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WSTĘP

Okres transformacji ustrojowej oraz postępujące przeobrażenia struktury społecznej

w kraju, a tym samym zmiany struktury własności i związane z  tym przekształcenia na 

rynku pracy, jak i zmiany wynikające z nowego podziału administracyjnego kraju 

wymuszają konieczność uruchomienia szerokich działań zmierzających do ograniczania 

utrzymującej się wciąż wysokiej skali przestępczości i innych zjawisk patologii 

społecznych. 

Bezpieczeństwo kojarzy się z porządkiem, spokojem oraz zdolnością do 

zorganizowanego i szybkiego reagowania.

Wydaje się, że w chwili obecnej przestępczości nie zdoła zatrzymać samodzielnie 

ani Policja ani żadna inna instytucja związana ze sferą bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo 

jako nadrzędne i wspólne dobro zależy od prowadzenia wspólnej polityki poruszającej się w

obszarze przeciwdziałania zagrożeniom. W celu osiągnięcia pozytywnych wyników 

koniecznym jest zmodernizowanie całego potencjału społeczności naszego powiatu i 

włączenie wielu dotychczas podejmowanych działań, w jeden zorganizowany proces wraz z

podporządkowaniem go do wytyczonej strategii. Działania w zakresie profilaktyki winny 

opierać się na przemyślanym programie uwzględniającym specyfikę i istotę grup 

środowiskowych i zawodowych działających na rzecz utrzymania na naszym terenie 

zadowalającego bezpieczeństwa.

Takim dokumentem spinającym wszelkie poczynania winien stać się Powiatowy 

Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego. Jego najważniejszym celem powinno być dążenie do zapewnienia ludności 

powiatu sandomierskiego podstawowych warunków ochrony przed niebezpieczeństwami 

związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń powodowanych 

siłami natury lub działalnością człowieka.

Ma on przede wszystkim zapewnić sprawne działanie systemu ochrony ludności 

oraz zagwarantować harmonijne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych 

działających na terenie powiatu i umożliwić sprawne kierowanie ich działalnością w 

zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia, mienia oraz zagrożeniom środowiska, 

bezpieczeństwa i utrzymania ładu i porządku publicznego, a także zapobiegania klęskom 

żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz usuwania ich skutków. 



1. Ogólna charakterystyka powiatu sandomierskiego

Powiat Sandomierski obejmuje obszar południowo-wschodni województwa 

świętokrzyskiego. Jest to teren pagórkowaty, posiadający krajobraz lessowy z licznymi 

jarami, wąwozami i innymi utworami geologicznymi. Zajmuje powierzchnię 676 km2, co 

stanowi 5,79% powierzchni województwa świętokrzyskiego. 

Powiat sąsiaduje z:

• od północnego-wschodu z powiatem kraśnickim województwa lubelskiego,

• od wschodu przez rz. Wisłę z powiatem tarnobrzeskim województwa 

podkarpackiego,

• od południowego-zachodu z powiatem staszowskim,

• od północnego-zachodu z powiatem opatowskim.

Teren powiatu sandomierskiego obejmuje 9 jednostek podstawowych, w tym:

1 Miasto Sandomierz, 2 Miasta i Gminy: Koprzywnica i Zawichost oraz 6 Gmin: Dwikozy, 

Klimontów, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce.

Na terenie powiatu zamieszkuje 86,2 tys. osób co stanowi 6,5% ludności 

województwa, w tym mężczyzn 42,3 tys. i kobiet 44,3 tys. Na 1 km2 przypada 128 osób 

przy średniej województwa 114 osób. Najbardziej zaludnione jest miasto Sandomierz - 968 

osób na 1 km2 oraz gminy: Dwikozy – 112 osób na 1 km2, Samborzec – 110 osób na 1 km2, 

Koprzywnica – 105 osób na 1 km2, a najsłabiej zaludnione gminy to Miasto i Gmina 

Zawichost – 64 osoby na 1 km2, przy czym Zawichost jako miasto – 101 osób na 1 km2, 

Wilczyce – 59 osób na 1 km2 oraz Łoniów – 89 osób na 1 km2. Powiat należy do słabo 

zurbanizowanych – w miastach mieszka 29,4 tys. osób, to jest 34% ogółu mieszkańców, w 

województwie 45,7%.

Aktualnie liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych wynosi 6,9 tys. co stanowi 

14,1% cywilnej ludności aktywnej zawodowo.

Powiat Sandomierski ma charakter wybitnie rolniczy. Niemniej jednak funkcjonują 

tu niektóre gałęzie przemysłu takie jak: rolno-spożywczy (paszowy, owocowo-warzywny, 

mięsny i mleczarski) i szklarski. 

Przez teren powiatu (dotyczy gminy Dwikozy, Łoniów i Sandomierz) przebiegają 2 

linie kolejowe to jest jedna łącząca Przemyśl z Warszawą i druga Machów – Staszów. 

Ponadto przez teren powiatu sandomierskiego przebiega 81,8 km dróg 



krajowych i tak:

• nr 9 Warszawa – Radom – Rzeszów 27,1 km,

• nr 74 Piotrków – Kielce – Kraśnik – Lublin 1,0 km,

• nr 723 Warszawa – Tarnobrzeg 15,9 km,

• nr 759 Lipnik – Sandomierz 13,5 km, 

• nr 777 Łoniów – Sandomierz 23,2 km,

• nr 859 Sandomierz – Stalowa Wola 1,1 km.

Ponadto przez teren powiatu przebiega 58 km dróg wojewódzkich i 351,9 km dróg 

powiatowych. Aktualnie stan tych dróg jest dobry, niemniej jednak wiele odcinków wymaga

modernizacji. Największe całoroczne nasilenie ruchu jest na drodze nr 9, 723 oraz 759. 

Natężenie ruchu na drodze nr 9 jest bardzo wysokie z uwagi na dojazd samochodów 

ciężarowych do przejścia na wschodniej granicy państwa. 

Na terenie powiatu sandomierskiego znajdują się kompleksy leśne, które zajmują 

łączną powierzchnię 3 978 ha co stanowi 5,8% ogólnej powierzchni, w województwie 

27,4%. Największa koncentracja lasów występuje na terenie gminy Łoniów – 1 300 ha i 

Klimontów – 1 000 ha.

