem stanu poboczy;
6) odpowiednim utrzymaniem linii krawędziowych na wszystkich nowych
nawierzchniach;
7) systematycznym odkrzaczaniem rowów przy wszystkich drogach;
8) kompleksowym, systematycznym usuwaniem suchych gałęzi drzew
i podkrzesywaniem drzew dla utrzymania skrajni pionowej;
9) koordynacji zadań drogowych wynikających z Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Jaworskiego.
2. W zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego/obronności/ doskonalone będą
działania powiatu w zakresie:
1) opracowania i wdrożenia Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu
jaworskiego;
2) budowy infrastruktury bytowej oraz technicznej Głównego Stanowiska
Kierowania Starosty Jaworskiego;
3) doskonalenia prowadzenia akcji kurierskiej – szkolenie osób funkcyjnych;
4) doskonalenia funkcjonowania stałego dyżuru – szkolenia i ćwiczenia dla
osób funkcyjnych.
3. W zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego/kryzysowego/ planuje się:
1) budowę zapasowego źródła energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa
Powiatowego – zabezpieczenie funkcjonowania Starostwa Powiatowego
w Jaworze na wypadek przerw w dostawach energii elektrycznej
w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych;
2) remont obiektu przeznaczonego na magazyn przeciwpowodziowy –
naprawa dachu, izolacja przed wilgocią;
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3) doposażenie magazynu przeciwpowodziowego w niezbędny sprzęt
i materiały;
4) rozbudowę sieci łączności radiowej powiatu z administracją zespoloną
i niezespoloną;
5) doskonalenie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego;
6) doskonalenie współdziałania służb i samorządów w zakresie zgrywania
działań ratowniczych oraz wymiany informacji, alarmowania
i powiadamiania – szkolenia i ćwiczenia.
4. W zakresie bezpieczeństwa prawnego obywateli planuje się kontynuację
realizacji zadań zleconych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
Występuje duże społeczne zainteresowanie i rosnące zapotrzebowanie na
tego rodzaju działania ze względu na bezpłatny charakter i szeroki zakres
spraw, w których można otrzymać niezbędne wsparcie. W ramach tych zadań
realizowane będą także programy profilaktyczne i działania prewencyjne, we
współpracy z organizacjami pozarządowymi, policją, itp.

Gmina Jawor
Główne zadania i przedsięwzięcia, które planuje się podjąć w celu
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Jawor na lata 2021
–2025:
1. Bezpieczeństwo obywateli i zapobieganie przestępczości:
1) bieżąca obsługa i konserwacja systemu monitoringu miasta Jawora oraz
przekazywanie obrazu z monitoringu do Komendy Powiatowej Policji
zgodnie z określonymi procedurami;
2) dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w zakresie
zwiększenia patroli w ramach służb ponadnormatywnych;
3) doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze w sprzęt
i umundurowanie;
4) ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców miasta o zagrożeniach poprzez
Samorządowy Informator SMS oraz inne kanały łączności;
5) współpraca z Policją oraz innymi służbami w zakresie bezpieczeństwa
imprez masowych;
6) prowadzenie procedury Niebieska Karta;
7) prowadzenie procedury zobowiązań do leczenia odwykowego;
8) porozumienie z Miejską Izbą Wytrzeźwień w Legnicy w zakresie
oddziaływań profilaktycznych wobec nietrzeźwych mieszkańców Gminy
Jawor;
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9) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w
zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
oraz
przeciwdziałania narkomanii;
10)
prowadzenie kontroli placówek zajmujących się sprzedażą napojów
alkoholowych przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Jaworze.
2. Bezpieczeństwo powodziowe:
1) systematyczne doposażenie w sprzęt magazynu przeciwpowodziowego
miasta Jawora;
2) doskonalenie
struktur
zarządzania
kryzysowego
miasta
poprzez:−szkolenie członków Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego oraz Sztabu Kryzysowego;
3) organizowanie ćwiczeń dla Zespołu oraz Sztabu Kryzysowego
Burmistrza;
4) doskonalenie współdziałania Zespołu ze służbami ratowniczymi;
5) wspomaganie służb ratowniczych poprzez udzielanie pomocy
i doposażenia w zakresie ratownictwa przeciwpowodziowego Ochotniczej
Straży Pożarnej.
Gmina Bolków
Dla poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w gminie
Bolków w latach 2021 – 2025 planowane są działania w obszarach:
1. Poprawy stanu technicznego dróg gminnych poprzez:
1) remonty, przebudowę i budowę dróg, przebudowę nawierzchni, budowę
chodników;
2) przebudowę i remont lokali użytkowych pod aktualne potrzeby.
2. Bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego poprzez:
1) systematyczne doposażanie jednostek OSP z terenu Gminy Bolków;
2) dofinansowanie zakupu materiałów do remontów remiz strażackich;
3) propagowanie pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży poprzez
różnego rodzaju konkursy, zajęcia terenowe, prelekcje, pokazy
ratownictwa technicznego i medycznego;
4) współpracę ze strażą pożarną, polegająca na pomocy w organizowaniu
pokazów służb przeciwpożarowych, „Dnia Strażaka”, OTWP na szczeblu
gminnym, konkursach plastycznych itp.;
5) kontrolę i systematyczne uzupełnianie w sprzęt magazynu
przeciwpowodziowego;
6) udział w treningach i szkoleniach organizowanych przez Wojewódzkie
i Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego.
3. Bezpieczeństwa mieszkańców i zapobieganie przestępczości poprzez:
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1) kontynuację współpracy z SISMS w zakresie wysyłania wiadomości
tekstowych poprzez SMS zintegrowanych z aplikacją mobilną, dotyczącą
m.in.: ostrzegania mieszkańców o zbliżających się wichurach,
zamieciach, powodziach oraz informowania mieszkańców o sytuacjach
awaryjnych i utrudnieniach w ruchu;
2) rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dla ludności w zakresie
sposobu zachowania się w przypadkach miejscowych zagrożeń, klęsk
żywiołowych;
3) współpracę z mediami lokalnymi o charakterze informacyjno –
edukacyjnym;
4) kontynuację współpracy ze służbami i powiatem w zakresie zgrywania
działań ratowniczych oraz wymiany informacji, alarmowania
i powiadamiania, sprawdzanie łączności z PCZK na naszym terenie
(zgodnie z zarządzeniem nr 2/2011 Starosty Jaworskiego z dnia 24
stycznia);
5) współdziałanie z Gminno-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz
z kadrą kierowniczą placówek oświatowych w zakresie miejscowych
patologii związanych z narkomanią, alkoholizmem, zwalczaniem agresji
i zapobiegania przestępczości nieletnich;
6) współpracę z policją, polegająca na koordynacji działań prewencyjnych,
ochronie miejscowych imprez, prezentacji dzielnicowych i ich zakresu
działania, podejmowanie działań mających na celu zwiększenie ilości
patroli prewencyjnych policji, koordynowaniu i inicjowaniu akcji
„bezpieczne wakacje”, „bezpieczne ferie”, „bezpieczny wypoczynek” itp.;
7) instalację monitoringu w miejscach inwestycji związanych z ochroną
zabytków: Rynek w Bolkowie, „Bolkowska Galeria Historyczno Artystyczna ARS ET HISTORIA”, a także zabytkowego parku
miejskiego przy ulicy Jagiellońskiej.
Gmina Męcinka
Głównymi zadaniami samorządu i przedsięwzięcia w zakresie poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego na lata 2021 - 2025 będą:
1. Kontynuacja zadań zamieszczonych w gminnym programie profilaktyki
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani (realizowane będą programy
edukacyjne promujące zdrowy styl życia, prowadzony będzie punkt
konsultacyjny dla osób nadużywających alkoholu, jak też członków ich
rodzin oraz Zespół Interdyscyplinarny, który z mocy przypisanych mu praw
i obowiązków czuwa nad osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie,
podejmuje działania mające na celu poprawę zachowania sprawcy przemocy
i scalenia na nowo członków rodziny).
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2. Prewencja kryminalna poprzez:
1) dalszą współpracę z Policją w zakresie przeciwdziałania wszelkiego
rodzaju wykroczeniom (kradzież mienia, zakłócanie porządku);
2) zapewnienie wzrostu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania;
3) realizację akcji policyjnych takich jak „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczny
wypoczynek nad Wodą” i „Bezpieczne Wakacje”.
3. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym poprzez:
1) poprawę jakości dróg poprzez remonty, dobudowę i budowę dróg
gminnych, budowa chodników dla pieszych oraz rozbudowa oświetlenia
ulicznego;
2) prowadzenie edukacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
4. Zapobieganie i likwidacja zagrożeń pożarowych i nadzwyczajnych zagrożeń
środowiska oraz ich skutków poprzez:
1) wprowadzanie tematyki ochrony przeciwpożarowej do procesów
wychowania i nauczania w szkołach i przedszkolach w tym
organizowanie konkursów plastycznych i turniejów wiedzy pożarniczej,
wspólne szkolenia i wiedza na temat zmiany klimatu;
2) zmniejszenie skutków zagrożeń pożarowych i powodziowych,
klimatycznych;
3) adekwatne do sytuacji postępowanie w sytuacjach kryzysowych – stan
epidemii Covid 19;
4) likwidację strat w przyrodzie wywołanych wichurami i innymi
podobnymi zjawiskami;
5) zapobieganie wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców;
6) zapobieganie wystąpienia zagrożenia (ASF) u świń;
7) zapobieganie wystąpienia zagrożenia H5N8 ptasią grypą u ptaków.

Gmina Paszowice
Poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców gminy
Paszowice jest jednym z ważniejszych elementów działania Gminy Paszowice,
które w szczególności polegać będą w latach 2021 – 2025 na:
1. Monitorowaniu zagrożeń, ich analizowaniu, wyciąganiu wniosków,
określaniu zadań.
2. Współpracy z kadrą kierowniczą szkół w zakresie miejscowych patologii
związanych z narkomanią, alkoholizmem, zwalczaniem agresji
i zapobiegania przestępczości nieletnich.
3. Propagowaniu pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży poprzez różnego
rodzaju konkursy, zajęcia terenowe, prelekcje, pokazy ratownictwa
technicznego i medycznego.
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4. Współpracy z policją polegającej na koordynacji działań prewencyjnych,
ochronie miejscowych imprez, prezentacji dzielnicowych i ich zakresu
działania.
5. Rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych dla ludności w zakresie
sposobu zachowania się w przypadkach miejscowych zagrożeń, klęsk
żywiołowych.
6. Podejmowaniu działań mających na celu zwiększenie ilości patroli
prewencyjnych Policji.
7. Organizowaniu pokazów służb ratowniczych - przeciwpożarowych,
ratownictwa technicznego i ratownictwa medycznego – w celu pokazania, na
czym polega współczesne ratownictwo, jak się zachować, kiedy jest się
uczestnikiem wypadku, zdarzenia czy katastrofy, jakie obowiązują procedury
służb ratowniczych.
8. Koordynowaniu i inicjowaniu akcji „bezpieczne wakacje”, „bezpieczny
wypoczynek”.
9. Dofinansowaniu remontów remiz strażackich.
10.Korzystaniu z systemu łączności radiowej zarządzania kryzysowego.
11.Poprawianie stanu technicznego i oznakowanie dróg gminnych.
Większość wymienionych zadań realizowana jest z mocy prawa przez
merytoryczne podmioty takie jak: policja, służby medyczne, straż pożarną,
szkoły, ośrodki kultury, stowarzyszenia, związki wyznaniowe, kluby sportowe
i inne organizacje mające w zakresie swojego działania zapobiegania
przestępczości oraz poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Gmina Mściwojów
W ramach dalszej poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
w latach 2021 – 2025 Gmina Mściwojów realizować będzie zadania mające na
celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez:
1. Ścisłą współpracę z jednostkami OSP z terenu Gminy i powiatu oraz KPP
w Jaworze.
2. Wspieranie programów walki z przemocą, agresją, bezpieczeństwem
(organizowanie z dziećmi w szkołach spotkań, pogadanek, półkolonii),
zacieśnienie współpracy szkół z Policją.
3. Ścisłą współpracę ze służbami ratowniczymi - PSP, Pogotowie Ratunkowe,
Policja, GCZK.
4. Zapewnienie bezpiecznej drogi do i ze szkoły dzieciom i młodzieży - opieka
nad dowozami.
5. Poprawę stanu technicznego dróg gminnych, dodatkowe punkty
oświetleniowe.
6. Współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz kadrą
kierowniczą placówek oświatowych w zakresie miejscowych patologii
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związanych z narkomanią, alkoholizmem, zwalczaniem agresji
i zapobiegania przestępczości nieletnich. Powszechna edukacja dzieci
i młodzieży na rzecz bezpieczeństwa oraz profilaktyki uzależnień.
7. Podejmowanie działań w celu ograniczania zjawiska bezdomności zwierząt.
Gmina Wądroże Wielkie
Realizacja Programu polegać będzie na:
1. Prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii.
2. Doposażeniu w sprzęt magazynu przeciwpowodziowego Gminy Wądroże
Wielkie.
3. Poprawie stanu technicznego dróg, dodatkowe punkty oświetleniowe.
4. Zmniejszaniu skutków zagrożeń powodziowych.
5. Edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego wypoczynku letniego
i zimowego.
6. Współfinansowaniu powstających i istniejących placów zabaw.
7. Wspieraniu działalności jednostek OSP i doposażeniu ich w sprzęt
i wyposażenie.
8. Doskonaleniu struktur zarządzania kryzysowego Gminy poprzez szkolenia
i ćwiczenia.
9. Propagowaniu pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży poprzez różnego
rodzaju konkursy, zajęcia terenowe.
10.Zapewnieniu wzrostu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.
MEDIA
Współpraca z mediami lokalnymi (prasa, telewizja kablowa i regionalna,
lokalne portale internetowe) powinna mieć charakter informacyjno edukacyjny. Społeczeństwo powiatu jaworskiego 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 poprzednich okresach, Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku corocznie przedstawiać będzie informację
z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na Lata 2021 –
2025” Radzie Powiatu w Jaworze. Program oraz wszelkie informacje dostępne
będą także na stronie internetowej Powiatu Jaworskiego w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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