
HARMONOGRAM REALIZACYJNY POWIATOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ
OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Zagrożenia Sposoby zapobiegania i przeciwdziałania Cel Realizatorzy

1. W zakresie 
przeciwdziałania 
przestępczości, 
demoralizacji 
nieletnich, przemocy
w rodzinie i patologii
wśród młodzieży.

1. monitorowanie zagrożenia narkomanii i alkoholizmu:
- przeprowadzenie badań statystycznych i naukowych dot. używania 
narkotyków przez młodzież,
- analiza przestępczości związanej z narkomanią z uwzględnieniem 
nieletnich.

Ograniczenie 
zagrożenia narkomanią, 
alkoholizmem wśród 
dzieci i młodzieży i 
demoralizacji nieletnich
oraz przemocy w 
rodzinie i szkole.

Komenda Powiatowa Policji

Stowarzyszenie „Bezpieczny
Powiat Sandomierski”

Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna

Kuratorski Ośrodek Pracy z
Młodzieżą

Urząd Miasta, 
Urzędy Miast i Gmin,

Urzędy Gmin

WOKiS oraz WSOiZ Starostwa
Powiatowego

Sandomierska Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Komenda Powiatowa PSP

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny

Prasa, Radio i Telewizja

Komenda Hufca ZHP

2. Wypracowanie nowego modelu współpracy ze szkołami dla 
rozwiązywania problemu narkomanii, alkoholizmu i przemocy wśród 
nieletnich:
- wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych, 
- organizowanie punktów konsultacyjnych,
- tworzenie szkolnych grup konsultacyjnych i wprowadzenie do ich prac 
problemu narkomanii oraz alkoholizmu.

3. Działania ograniczające lub eliminujące rozprowadzanie 
narkotyków i sprzedaż alkoholu w klubach, lokalach i szkołach:
- eliminowanie czynnych grup narkomanów oraz osób trudniących się 
dystrybucją,
- kontrola miejsc sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim,
-przestrzeganie zasad wydawania, a w uzasadnionych przypadkach 
występowanie z wnioskami o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu,
-współpraca z Gminnymi Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w celu wspólnych działań.

4. Realizacja programów profilaktycznych:
- Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkół 
ponadpodstawowych powiatu sandomierskiego,
- Bezpieczne dorastanie , Odlot, Zatrzymać przemoc,
- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,
- konkursy (wiedzy pożarniczej, zasad ruchu drogowego),
- systematyczne monitorowanie i badanie przestępczości nieletnich,
- udzielanie pomocy w usuwaniu zaniedbań wychowawczych i 
edukacyjnych, 
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- prowadzenie zajęć warsztatowych dla młodzieży w zakresie unikania 
zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi.

5. Działania kontrolno-rozpoznawcze:
- ścisła współpraca ze szkołami, instytucjami, kuratoriami i rodzinami,
- szeroko pojęta edukacja dzieci i młodzieży oraz społeczeństwa, 
obserwacja i monitoring miejsc zagrożonych zjawiskami wandalizmu i 
chuligaństwa,
- nawiązanie współpracy z mediami.

2. W zakresie 
przeciwdziałania 
przestępstwom 
przeciwko życiu, 
zdrowiu i mieniu.

1. Poprawa jakości postępowań i czynności wykrywczych:
- współpraca społeczeństwa i instytucji z policją w procesie typowania 
sprawców,
- usprawnić i zapewnić właściwy sposób przyjmowania zgłoszeń,
- skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie o zdarzeniu i natychmiastowe 
podejmowanie czynności dochodzeniowo - śledczych.

Zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa 
obywateli, poprawienie 
reakcji profesjonalnych 
służb, poprawa jakości 
postępowań i czynności 
wykrywczych i 
zdecydowane 
ograniczenie różnego 
typu przestępstw.

Komenda Powiatowa Policji

Samorządy Gminne

Sandomierska Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Stowarzyszenie „Bezpieczny
Powiat Sandomierski”

Media

WOKiS i WSOiZ Starostwa
Powiatowego

Komenda Hufca ZHP

Kuratorski Ośrodek Pracy z
Młodzieżą

Instytucje i Firmy

Organizacje Społeczne

2. Działania profilaktyczno – edukacyjne:
- tworzenie infrastruktury technicznej sprzyjającej poprawie 
bezpieczeństwa tj. monitoring oraz doświetlenie miejsc szczególnie 
zagrożonych,
- popularyzacja nowoczesnego technicznego zabezpieczenia obiektów,
- patrolowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych i natychmiastowe 
reagowanie ma wszelkie niedociągnięcia i zagrożenia
- inspirowanie inicjatyw społecznych w zakresie wzajemnej pomocy i 
kształtowanie bezpiecznych zachowań,
- rozwijanie współpracy z właścicielami firm, sklepów, hurtowni w celu 
instalowania technicznego zabezpieczenia obiektów.