Przez teren powiatu sandomierskiego przepływa rzeka Wisła na długości 55,5 km 

oraz jej dopływy tj. rz. Zawidzanka – 16,5 km, rz. Koprzywiankia – 41,5 km, rz. Kacanka – 

3 km, rz. Gorzyczanka – 19,2 km i rz. Opatówka – 25 km. Ogółem długość rzek, które 

mogą zagrozić społeczeństwu i mieniu wynosi 160,7 km. Rzeka Wisła na terenie powiatu 

jest całkowicie obwałowana, natomiast rz. Koprzywianka, Opatówka i częściowo 

Gorzyczanka posiadają jedynie „wały cofkowe”. Łączna długość tych wałów wynosi 95,7 

km.

Ponadto na terenie powiatu znajdują się dwa zbiorniki wodne i jeden w 

budowie: 

• zbiornik retencyjny na rz. Koprzywiance w Koprzywnicy o pow. 17,8 ha,

• wyrobisko posiarkowe w Piasecznie gm. Łoniów o pow. 120 ha,

• zbiornik Szymanowice gm. Klimontów w budowie, planowana pow. 51,3 ha z 

terminem ukończenia budowy w roku 2003.



2. Wnioski z oceny zagrożenia

Z przeprowadzonej analizy zagrożeń powiatu sandomierskiego wynika, że do 

potencjalnych zagrożeń mogących doprowadzić do sytuacji wzrostu przestępczości, braku 

poczucia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego należy zaliczyć:

• zakłócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego,

• pożary,

• powodzie,

• epidemie,

• epizoocje.

2.1. Zakłócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego

W latach 1990 – 1994 na terenie powiatu sandomierskiego wystąpił największy 

wskaźnik odnotowanych przestępstw. Dopiero w latach 1995 – 1996 nastąpił spadek 

występującego zagrożenia. Niemniej jednak niektóre charakterystyczne cechy postępowania

i zachowania sprawców przestępstw pozostały nadal, a największe ich niebezpieczeństwo 

skupia się wokół takich zjawisk jak brutalność, gwałtowność oraz posługiwanie się bronią 

palną, a także akty terrorystyczne takie jak: podkładanie ładunków wybuchowych lub 

groźba ich użycia w szpitalu, przychodniach, szkołach, bankach lub innych obiektach 

użyteczności publicznej oraz prawdopodobieństwo zatrucia wody w ujęciach wody pitnej, 

wodociągach lub oczyszczalniach ścieków.

Stanowi to istotny problem społeczny ponieważ sytuacja ta sprzyja szerzeniu się 

przestępczości, szczególnie przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Jest również podłożem do 

powstawania groźnych zjawisk patologicznych takich jak: alkoholizm, narkomania oraz 

demoralizacja dzieci i młodzieży.

Do zjawisk, które szczególnie sprzyjają popełnianiu przestępstw należy 

zaliczyć:

• rozluźnienie dyscypliny społecznej,

• bardzo wysokie bezrobocie,

• systematyczne ubożenie społeczeństwa,

• występowanie zjawisk alkoholizmu i narkomanii,

• demoralizacja dzieci i młodzieży,



• ułatwiony ruch migracyjny obywateli państw obcych.

Wśród odnotowanych zdarzeń przestępczych na terenie powiatu największe 

zagrożenie w poszczególnych latach i wybranych kategoriach stanowią:

Wyszczególnienie 1997 1998 1999 2000 2001

Zabójstwa 0 3 1 2 1

Zgwałcenia 3 5 5 12 2

Kradzież mienia 201 211 216 340 345

Kradzież z włamaniem 479 466 508 558 470

Kradzieże samochodów 49 54 44 38 34

Bójki i pobicia 74 52 35 28 37

Rozbój (wymuszenie, kradzież) 83 42 100 66 31

Rabunek z bronią 3 1 2 5 4

Razem zdarzeń 892 834 911 1049 924

Zagrożenie bezpieczeństwa na drogach

Jednym z ważnych czynników zwiększonego zagrożenia na drogach jest oprócz 

stanu technicznego dróg stale wzrastająca ilość pojazdów poruszających się po drogach 

publicznych i tak:

• w 1999 roku – 40 276 szt.

• w 2000 roku – 44 365 szt.

• w 2001 roku – 46 389 szt.

Wyszczególnienie 1997 1998 1999 2000 2001

Wypadki 166 149 119 135 129

Kolizje 661 642 836 895 872

Zabici 15 23 17 22 13

Ranni 212 182 140 169 165

Ilość uszkodzonych pojazdów 1343 1326 1489 1730 1690

Przeprowadzone w grudniu 2001 roku badania ankietowe wśród mieszkańców 

powiatu sandomierskiego wskazują, że 76% ankietowanych czuje się bezpiecznie, natomiast

17,6% nie. 

Znaczący wpływ na dynamikę i wielkość popełnianych przestępstw mają takie 

zachowania patologiczne jak:

• chuligaństwo i wandalizm, 60% ankietowanych oczekuje zajęcia się tym problemem 



już w 2002 roku,

• alkoholizm w miejscach publicznych, odpowiednio 50%,

• przemoc w rodzinie, odpowiednio 27%,

• narkomania, odpowiednio 24%,

• demoralizacja dzieci i młodzieży, odpowiednio 30%,

• nietrzeźwi kierowcy, odpowiednio 35%.

Szczególnie niepokoi zjawisko patologii wywodzące się z procesu dystrybucji i 

używania środków narkotycznych. Problem ten zaczyna dotykać coraz młodsze kręgi 

społeczeństwa. Szacuje się, że doświadczenia związane z narkotykami może mieć nawet 

około 30-40% liczby uczniów szkół średnich. Niekorzystnym zjawiskiem wśród młodzieży 

szkolnej jest pogląd, że przelotne i krótkotrwałe zażywanie środków odurzających nie 

prowadzi do uzależnienia i nie jest szkodliwe dla zdrowia.

To zagrożenie jest silnie związane ze wzrostem przestępczości wśród nieletnich 

i tak:

Wyszczególnienie 1997 1998 1999 2000 2001

Ilość czynów przestępczych 75 137 157 97 82

Poważnym problemem społecznym na naszym terenie są przestępstwa przeciwko 

rodzinie. W ogólnej ilości zarejestrowanych przestępstw ta kategoria stanowi 8,2%. jednak 

wydaje się, że są to niepełne dane, ponieważ pewna ilość przestępstw z różnych względów 

nie została zgłoszona i nie była objęta postępowaniem dochodzeniowym. 

Ze zbieranych przez Policję opinii wynika, że społeczeństwo powiatu 

sandomierskiego do najbardziej dokuczliwych przestępstw zalicza między innymi:

• włamania i kradzież mienia,

• pijaństwo wśród użytkowników dróg i ulic,

• rozboje i napady,

• burdy i hałaśliwość współmieszkańców bloków.

Utrzymywanie się przestępczości na dość wysokim poziomie mimo znacznego 

zaangażowania osób i instytucji za nie odpowiedzialnych wskazuje na potrzebę 

współdziałania i uspołecznienia tych poczynań.

Aby właściwie przeciwdziałać wszelkim przejawom przestępstw wskazanym jest 

przyjęcie na przyszłość założeń wskazujących, że przestępczość oraz zjawiska patologiczne 



będą mieć tendencje wzrostowe i z tego względu działania zapobiegawcze określone w 

programie winne być dostosowane do istniejących realiów prawnych, organizacyjnych i 

finansowych.

2.2. Zagrożenia pożarowe

Analiza prowadzonych działań operacyjnych na terenie powiatu sandomierskiego w

latach 1997 – 2001

Lata Ogółem Pożary
Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
fałszywe

1997 512 219 283 10

1998 543 255 278 10

1999 600 244 347 9

2000 582 183 384 15

2001 1422 208 1205 9

Zagrożenia pożarowe naszego terenu można podzielić na kilka grup i są to:

a) zagrożenia pożarowe,

b) zagrożenia chemiczne,

c) zagrożenia w indywidualnych gospodarstwach rolnych,

d) lasy,

e) inne zagrożenia.

Ad a) 

Niebezpieczne zagrożenie pożarowe dotyczy przede wszystkim zakładów 

produkcyjnych oraz handlowo-usługowych, obiektów zamieszkania zbiorowego, 

użyteczności publicznej i zabytkowych. Największe zagrożenie pożarowe w obiektach 

handlowo-usługowych występuje na terenie miasta Sandomierza, natomiast w gminach jest 

ono mniejsze ze względu na ilość obiektów i ich wielkość. Najbardziej zagrożonymi 

obiektami handlowymi są hurtownie, z uwagi na ilość nagromadzonego materiału 

niejednokrotnie chaotycznie składowanego. Ilość tych hurtowni na terenie powiatu stale 

wzrasta, powstają nowe, które z racji branży nie tylko stanowią zagrożenie pożarowe, a 

także chemiczne i do takich można zaliczyć hurtownie środków ochrony roślin. Na terenie 

powiatu sandomierskiego funkcjonuje kilka dużych zakładów produkcyjnych, gdzie 

zagrożenie pożarowe może zagrażać znacznej ilości ludzi i mienia. Są to: Pilikngton 



Sandoglass, Telwolt, Dossche, Szkłobud, ZPOW „Dwikozy”, Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska i wiele mniejszych.

Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 12 stacji paliw, które z racji prowadzonej 

działalności stwarzają zagrożenie wybuchowe, Należy jednak podkreślić, że większość tych

stacji to nowoczesne obiekty właściwie zabezpieczone i wyposażone w urządzenia, które 

minimalizują zagrożenie pożarowe.

Do szczególnie niebezpiecznych można zaliczyć funkcjonujących 7 stacji 

gazowych, które stwarzają zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Oprócz stacji gazowych 

funkcjonuje jeden zakład w Klimontowie, który prowadzi działalność dystrybucji gazu 

propan-butan w butlach 11 kilogramowych. Średnio w magazynach zakładu zgromadzone 

jest około 10 ton gazu.

Drugą grupę obiektów wpływających na zagrożenie pożarowe stanowią budynki 

zamieszkania zbiorowego, których największe skupisko znajduje się na terenie miasta 

Sandomierza oraz Klimontowa, Dwikóz i Zawichostu. Największe zagrożenie to 

nieostrożność przy korzystaniu z urządzeń gazowych i elektrycznych. Znaczne zagrożenie 

w tych obiektach stwarzają piwnice, które są często magazynami nieużywanych rzeczy i 

przedmiotów.

Szczególnym nadzorem ze względu na zagrożenie pożarowe winny być objęte 22 

przedszkola, szkoły wszystkich szczebli tj. 9 szkół średnich, w których uczy się około 400-

800 osób w każdej, 64 szkoły podstawowe oraz internaty i obiekty takie jak Dom Pomocy 

Społecznej, restauracje, kina, dyskoteki i kościoły, w których jednorazowo przebywa 

znaczna ilość osób. Wiele tych obiektów posiada pewne zabezpieczenia przeciwpożarowe 

jednak niezbędne jest zainstalowanie stałej sygnalizacji pożaru i wyznaczenie dróg 

ewakuacji. W tych obiektach musi znajdować się oznakowanie dróg ewakuacji, 

podstawowe zabezpieczenie przeciwpożarowe, a ponadto zarządzający tymi obiektami 

muszą zapoznawać z zasadami zachowania się na wypadek pożaru lub ewakuacji. Jednym z

najważniejszych obiektów, który na wypadek pożaru sprawiłby wiele problemów jest 

szpital w Sandomierzu, który posiada około 600 łóżek, z czego około 70% pacjentów to 

ludzi o ograniczonej bądź całkowitej niezdolności do samodzielnego poruszania się.

Do bardzo ważnej grupy obiektów zagrożonych pożarem zaliczyć należy obiekty 

zabytkowe, których znaczna ilość jest zlokalizowana na terenie miasta Sandomierza tj.: 

Seminarium Duchowne, Ratusz Sandomierski, Brama Opatowska, Muzeum Diecezjalne i 



Okręgowe, Zamek Kazimierzowski, Katedra, kościoły św. Jakuba, św. Pawła, Ducha 

Świętego oraz kościoły w Klimontowie, Kleczanowie i Koprzywnicy. Są to obiekty o 

szczególnej wartości, a jednocześnie o znacznym stopniu zagrożenia pożarowego, stąd też 

muszą one być stale monitorowane.

Ad b)

Zagrożenie chemiczne na terenie powiatu sandomierskiego dotyczy zaledwie kilku 

obiektów przemysłowych, nie mniej są one szczególnie niebezpieczne dla ludzi i tak:

• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sandomierzu posiada amoniak w ilości ok. 

700 kg. Jest to ilość wprawdzie niewielka, niemniej ze względu na lokalizację w 

pobliżu starówki sandomierskiej oraz giełdy towarowo-rolnej stanowi duże 

zagrożenie dla ludzi.

• ZPOW „Dwikozy” S.A. posiadają amoniak w ilości około 20 ton co stwarza 

zagrożenie dla załogi i mieszkańców Dwikóz.

• Zakład Gazowniczy w Sandomierzu posiada nawaniacz gazu tzw. tetrahydrotiofen 

(THT) w ilości 900 kg stosowany do nawaniania gazu ziemnego, który ze względu 

na bardzo silne właściwości wonne stanowi duże zagrożenie dla miasta Sandomierza 

i miejscowości sąsiednich.

• Szpital w Sandomierzu posiada na stanie ok. 10 ton ciekłego azotu, który stwarza 

zagrożenie pożarowo-wybuchowe.

Ad c)

Zagrożenia pożarowe mogą zaistnieć w gospodarstwach rolnych. Na terenie 

powiatu sandomierskiego w 212 sołectwach znajduje się 24 206 posesji, w tym 17 040 

gospodarstw rolnych użytkujących 53,9 tys. ha użytków rolnych. Jeszcze wiele budynków 

gospodarskich jest zbudowane z materiałów łatwopalnych, posiadające instalacje 

elektryczne niedostosowane do poboru mocy. Często brak właściwego ładu i porządku oraz 

niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi staje się przyczyną 

wielu pożarów i nieszczęść. Ponadto na pożary narażone są miejscowości  i osiedla 

wiejskie, szczególnie w porze żniw kiedy występuje nagminne zjawisko wypalania słomy 

po skoszonych zbożach, a także w miesiącach wiosennych kiedy to rolnicy jako zabiegi 

pielęgnacyjne na użytkach zielonych, miedzach i rowach stosują wypalanie suchych traw.

Ad d)

Bardzo poważne zagrożenie pożarowe na terenie powiatu sandomierskiego 



stwarzają kompleksy leśne. Ogółem znajduje się 3 991 ha lasów a zagrożenia pożarowe o 

dużym zasięgu mogą wystąpić w zwartych kompleksach leśnych na terenie gminy Łoniów i 

gminy Klimontów.

Ad e)

Do innych zagrożeń można zaliczyć huragany, zagrożenia budowlane, zagrożenia 

związane z infrastrukturą tj. 5 stacji Trafo o napięciu 110 kV, a największe to Klimontów i 

Piaseczno posiadające około 20-30 ton oleju oraz zagrożenia w transporcie kolejowym i 

drogowym. Na terenie powiatu sandomierskiego przechodzi sieć dróg o charakterze 

tranzytowym, którymi przewozi się dużą ilość materiałów niebezpiecznych takich jak gazy, 

paliwa oraz toksyczne środki przemysłowe (TSP). Szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi i

środowiska stwarza uwolnienie się niebezpiecznych substancji z rozszczelnionych cystern 

podczas kolizji drogowych. 

2.3. Zagrożenie powodziowe

Przepływająca wzdłuż wschodniej granicy powiatu rzeka Wisła wraz z dopływami 

Koprzywianką i Opatówką stwarzają realne zagrożenie powodziowe związane z nagłym 

przyborem wód w wyniku odwilży, długotrwałych lub nawalnych opadów deszczu. W 

wyniku znacznego przyboru wód rzek i przekroczenia stanów alarmowych mogą wystąpić 

następujące zagrożenia powodziowe:

• przelanie wód przez koronę wału spowodowane bardzo wysokim poziomem fali 

powodziowej tj. wyższym od obwałowań i tym samym zalanie okolicznych terenów,

• przeciek bądź przesiąkanie spowodowane wystąpieniem długiej fali powodziowej i 

jej długotrwałym oddziaływaniem na obwałowania,

• przerwanie wałów wskutek naporu fali powodziowej,

• piętrzenie i cofanie się wód dopływów, co może spowodować zalanie terenów w 

obrębie ich dorzeczy.

Wzdłuż koryta rzeki Wisły najbardziej narażone na skutki powodzi są:

• gmina Łoniów: pow. ogółem 2 510 ha, w tym użytki rolne 2 058 ha, 13 

miejscowości, 445 gospodarstw rolnych, 1927 osób i 938 zwierząt,

• gmina Koprzywnica: pow. ogółem 2 520 ha, w tym użytki rolne 2 285 ha, 8 

miejscowości, 933 gospodarstw rolnych, 2 698 osób i 1 775 zwierząt,

• gmina Samborzec: pow. ogółem 1 092 ha, w tym użytki rolne 1 091 ha, 7 



miejscowości, 775 gospodarstwa rolne, 2 332 osoby i 218 zwierząt,

• miasto Sandomierz: pow. ogółem 1 116 ha, w tym użytki rolne 606 ha, prawobrzeżna

część miasta, 1 147 gospodarstw rolnych, 4 552 osoby i 765 zwierząt,

• gmina Dwikozy: pow. ogółem 650 ha, w tym użytki rolne 350 ha, 8 miejscowości, 

1 147 gospodarstw rolnych, 5 042 osoby i 622 zwierząt,

• miasto i gmina Zawichost: pow. ogółem 330 ha, w tym użytki rolne 300 ha, 3 

miejscowości, 161 gospodarstw rolnych, 452 osoby i 485 zwierząt.

Wzdłuż koryta rzeki Wisły powierzchnia zagrożona wynosi ogółem: 8 218 ha, 

w tym użytki rolne 6 690 ha, 42 miejscowości, 4 643 gospodarstwa rolne, 17 tys. osóbi 

ok. 4 800 zwierząt gospodarskich.

Niebezpieczeństwo powodzi stwarza również rzeka Koprzywianka, która zagraża 

zalaniem ok 1 200 ha, na terenie gmin Łoniowa, Koprzywnicy i Samborca oraz rzeka 

Opatówka ok 100 ha na terenie gminy Dwikozy.

2.4. Epidemie

Epidemiologiczne zagrożenie ludności powiatu sandomierskiego chorobami 

zakaźnymi takimi jak żółtaczka, odra, dur brzuszny, czerwonka, wąglik oraz masowe 

zatrucia salmonellą i włośnicą mogą wystąpić na terenach dotkniętych powodziami lub 

innymi klęskami żywiołowymi. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia zakażeń 

biologicznych spowodowanych przez zakażone dzikie zwierzęta lub w czasie obrotu 

handlowego zwierzętami domowymi w wyniku nieprzestrzegania podstawowych zasad 

higieny jak również zjawisko handlu bazarowego środkami spożywczymi w miejscach 

absolutnie do tego nieprzystosowanych przez osoby bez jakichkolwiek badań lekarskich.

2.5. Epizoocje

Epizootyczne zagrożenie zwierząt gospodarskich może wystąpić w rejonach 

katastrofalnych zatopień i powodzi a także na obszarach zwyczajowo uznawanych za 

bezpieczne. Do pojawiających się groźnych chorób zwierzęcych, które poważnie zagrażają 

ludziom trzeba zaliczyć wściekliznę, której częste ogniska pojawiają się na terenie gminy 

Wilczyce i Dwikozy. Poważne zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli stanowią bezpańskie wałęsające się psy, najczęściej nie szczepione przeciwko 

wściekliźnie. Ponadto bardzo istotny problem to brak wyznaczonych, bezpiecznych miejsc 



do grzebania padłych zwierząt zarówno gospodarskich jak i wolno żyjących.

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Do podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa należy ochrona ludności 

czyli zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku przed działalnością 

człowieka i zagrożeniami ze strony sił natury.

Bezpieczeństwo publiczne musi być pojmowane coraz bardziej kompleksowo, jako 

zapobieganie lub likwidacja zagrożeń dla zdrowia i mienia obywateli, również majątku 

przedsiębiorstw i instytucji, dorobku kultury narodowej. Winny być podejmowane 

wszechstronne działania mające na celu zapobiegania oraz zwalczanie przestępczości, 

zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochronę zdrowia, udzielania pomocy 

medycznej, ratownictwo, gaszenie pożarów, likwidacja skutków zdarzeń klęskowych.

Za cel główny Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego należy przyjąć:

1) dążenie do wyeliminowania lub znacznego ograniczenia przestępczości na terenie 

powiatu sandomierskiego we wszystkich jej kategoriach,

2) zmniejszenie zagrożeń pożarowych,

3) ograniczanie do minimum zagrożeń powodziowych,

4) wzmożenie aktywności społecznej w kierunku współodpowiedzialności za stan 

bezpieczeństwa, ład i porządek publiczny,

5) rozwijanie współdziałania społeczeństwa z instytucjami działającymi na rzecz 

bezpieczeństwa i prowadzącymi akcje ratunkowe,

6) ochrona środowiska oraz podniesienie estetyki i czystości miast i wsi.

Cele pośrednie programu winny skupiać się na następujących zagadnieniach:

1) poprawa bezpieczeństwa na drogach, osiedlach i innych miejscach publicznych,

2) rozwijanie edukacji społecznej, poradnictwa i pomocy społecznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży zagrożonej alkoholizmem, narkomanią, sektami 

czy przemocą w rodzinie,

3) wzmożenie wspólnych kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz dóbr kultury 

na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego,

4) włączanie środków masowego przekazu do prowadzenia akcji informacyjnej, 



poradnictwa oraz edukacyjnej w zakresie poprawy szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa publicznego,

5) wspomaganie służb odpowiedzialnych za stan i utrzymanie służących ochronie 

przeciwpowodziowej w zakresie pozyskiwania środków finansowych na ich 

odbudowę, modernizację i utrzymanie w sprawności technicznej,

6) nawiązywanie i koordynowanie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność

zapobiegawczą lub profilaktyczną.

Przy opracowaniu Programu przyjęto następujące założenia:

• obszar powiatu sandomierskiego musi być objęty systemem stałego monitorowania 

występujących wszelkiego rodzaju zagrożeń,

• społeczeństwo posiada już minimum wiedzy w zakresie sposobów zachowania się w 

przypadkach wystąpienia określonych zdarzeń,

• prowadzić się będzie systematyczną wymianę przestarzałego sprzętu technicznego 

oraz doskonalić funkcjonowanie Sandomierskiej Policji i Straży,

• władze samorządowe sprawnie kierują działaniami reagowania kryzysowego,

• służby reagowania kryzysowego są merytorycznie i technicznie przygotowane do 

działania,

• osoby funkcyjne i kierownicy instytucji oraz organizacji pozarządowych 

przewidzianych do działań podczas wystąpienia zagrożenia, posiadają aktualne 

standardowe procedury oraz harmonogramy niezbędne do wykonania określonych 

zadań,

• zostanie stworzona i uruchomiona działalność na bazie Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży pożarnej zintegrowanego punktu przyjmowania i selekcji 

zgłoszeń tzw. Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

• zostanie uruchomiony Szpitalny Oddział Ratunkowy w Sandomierzu,

• w sytuacji kryzysowej będzie zachowana ciągłość współdziałania między wszystkimi

uczestnikami reagowania kryzysowego,

• ludności z terenów zagrożonych lub dotkniętych sytuacją kryzysową zapewni się 

niezbędną pomoc i odpowiednie warunki do przetrwania,

• w każdej sytuacji kryzysowej Starostwo Powiatowe może liczyć na pomoc władz 

Województwa Świętokrzyskiego.



3. KONCEPCJA I DZIAŁANIA

Wszystkie zapisane w programie cele wymuszają potrzebę działań zarówno w 

krótkiej perspektywie czasowej jak i długofalowych. Te określone wspólne działania winny 

powodować większą niż dotychczas wrażliwość społeczeństwa na szerzące się zło. To 

powinno stworzyć płaszczyznę do odzyskania wzajemnego zaufania i więzi społecznych na 

szczeblu lokalnym i zmierzać do systematycznego ograniczania niekorzystnych zjawisk 

patologicznych a także do wyrobienia współodpowiedzialności za wszelkie przejawy zła i 

niegospodarności. Program stwarza płaszczyznę szerszego udziału społeczeństwa w 

działaniach profilaktycznych, poprawę skuteczności pracy instytucji uczestniczących w 

reagowaniu kryzysowym a tym samym ograniczenie zjawisk patologicznych i podniesienie 

bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Bezpieczeństwo obywateli można poprawić poprzez uskutecznienie prawa, 

inwestowanie w policję i wymiar sprawiedliwości, a przede wszystkim poprzez zmianę 

osobistego stosunku społeczeństwa do policji tak, aby ta instytucja powołana do jego 

ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa, mogła w nim czuć wsparcie i wolę współpracy, bo 

bez tego to przestępcy mogą i czują się bezkarni.

3.1. Kierunki działań zapobiegawczych

1) W zakresie przeciwdziałania przestępczości, demoralizacji nieletnich i 

przemocy w rodzinie:

Należy oczekiwać, że zagrożenie zjawiskami przestępczości, demoralizacji 

nieletnich i przemocy w rodzinie w najbliższych latach będzie wykazywało tendencję 

wzrostową. Sprzyja temu osłabienie więzi rodzinnych i wpływu środowiska rodzinnego na 

kształtowanie młodego człowieka, a niekiedy brak norm i wzorców moralnych

Stąd też w najbliższym czasie najpilniejszym zadaniem do wykonania 

adresowanym do realizatorów przedsięwzięć tj.: Policji, Kuratorium Oświaty, Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej, Samorządów Gmin i Powiatu, Kuratorów Sądowych, 

Kościoła, Domów Kultury, Klubów Sportowych i Stowarzyszeń należy:

• zainteresowanie i angażowanie dzieci i młodzieży do takich form życia 

pozaszkolnego, wykorzystania wolnego czasu, które będą przez nią akceptowane,



• zaproponowanie możliwości aktywnego, społecznie aprobowanego spędzania 

wolnego czasu w szkole, w miejscu zamieszkania, wsi i osiedlu,

• wzmożenie akcji informacyjno – propagandowej o szkodliwości używek i 

egzekwowanie przestrzegania zakazu ich sprzedaży nieletnim,

• zwrócenie szczególnej uwagi i objęcie opieką rodziny patologiczne tj. z problemem 

alkoholowym, przemocą w rodzinie oraz żyjących na granicy ubóstwa,

• opracowanie i rozprowadzanie wśród rodziców, nauczycieli i wychowawców 

materiałów edukacyjnych dotyczących rozpoznania i przeciwdziałania wszelkim 

przejawom patologii wśród dzieci i młodzieży wraz ze wskazaniem instytucji 

specjalistycznych zajmujących się problematyką patologii oraz przemocy w rodzinie,

• tworzenie sieci telefonów i punktów interwencyjnych dla ofiar przestępstw i 

przemocy,

• komisyjne kontrole miejsc szczególnie zagrożonych,

• kontrola sprzedaży alkoholu w świetle obowiązujących przepisów i zwalczanie 

nielegalnej sprzedaży alkoholu,

• zdecydowane reagowanie na zachowania przestępcze i chuligańskie.

2) W zakresie przeciwdziałania wszelkim przejawom patologii wśród młodzieży:

Aktualnie brak propozycji alternatywnych form spędzania wolnego czasu, poczucie 

nudy a także brak pozytywnych wzorców osobowych często przyczynia się do działań 

niezgodnych z prawem. Należy podkreślić, że wandalizm, wulgarny sposób bycia, brak 

poszanowania cudzej własności i wiele innych negatywnych zachowań młodzieży na 

ulicach, klatkach schodowych, w środkach masowej komunikacji, miejscach imprez 

masowych spotykają się ze słabym potępieniem lub brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony 

społeczeństwa co daje poczucie arogancji i bezkarności.

Głównymi wykonawcami działań profilaktycznych w tym względzie powinni 

być: rodzice, kuratorium oświaty, policja, administracja mieszkaniowa, kluby 

sportowe, samorządy gmin i powiatu, straż miejska, kuratorzy sądowi, kierownictwa 

szkół, organizacje kościelne oraz młodzieżowe, stowarzyszenia oraz media.

Proponowane kierunki działań:

• szerokie uświadamianie społeczeństwu współodpowiedzialności za stan 



bezpieczeństwa i kształtowanie pozytywnych postaw obywateli wobec poszanowania

prawa,

• szczególne piętnowanie zachowań młodzieży odbiegających od ogólnie przyjętych 

norm postępowania i zdecydowane reagowanie na zachowania chuligańskie i 

przestępcze,

• szerokie propagowanie wiedzy w zakresie wczesnego rozpoznawania i zapobiegania 

wszelkim uzależnieniom,

• wypracowanie metod przeciwdziałania i pomocy osobom uzależnionym,

• objęcie nadzorem miejsc i obiektów szczególnie zagrożonych,

• uruchamianie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

3) W zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko życiu, zdrowiu i 

mieniu:

Dość istotny wpływ na stan poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności mają 

przestępstwa szczególnie przeciw zdrowiu i życiu. Z reguły ich ofiarami są osoby starsze, 

nieletni oraz znajdujące się w stanie nietrzeźwym. Czyny te popełniane są najczęściej z 

pobudek chuligańskich oraz materialnych i w sposób wyjątkowo brutalny.

Najbardziej dotkliwa dla społeczeństwa jest przestępczość pospolita, którą stanowią

włamania do mieszkań, piwnic, obiektów handlowych, kradzieże samochodów, sprzętu 

rolniczego , rowerów i kradzieże kieszonkowe. Analiza tych zdarzeń wskazuje, że jeśli nie 

uda się zminimalizować czynników sprzyjających działaniom przestępczym, to będzie ona 

wskazywała tendencję wzrostową.

Realizatorami działań profilaktycznych w tym względzie muszą być: policja, 

samorządy lokalne w ścisłym współdziałaniu w administracją mieszkań, mediami, 

towarzystwami ubezpieczeniowymi czy stowarzyszeniami.

Proponowane kierunki działań:

• tworzenie infrastruktury technicznej sprzyjającej poprawie bezpieczeństwa np.: 

monitoring oraz doświetlenie miejsc szczególnie zagrożonych oraz popularyzowanie 

technicznego zabezpieczenia obiektów,

• obejmowanie nadzorem miejsc i obiektów szczególnie zagrożonych,

• inspirowanie inicjatyw społecznych , budowanie więzi sąsiedzkich, udzielanie 



wzajemnej pomocy i kształtowanie bezpiecznych zachowań w zetknięciu z 

przestępcą,

• skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie o zdarzeniu i natychmiastowe podjęcie 

czynności dochodzeniowo-śledczych,

• prowadzenie edukacji szkolnej z zakresu bezpiecznego zachowania.

4) W zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym:

Problem szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym musi znajdować 

się w ciągłej uwadze władz i całego społeczeństwa, aby ustrzec się przed utratą życia i 

zdrowia wielu osób. Dynamiczny rozwój motoryzacji, przy jednoczesnym złym stanie 

nawierzchni drogowych, powoduje wzrost wypadków drogowych a tym samym znaczne 

straty społeczne i ekonomiczne.

Głównymi realizatorami działań profilaktycznych oprócz policji muszą być: 

samorząd terytorialny, zarządy dróg, szkoły, media, stowarzyszenia i instytucje, 

towarzystwa ubezpieczeniowe, organizacje młodzieżowe.

Proponowane kierunki działań:

• systematyczne rozpoznawanie miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach,

• budowanie stacjonarnych, automatycznych urządzeń do kontroli ruchu drogowego w 

miejscach wymagających stałego nadzoru,

• natężenie kontroli ruchu drogowego,

• propagowanie budowy bezkolizyjnych przejść dla pieszych,

• zwracanie uwagi na poprawę transportu ciężarowego i przewozu materiałów 

niebezpiecznych,

• wzmożenie działań w celu ograniczenia zjawiska kierowania pojazdami przez osoby 

będące w stanie nietrzeźwości i poruszania się pojazdów z nadmierną prędkością,

• propagowanie kultury jazdy i bezpiecznego zachowania się pieszych na jezdni,

• inspirowanie właścicieli dróg do niezwłocznych remontów i modernizacji dróg,

• prowadzenie szerokiej edukacji dzieci z zakresu popularyzacji zachowań w ruchu 

drogowym.



5) W zakresie zmniejszenia zagrożenia pożarowego:

Zjawiska klęskowe ostatnich kilku lat jakie nawiedziły teren powiatu 

sandomierskiego dowiodły, że jedynym efektywnym systemem ratunkowym jest Krajowy 

System Ratowniczo - Gaśniczy i Państwowa Straż Pożarna. Aby system ten był 

zdecydowanie sprawniejszy musi być systematycznie rozwijany i dofinansowywany. Jak 

dowodzi praktyka ostatnich lat, działania jednostek ochrony przeciwpożarowej dotyczą 

wielu rodzajów działań i zdarzeń a stworzony na terenie naszego powiatu system 

ratowniczy stara się jak najlepiej tym wyzwaniom sprostać. Już została wypracowana i 

wdrożona do realizacji koncepcja powszechnego bezpieczeństwa obywateli poprzez:

• stworzenie na terenie gmin sił opartych o jednostki OSP, w sile co najmniej jednego 

plutonu wyposażonego w odpowiedni sprzęt i przeszkolenie, zdolnych do 

prowadzenia działań na obszarze swojej gminy w likwidacji skutków zdarzeń 

lokalnych, przy ścisłym współdziałaniu z JRG PSP oraz KSRG w czasie zaistnienia 

zdarzeń bardziej złożonych,

• uruchomienie na terenie powiatu związku taktycznego w sile kompanii ratowniczej 

zdolnego do likwidacji wszelkich zdarzeń jakie na tym terenie mogą zaistnieć.

Po analizie dotychczasowych zdarzeń klęskowych został opracowany standard 

wyposażenia jednostek OSP wprowadzonych do KSRG, który będzie gwarantował 

ich sprawne działanie. Jednak pozyskiwane środki z budżetu centralnego jak i 

budżetów gmin na zakup tego specjalistycznego sprzętu nie gwarantują właściwego 

wyposażenia tych jednostek.

Tylko dobrze zorganizowany, sprawny system ratowniczo - gaśniczy wraz z pełnym

wyposażeniem w nowoczesny sprzęt, daje pełną gwarancję likwidacji wszelkich zagrożeń i 

powstałych zdarzeń. Stąd też najważniejszą kwestią w funkcjonowaniu obecnie już 

stworzonych struktur są bezsprzecznie środki finansowe.

Głównymi realizatorami przedsięwzięć z zakresu ratownictwa powinni być: 

samorządy gmin i powiatu, PSP, Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Proponowane kierunki działania:

• pilna konieczność dokończenia budowy Powiatowego Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego jako podstawy systemu ratunkowego w powiecie. Tworzone Centrum 

wymaga dostosowania bazy lokalowej na potrzeby Powiatowego Stanowiska 



Kierowania, wyposażenia w sprzęt i urządzenia techniczne, zakup urządzeń łączności

radiowej i przewodowej, szkolenie obsługi co wiąże się z zaangażowaniem 

znacznych środków finansowych,

• realizatorzy tych przedsięwzięć ratowniczych powinni zdecydowanie podejmować 

inicjatywy mające na celu pozyskanie niezbędnych środków do doposażenia 

jednostek ratowniczych,

• niezwłoczne wykonanie łącza ratunkowego „112” z pełną  infrastrukturą,

• budowa sztywnego łącza cyfrowego między PSP, Policją, Pogotowiem Ratunkowym 

i PCZK,

• zbudowanie na terenie powiatu sprawnej sieci radiowej, która winna być 

wykorzystana do zarządzania w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej,

• powołanie Powiatowego Koordynatora Ratownictwa Medycznego,

• przyśpieszenie funkcjonowania powołanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

• doposażenie i wyszkolenie jednostek KSRG i PSP

• kontynuacja programu szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego PSP

• podjąć działania zmierzające do wyposażenia w nowoczesny sprzęt jednostek OSP, 

wycofania z tych jednostek wyeksploatowanych pojazdów, które nie spełniają 

wymogów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,

• dążenie do podniesienia gotowości jednostek OSP z KSRG poprzez uruchomienie 

ogrzewania garaży wozów bojowych, 

• dążenie do rozwiązania problemu finansowania badań okresowych ratowników OSP,

• zainicjowanie prawnego rozwiązania możliwości korzystania ze sprzętu 

specjalistycznego stanowiącego własność podmiotów gospodarczych,

• podjęcie inicjatywy rozwiązania problemu tymczasowego składowania materiałów 

niebezpiecznych zebranych w czasie prowadzonej akcji ratowniczej,

• rozbudowa i remonty już istniejącej sieci hydrantów na terenie powiatu,

• systematyczne doskonalenie funkcjonowania komórek zarządzania kryzysowego w 

urzędach gminnych i powiecie.

6) W zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego:

Na przestrzeni ostatnich lat przepływające przez teren powiatu sandomierskiego 



rzeki stworzyły realne zagrożenie powodziowe. Wszystkie urządzenia służące ochronie 

przeciwpowodziowej wymagają zapewnienia znacznych nakładów finansowych na ich 

utrzymanie bądź modernizację. Powódź jaka wystąpiła w roku 2001 wskazuje na bardzo 

pilną potrzebę przyśpieszenia prac modernizacyjnych wałów ochronnych.

Realizatorami tych przedsięwzięć są: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń wodnych, samorządy gminne i powiatowy, komitety przeciwpowodziowe, 

Rejonowy Związek Spółek Wodnych i nadzór budowlany.

Proponowane kierunki działań:

• wspieranie i pomoc w realizacji programu modernizacji urządzeń 

przeciwpowodziowych na lata 2002 – 2004 i docelowego do 2020 roku,

• udział w jesiennych i wiosennych komisyjnych przeglądach urządzeń służących 

ochronie przeciwpowodziowej,

• pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na bieżące utrzymanie wałów 

przeciwpowodziowych, śluz i remonty przepompowni,

• wspieranie i propagowanie konieczności utrzymania w sprawności technicznej 

rowów melioracyjnych,

• wprowadzić i przestrzegać zasadę niewydawania decyzji na budowę nowych 

obiektów na terenach zalewowych,

• podjąć inicjatywę opracowania nowego operatu przeciwpowodziowego dla powiatu 

sandomierskiego,

• podejmować działania mające na celu zabezpieczenia w dorzeczu Wisły, 

Koprzywianki i Opatówki urządzeń służących do ochrony przeciwpowodziowej 

przed działalnością dzikich zwierząt, gdyż systematycznie rozwijająca się ich 

populacja stwarza realne zagrożenie dla stabilności wałów.

7) W zakresie bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców powiatu:

Analiza sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych wskazuje na pojawienie się 

na naszym terenie nawracających chorób zakaźnych oraz utrzymywanie się zapadalności na 

niektóre choroby zakaźne na poziomie wyższym niż średnia zapadalność krajowa. Sytuacja 

ta dotyczy między innymi chorób, które są wyznacznikiem warunków sanitarnych i 

higienicznych oraz uodpornienia przeciw chorobom zakaźnym ludności i jej świadomości 



sanitarnej.

Realizatorami działań powinny być: Powiatowy Inspektor Sanitarny, 

Powiatowy lekarz Weterynarii, samorządy gmin i powiatu i firmy magazynujące TSP.

Proponowane kierunki działań:

• w celu zapobiegania szerzenia się chorób odzwierzęcych, takie jak wścieklizna, 

choroby pasożytnicze należy podejmować działania w kierunku stworzenia systemu 

identyfikacji i znakowania psów, właściwej organizacji wyłapywania psów 

bezdomnych i zabezpieczenia miejsc w schroniskach,

• systematyczna kontrola warunków i jakości sprzedawanego na targowiskach mięsa i 

jego przetworów pochodzącego z uboju gospodarczego,

• istnieje pilna konieczność rozwiązania problemu zagospodarowania padłych 

zwierząt, zarówno gospodarskich jak i wolno żyjących, co wiąże się z pilną 

koniecznością zorganizowania grzebowisk na terenie każdej gminy,

• rozwijanie akcji masowych szczepień zwierząt dziko żyjących przeciw wściekliźnie,

• przestrzegać zasad szczególnej ochrony i zabezpieczenia zbiorników, w których są 

magazynowane materiały niebezpieczne.

3.2. Zadania do realizacji programu

Dla osiągnięcia celów przedstawionych w programie, koniecznym jest 

zrealizowanie następujących zadań:

1) wprowadzenie monitoringu oraz tworzenie wspólnej bazy danych o 

zagrożeniach występujących na terenie powiatu sandomierskiego,

2) systematyczne opracowywanie przez służby kwartalnych informacji o 

realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem ludności wraz z formułowaniem 

stosownych wniosków zmierzających do usprawnienia działań,

3) wypracowanie modelu współpracy służb ratowniczych, dostosowanego do 

aktualnych potrzeb,

4) niezwłoczne przystąpienia do pozyskiwania środków finansowych z 

przeznaczeniem na doposażenie służb w nowoczesny sprzęt ratowniczy, modernizacji 

urządzeń służących do ochrony przeciwpowodziowej oraz uruchomienie PCPR i SOR,

5) działania w ramach poprawy infrastruktury miejsc publicznych mającej wpływ



na bezpieczeństwo,

6) opracowanie zasad finansowego wspierania inicjatyw profilaktycznych 

służących szeroko rozumianemu bezpieczeństwu obywateli,

7) edukacja społeczeństwa oraz rozszerzenie systemu pomocy ofiarom,

8) stworzenie zintegrowanego stanowiska kierowania (PCZK) służb 

ratowniczych,

9) systematyczne informowanie społeczeństwa o zagrożeniach i aktualnym stanie

bezpieczeństwa i podejmowanych w tym względzie działaniach.

3.3.

Instytucje oraz merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego, jako 

zaproponowani realizatorzy poszczególnych zadań z zakresu przeciwdziałania wszelkim 

zagrożeniom, winny w terminie do końca lipca 2002 roku opracować swoje szczegółowe 

harmonogramy realizacyjne, które będą stanowiły podstawę do bieżącego nadzoru i kontroli

realizacji Powiatowego Programu.

3.4.

Wykonawców działań profilaktycznych zobowiązuje się do składania na Sesjach 

Rady Powiatu, w terminach półrocznych tj. do końca stycznia i lipca każdego roku, 

szczegółowej informacji o podejmowanych kierunkach działań i ewentualnie uzyskanych 

efektach.

OPRACOWANIE:

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku


