POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA
PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY
PORZĄDKU PUBLICZNEGO
I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI
NA LATA 2016 – 2020

Jawor, marzec 2016 r.

Szanowni Państwo,
Po raz piąty samorząd powiatowy opracował i przedstawia Państwu
„Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli”. Poprzednie realizowane były w
latach 2000–2002, 2003–2006, 2007-2010, 2011-2015. Nowy dokument na lata
2016–2020 jest kontynuacją działań samorządu powiatowego w dziedzinie
poprawy bezpieczeństwa.
Mamy satysfakcję, iż w okresie obowiązywania poprzednich programów
uzyskano znaczący postęp w wykrywalności sprawców przestępstw o
charakterze kryminalnym, a ich ogólna liczba zmalała. Dało to sygnał autorom,
że tego typu inicjatywy należy kontynuować.
Nasze Programy 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 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku, a szereg działań z programu rządowego zostało przeniesionych na
grunt naszego powiatu. Zaprosiliśmy do współpracy fachowców, nie tylko
członków Komisji, ale także szefów służb, inspekcji oraz instytucji żywo
zainteresowanych stanem bezpieczeństwa, dzięki którym powstał ten dokument,
jak i wszystkie poprzednie. 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 Zarządu Dróg Powiatowych i
Powiatowego Urzędu Pracy. Do współredagowania programu zapraszamy
samorządy gminne: Jawora, Bolkowa, Męcinki, Mściwojowa, Paszowic i
Wądroża Wielkiego. Wszakże wszystkim nam – samorządowcom leży na sercu
dobro mieszkańców naszego powiatu. Liczymy także na współpracę z
Prokuraturą Rejonową, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjami
społecznymi, dyrekcjami szkół i jaworskimi mediami.
Zróbmy wszystko, aby wyeliminować wiele negatywnych zjawisk z
naszego życia codziennego i kontynuować proces poprawy bezpieczeństwa.
Oczekuję i wyrażam nadzieję, że tak się stanie.
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
ostatnich latach i zauważalne jest systematyczne ograniczanie przestępczości.
W dalszym ciągu zasadnym jest kontynuowanie współpracy z różnymi
podmiotami w wymienionych poniżej 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 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.
 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).
 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 życia 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.
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Bezpieczeństwo w szkole.










analiza i identyfikacja problemów bezpieczeństwa szkolnego
ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach oraz w
bezpośrednim otoczeniu szkół.
zbudowanie skutecznych i podlegających ocenie mechanizmów współpracy
dyrekcji (nauczycieli) – rodziców – uczniów i Policji w zakresie
bezpieczeństwa w szkołach.
konsekwentne reagowanie na patologie – budowanie przekonania, że nie są
one tolerowane.
ograniczenie dostępu do alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy 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 młodzieży oraz używania 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
wdrażaniem 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, szczególnie pieszych.
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 najcięższych i
najczęstszych zdarzeń drogowych (np. tych, którzy kierują pojazdem pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających, nie używają pasów
bezpieczeństwa).
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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 Straży
Pożarnej.
upowszechnianie nowoczesnych technicznych środków zabezpieczeń (wraz
z monitoringiem) zarówno na wypadek klęsk żywiołowych, jaki przestępczej
działalności człowieka, np. kradzieży, 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 STRAŻY POŻARNEJ.
W celu poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców powiatu
jaworskiego należałoby:
 Kontynuować działania dla programu, ukierunkowanego na
ograniczenie liczby ofiar pożarów w budynkach mieszkalnych oraz
zatruć tlenkiem węgla w Polsce, któremu nadano nazwę „Zgaś
ryzyko”,
 Propagować stosowanie czujek tlenku węgla oraz dymu a w
szczególnych przypadkach 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.
 Kontynuacja współpracy z Nadleśnictwem Jawor w ramach
organizacji wspólnych pogadanek dla dzieci i młodzieży,
 Kontynuować działania zmierzające do pozyskania środków
finansowych na zakup agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 20
kVA wraz z profesjonalną instalacją samoczynnego załączania
rezerwy, umożliwiając tym samym niezakłócony tok funkcjonowania
tut. Komendy, a przede wszystkim Stanowiska Kierowania podczas
prowadzenia i koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych. Na chwilę
obecną zasilanie w energię elektryczną tut. Komendy realizowane jest
w oparciu o napowietrzną sieć elektryczną, która przebiega przez
obszar, znajdującego się w sąsiedztwie tut. Komendy parku miejskiego
oraz drugie, zapasowe zasilanie elektryczne z sieci miejskiej, jednakże
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częste awarie wskazują na brak 100 % sprawności funkcjonowania
tego typu rozwiązania. Stąd też w przypadku występowania silnych
wiatrów bardzo często dochodzi do przerw w dostawie energii
elektrycznej i zakłóceń w funkcjonowaniu Stanowiska Kierowania jak
i całej Komendy.
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY.
W ramach zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w latach 2016-2020 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,
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 żywności, żywienia i przedmiotu użytku,
- 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 spożywczych pochodzenia
zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania,
produkcji i przechowywania.
3. Nadzór nad produkcją środków żywienia zwierząt.
4. Nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt.
5. Współpracę z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w
zakresie szkoleń
oraz w przypadkach wystąpienia zagrożenia
epidemiologicznego pochodzenia zwierzęcego.
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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.
2. Kontrolę obiektów o potencjalnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa ludzi i
mienia m.in. budynki użyteczności publicznej.
3. Kontrolę placów zabaw dla dzieci na terenie powiatu pod kątem
obowiązku utrzymania urządzeń i obiektów małej architektury w
należytym stanie technicznym i estetycznym.
4. Prowadzenie czynności inspekcyjno – kontrolnych w zakresie
bezpieczeństwa konstrukcji dachowych, zagrożonych 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 służby
konserwatorskiej.
6. Kontrolę robót budowlanych realizowanych inwestycji w szczególności
obiektów przemysłowych oraz budynków o dużych powierzchniach
dachowych i lekkiej konstrukcji stalowej.
7. Kontrolę książek 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
użytkowych 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 zagrożeń oraz pozwoli na
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POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE
Powiatowy Urząd Pracy, w ramach posiadanych środków finansowych, będzie
wspierał mieszkańców powiatu pozostających bez pracy poprzez następujące
usługi i instrumenty rynku pracy:
 aktywne krajowe pośrednictwo 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,
 bony dla osób do 30. roku życia,

organizację staży zawodowych,
 dofinansowanie
wynagrodzenia
za zatrudnienie
skierowanego
bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia,
 organizację prac interwencyjnych, robót publicznych,
 organizację Prac społecznie – użytecznych lub Program Aktywizacja
Integracja /PAI/,

refundację opieki nad dzieckiem, dziećmi do lat 6 lub osobą zależną w
związku
z podjęciem za skierowaniem z PUP pracy, szkolenia, stażu,
 refundację kosztów przejazdu do miejsca pracy, szkolenia, stażu,
 inne określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze w ramach posiadanych środków
finansowych Krajowego Funduszu Szkoleniowego, będzie wspierał
pracodawców w finansowaniu kosztów kształcenia ustawicznego ich i ich
pracowników w celu zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z
powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań 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. bezrobotnych oraz
pracodawców i ich pracowników, zgodnie z wyznaczanymi priorytetami,
wykorzystując środki Funduszu Pracy, środki Europejskiego Funduszu
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Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego
Programu Operacyjnego oraz środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
Plany Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze w kierunku
dalszej poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na kolejne lata:
1. Prowadzenie interwencji kryzysowej, w tym poradnictwa psychologicznego
i prawnego.
2. Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
3. Praca z rodzicami biologicznymi dzieci przebywających w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, w których
występuje przemoc.
4. Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób opuszczających rodziny
zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W JAWORZE.
W okresie realizacji Programu Zarząd Dróg planuje następujące zadania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Remonty cząstkowe dróg.
Remonty przełomów oraz przebudowa przepustów
Bieżąca wymiana i uzupełnianie oznakowania pionowego.
Odnowa oznakowania poziomego
Odpowiednie utrzymanie stanu poboczy.
Linie krawędziowe na wszystkich nowych nawierzchniach,
Systematyczne odkrzaczanie rowów przy wszystkich drogach,
Kompleksowe, systematyczne usuwanie suchych gałęzi drzew i
podkrzesywanie drzew dla utrzymania skrajni pionowej.

Zarząd będzie także koordynował zadania drogowe wynikające z Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Jaworskiego.
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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

młodzieży w

zakresie

- inicjowanie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie i ograniczenie
przestępczości młodzieży 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 uzależnieniom,
-współudział Policji w profilaktyce, zwalczaniu przestępczości i demoralizacji
młodzieży (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
Młodzieży,
-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 życia i
bezpieczeństwo osobiste,
-wyposażenie uczestników hufca w umiejętności społeczne pozwalające na
bezkonfliktowe funkcjonowanie w społeczeństwie i miejscu pracy,
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-opracowywanie przez kadrę hufca programów autorskich dotyczących
zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu uczestników wspieranych przez
Starostwo Powiatowe w Jaworze.
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 informacji z jego realizacji.
Samorząd powiatowy nadal będzie wspierał działania podejmowane
przez Komendę Powiatową Policji oraz Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej i OSP, jak również czynić będzie starania w celu pozyskiwania
środków finansowych na przedsięwzięcia drogowe, czy też wszelkie programy
profilaktyczne, szczególnie te skierowane do dzieci i młodzieży 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 realizować będzie się
współpracę na linii nauczyciele – rodzice – uczniowie – Policja, w celu
wyeliminowania negatywnych zjawisk, w tym agresji wśród młodzieży i
używania 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 dyżuru, działań obronnych w ochronie zabytków.
W zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego /kryzysowego/ planuje się:
- modernizację sieci łączności powiatu ze wszystkimi służbami zarządzania
kryzysowego i ratownictwa powiatu,
- doposażenie powiatowych służb administracji zespolonej w niezbędne zasoby
informacyjne, materialne i procedury,
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- doskonalenie współdziałania służb i samorządów w zakresie zgrywania
działań ratowniczych oraz wymiany informacji, alarmowania i
powiadamiania.

Gmina Jawor:
Główne zadania i przedsięwzięcia, które planuje się podjąć w celu
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Jawor na lata 2016
– 2020:
I. Bezpieczeństwo obywateli i zapobieganie przestępczości:
1. Bieżąca obsługa i konserwacja systemu monitoringu miasta Jawora.
2. Połączenie systemu monitoringu miasta Jawora ze Stanowiskiem
Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.
3. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w zakresie
zwiększenia patroli w ramach służby ponadnormatywnej.
4. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze w sprzęt
i umundurowanie.
5. Prowadzenie procedury Niebieska Karta.
6. Prowadzenie procedury zobowiązań do leczenia odwykowego.
7. Porozumienie z Miejską Izbą Wytrzeźwień w Legnicy w zakresie
oddziaływań profilaktycznych wobec nietrzeźwych mieszkańców Gminy
Jawor.
8. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii.
9. Prowadzenie kontroli placówek zajmujących się sprzedażą napojów
alkoholowych przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Jaworze.
II. 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;
 organizowanie ćwiczeń dla Zespołu oraz Sztabu Kryzysowego
Burmistrza;
 doskonalenie współdziałania Zespołu ze służbami ratowniczymi.

12

3. Wspomaganie służb ratowniczych poprzez udzielanie pomocy i
doposażenia w zakresie ratownictwa przeciwpowodziowego Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jaworze.
Gmina Bolków:
W kwestii dalszej poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego Gmina
Bolków planuje między innymi następujące zadania:
Poprawa stanu technicznego dróg gminnych
1. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipie.
2. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Półwsie.
3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Wierzchosławice.
4. Przebudowa
nawierzchni
drogi
wewnętrznej
położonej
w Wierzchosławicach,
5. Przebudowa skarpy rzeki Nysy Szalonej w miejscowości Bolków, przy
drodze gminnej – ul. Jeleniogórska w Bolkowie.
6. Przebudowa
nawierzchni
drogi
wewnętrznej
położonej
na
ul. Kamiennogórskiej w Bolkowie.
7. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej położonej w Wolbromku”
8. Przebudowa i remont lokalu użytkowego na klub młodzieżowy.
9. Planuje się także poprawę stanu technicznego dróg gminnych: ul.
Tęczowa, Słoneczna, Kamiennogórska i Reymonta.
Bezpieczeństwo pożarowe i powodziowe
1. Planowane są czynności zmierzające do włączenia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kaczorowie do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
2. Systematyczne doposażanie jednostek OSP z terenu gminy Bolków.
3. Dofinansowaniu zakupu materiałów do remontów remiz strażackich,
3. Budowa garażu w przypadku pozyskania samochodu specjalnego z
podnośnikiem hydraulicznym dla OSP w Sadach Dolnych.
4.Propagowanie pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży poprzez różnego
rodzaju konkursy, zajęcia terenowe, prelekcje, pokazy ratownictwa
technicznego i medycznego,
5. Współpraca ze strażą pożarną, polegająca na pomocy w organizowaniu
pokazów służb przeciwpożarowych, „Dnia Strażaka”, OTWP na szczeblu
gminnym, konkursach plastycznych itp.
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6. Kontrola i systematyczne uzupełnianie w sprzęt magazynu
przeciwpowodziowego gminy Bolków
7. Udział w treningach i szkoleniach organizowanych przez Wojewódzkie i
Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego.
Bezpieczeństwo mieszkańców i zapobieganie przestępczości
1. Kontynuacja 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. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dla
ludności w zakresie sposobu zachowania się w przypadkach miejscowych
zagrożeń, klęsk żywiołowych. Współpraca z mediami lokalnymi o charakterze
informacyjno - edukacyjnym. Kontynuacja 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).
2. 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,
3.Współpraca 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. Planowany jest
także monitoring 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:
Główne zadania samorządu i przedsięwzięcia w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na lata 2016 -2020:

poprawy

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
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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).
Prewencja kryminalna:
1. Dalsza współpraca z Policją w zakresie przeciwdziałania wszelkiego
rodzaju wykroczeniom (kradzież mienia, zakłócanie porządku,
udostępnienie pomieszczenia dla dzielnicowego w budynku Gminnej
Biblioteki Publicznej w Męcince).
2. Zapewnienie wzrostu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.
3. Udzielanie w miarę posiadanych funduszy wsparcia finansowego dla
służb mundurowych.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:
1. Poprawa 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.
Zagrożenia pożarowe i nadzwyczajne zagrożenia środowiska:
1. Wprowadzanie tematyki ochrony przeciwpożarowej do procesów
wychowania i nauczania w szkołach i przedszkolach, w tym organizowanie
konkursów plastycznych i turniejów wiedzy pożarniczej.
2. Zmniejszenie skutków zagrożeń pożarowych i powodziowych.
Gmina Mściwojów:
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 z
Komendą Powiatową Policji w Jaworze.
2. Turnieje dzieci i młodzieży oraz klubów sportowych w hali przy
Gimnazjum w Marcinowicach.
3. Wspieranie programów walki z przemocą i agresją poprzez
organizowanie w szkołach spotkań, pogadanek i półkolonii.
4. Zapewnienie bezpiecznej drogi do i z szkoły dzieciom i młodzieży –
opieka nad dowozami.
5. Poprawa stanu technicznego dróg gminnych, dodatkowe punkty
oświetleniowe.
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Gmina Paszowice
Realizacja programu w Gminie polegać będzie na:
1. Uczestnictwie Gminy Paszowice w kolejnych edycjach Wojewódzkiego
Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży promujących
bezpieczeństwo .
2. Monitorowaniu Stałego Punktu Konsultacyjnego, obejmującego
udzielanie bezpłatnych porad prawnych. Organizowaniu zajęć i
konsultacji psychologa-terapeuty obejmujących osoby i rodziny dotknięte
uzależnieniami i patologią. Współdziałaniu z dzielnicowym Komendy
Powiatowej Policji wykonującym stałe dyżury w/w Punkcie.
3. Kontynuacji działalności opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach
środowiskowych prowadzonych pod auspicjami Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Pogwizdów, Myślibórz,
Nowa Wieś Wielka.
4. Przygotowaniu i przeprowadzeniu eliminacji gminnych Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych.
5. Planowaniu i kontroli nieodpłatnej pracy wykonywanej przez osoby
skierowane przez Zamiejscowy Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich.
6. Zorganizowaniu Dni Otwartych Strażnic dla dzieci i młodzieży oraz
pokazów pożarniczych dla młodzieży, np. podczas imprez plenerowych z
okazji Dnia Dziecka, Dnia Strażaka a szczególnie z okazji jubileuszy OSP
działających w Gminie Paszowice.
7. Koordynacji działań szkół Gminy Paszowice w zakresie zapewnienia
bezpiecznej drogi do i ze szkoły.
8. Bieżącej kontroli oznakowania dróg gminnych - wymiany i konserwacji
oznakowania pionowego we współpracy ze Starostwem Powiatowym.
Gmina Wądroże Wielkie.
Program poprawy ładu i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Wądroże
Wielkie - zadania priorytetowe
1. Naprawa nawierzchni dróg powiatowych oraz gminnych,
2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego miejscowości, miejsc publicznych i
placów zabaw,
3. Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpiecznego wypoczynku letniego
i zimowego – program,
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4. Współudział w działaniach NGO np. małych inicjatyw społecznych,
podczas organizowanych imprez masowych – promowanie bezpiecznego
życia – 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,
8. Współudział oraz pomoc w uruchomieniu salek przykościelnych
katechetycznych służących 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 oraz działalności tych jednostek .

MEDIA.
Współpraca z mediami lokalnymi /prasa, telewizja kablowa i regionalna, lokalne
portale internetowe/ 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 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 2016 –
2020” Zarządowi oraz Radzie Powiatu w Jaworze. Program oraz informacje
dostępne będą także na stronie internetowej powiatu jaworskiego.
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