3. Wdrożenie zasady o nieuchronności kary:
- polepszenie współpracy z jednostkami terenowymi policji, instytucjami, 
samorządami, właścicielami firm,
- prowadzenie systematycznych działań aktywizujących w celu polepszenia
wykrywalności,
- wzmożenie legitymowania przez służby prewencyjne osób podejrzanych i 
wcześniejsze ujawnianie ich zamiarów.
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3. W zakresie 
przeciwdziałania 
zagrożeniom w 
ruchu drogowym.

1. Ograniczenie nietrzeźwości kierujących pojazdami:
- nasilenie patroli drogowych w miejscach szczególnie zagrożonych 
wypadkami,
- inicjowanie akcji „Pomiar”, „Trzeźwość”, „Weekend” przy współudziale 
czynnika społecznego i młodzieży w akcji „Cytryna”,
- nasilenie spotkań w bazach transportowych firm pod kątem uczulenia 
kierowców na niedopuszczalne prowadzenie pojazdów w stanie 
nietrzeźwości.

Eliminacja zagrożeń 
zdrowia i życia 
powodowanych przez 
nietrzeźwych 
użytkowników dróg, 
poprawa 
bezpieczeństwa poprzez
eliminowanie z ruchu 
pojazdów niesprawnych
technicznie, a także 
zdecydowaną poprawę 
nawierzchni naszych 
dróg, celem jest również
zabezpieczenie 
bezpieczeństwa 
pieszym.

Komenda Powiatowa Policji

Dyrektorzy Szkół

Samorządy: Powiatowy i
Gminne

Zarządy Dróg: Krajowych,
Wojewódzkich, Powiatowych i

Gminnych

Media

Stowarzyszenia

Organizacje Społeczne

Użytkownicy dróg

2. Przeciwdziałanie piractwu drogowemu:
- szczególne zwracanie uwagi w ruchu drogowym na przestrzeganie 
prędkości pojazdów,
- szczególny nadzór na kierujących pojazdami młodych ludzi w rejonach 
dyskotek, klubów i imprez masowych,
- eliminowanie z ruchu kierujących, którzy naruszyli przepisy za 
przekroczoną ilość punktów,
- zwracać uwagę na brawurową jazdę kierowców pojazdów 
jednośladowych,
- zdecydowane reagowanie służb na wykroczenia drogowe w obrębie 
przejść dla pieszych,
- eliminowanie z ruchu pojazdów niesprawnych technicznie.

3. Poprawa infrastruktury drogowej:
- występować z wnioskami do odpowiedzialnych instytucji o prawidłowe 
oznakowanie poziome i pionowe w miejscach gdzie przechodzą piesi jak 
również w punktach lub odcinkach dróg gdzie występuje największe 
zagrożenie,
- monitorowanie i zgłaszanie ustawowym właścicielom dróg o wszelkich 
uszkodzeniach na drogach,
- wspieranie wdrażanych programów modernizacji dróg.

4. W zakresie 
zmniejszenia 
zagrożenia 
pożarowego.

1. Dokończenie procesu organizacyjnego służb ratowniczych:
- stworzenie na terenie każdej gminy jednostki OSP zdolnej do 
samodzielnego prowadzenia akcji ratowniczej i usuwania skutków tych 
zdarzeń,

Stworzenie 
społeczeństwu poczucia
bezpieczeństwa 
pożarowego a w 

KP PSP i OSP

Samorządy: Powiatowy i
Gminne
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- doposażenie i wymiana dekapitalizowanego sprzętu w tych jednostkach,
- zorganizowanie kompanii ratowniczej na teren powiatu zdolnej do 
natychmiastowego prowadzenia każdej akcji ratowniczej,
- zakończenie procesu budowy i uruchomienie działalności CPR

przypadku zaistnienia 
jakiegokolwiek 
zdarzenia danie 
gwarancji szybkiego i 
profesjonalnego 
podjęcia akcji 
ratowniczej, jak 
również włączenie się 
do akcji usuwania 
skutków tych zdarzeń.

Komenda Powiatowa Policji

Media

Stowarzyszenia

Organizacje pozarządowe

SPZZOZ

Pogotowie Ratunkowe

Organizacje charytatywne

2. Działalność kontrolna i edukacyjna:
- nasilenie kontroli w obiektach użyteczności publicznej, produkcyjnych, 
magazynowych i budynkach mieszkalnych pod kątem przestrzegania 
przepisów przeciwpożarowych,
- kontynuacja komisyjnych przeglądów indywidualnych gospodarstw 
rolnych,
- oznakowanie i usprawnienie sieci hydrantów,
- dalsza popularyzacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- przekazywanie za pośrednictwem mediów społeczeństwu zasad 
bezpieczeństwa pożarowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 
wynikających z wypalania wiosennego suchych traw i palenia słomy po 
żniwach,
- kontynuacja programu szkolenia ratownictwa medycznego PSP,
- systematyczne doskonalenie funkcjonowania komórek zarządzania 
kryzysowego w urzędach gminnych,
- dążenie do rozwiązania problemu finansowania badań okresowych 
ratowników z OSP,
- Propagowanie potrzeby instalowania przeciwpożarowych systemów 
sygnalizacyjnych, szczególnie w obiektach o dużej wartości zarówno 
finansowej jak i kulturowej.

5. W zakresie 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe
go.

1. Wdrożenie programu modernizacji urządzeń służących ochronie 
przeciwpowodziowej na lata 2002 – 2004:
- zadania do finansowania z programu PHARE oraz STUDER
- zadania do finansowania ze środków EBI.

Ze względu na zły stan 
techniczny wałów 
ppow.,które zostały 
wybudowane w latach 
30-tych, musi być 
zrealizowany program 
ich modernizacji w celu 
zabezpieczenia mienia 

ŚZMiUW Kielce

ŚZMiUW OR w Sandomierzu

Samorządy: Powiatowy i
Gminne

Gminne Spółki Wodne

2. Konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych:
- dążenie do dwukrotnego okaszania wałów przeciwpowodziowych,
- konserwacja przepompowni, rzek i śluz wałowych,
- utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracji szczegółowych.
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społecznego znacznej 
wartości 
zgromadzonego w 
obrębie przepływu rzek.

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego

3. Podjąć inicjatywę do uaktualnienia lub nowego opracowania 
operatów przeciwpowodziowych.

4. Udział w komisyjnych przeglądach urządzeń służących do ochrony 
przeciwpowodziowej:
- przegląd wiosenny,
- przegląd jesienny.

6. W zakresie 
bezpieczeństwa 
życia i zdrowia 
społeczeństwa 
powiatu.

1. Przyśpieszenie prac organizacyjnych:
- konieczność dokończenia budowy Powiatowego Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego jako podstawy systemu ratunkowego w powiecie,
- niezwłoczne wykonanie łącza ratunkowego „112” z pełną infrastrukturą,
- przyśpieszenie funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- powołanie Powiatowego Koordynatora Ratownictwa Medycznego.

Przyśpieszenie dojazdu 
ekip ratowniczych, 
zapobieganie szerzeniu 
się chorób 
odzwierzęcych, 
edukacja społeczeństwa 
oraz rozszerzenie 
społecznego systemu 
pomocy ofiarom 
zdarzeń, 
ukierunkowanie działań 
przeciwepidemicznych

Samorządy: Powiatowy i
Gminne

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny

Powiatowy lekarz Weterynarii

Służba leśna

Media

Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenia

SPZZOZ

2. Wspieranie inicjatyw profilaktycznych służących bezpieczeństwu 
obywateli:
- podejmowanie działań w kierunku stworzenia systemu identyfikacji i 
znakowania psów, właściwej organizacji wyłapywania bezdomnych psów i 
zabezpieczenia miejsc w schroniskach,
- systematyczna kontrola warunków i jakości sprzedawanego mięsa na 
bazarach,
- nadzorowanie przestrzegania standardów higienicznych w zakładach 
pracy i obiektach użyteczności publicznej,
- monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych,
- rozwiązanie problemu grzebowisk padłych zwierząt,
- rozwijanie akcji masowych szczepień zwierząt dziko żyjących przeciwko 
wściekliźnie,
- systematyczne informowanie społeczeństwa o wszelkich zagrożeniach i 
podejmowanych w tym względzie działaniach,
- organizacja masowych pokazów i ćwiczeń w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach i zachorowaniach.

Opracowanie: KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU


