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WPROWADZENIE
W celu realizacji zadań Starosty wynikających z art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi
służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, została utworzona w Powiecie Łódzkim Wschodnim
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.
Do zadań w/w komisji należy:
1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu
Łódzkiego Wschodniego,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także
jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych
służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie Powiatu
Łódzkiego Wschodniego zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli,
5) opiniowanie projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego - w zakresie, o którym
mowa w pkt 1,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, w sprawach
związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
7) opiniowanie, zleconych przez Starostę Łódzkiego Wschodniego, innych niż wymienione
w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli.
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należy do zasadniczych zadań władzy
publicznej na każdym szczeblu. Żadna instytucja samorządowa czy państwowa nie jest
w stanie sama przeciwdziałać narastającym zjawiskom patologii, tylko zaangażowanie
wszystkich instytucji działających na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego
oraz włączenie w ten nurt jak największej rzeszy społeczeństwa może przynieść poprawę tego
stanu rzeczy.
Z dokonanych analiz z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2010-2012 dla Powiatu
Łódzkiego Wschodniego” oraz sprawozdań składanych przez jednostki organizacyjne,
powiatowe inspekcje, służby i straże w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli, wynika, że stale aktualnymi i problemami w poszczególnych obszarach są m.in:
1) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:
− skutki wychowania dzieci i młodzieży w rodzinach gdzie występuje problem
alkoholowy i związana z tym przemoc w rodzinie,
− tolerancja dla przemocy w rodzinie i zachowań patologicznych. Bierność i brak
reakcji na eskalację tego zjawiska w społeczeństwie,
− niski poziom świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, relacjach
i działaniach, które są przejawami przemocy w rodzinie.
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2) Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży:
− agresywność zachowań wśród dzieci i młodzieży. Siłowe rozwiązanie
zaistniałych problemów, przemoc psychiczna,
− demoralizacja środowisk dzieci i młodzieży poprzez wagarowanie, alkoholizm
i narkomanię. Łatwość dostępu do alkoholu, narkotyków oraz innych
substancji psychotropowych,
− niewłaściwa reakcja społeczna na przejawy zjawisk patologicznych
w otoczeniu szkół,
− tolerancja społeczeństwa dla zachowań patologicznych,
− cyberprzemoc (bezpieczeństwo w internecie),
− przestępczość wśród nieletnich.
3) Bezpieczeństwo w miejscach publicznych:
−
−
−

zagrożenie
przestępczością
pospolitą,
zjawiskami
chuligańskimi
i patologicznymi (dewastacje, rozboje, kradzieże, wymuszenia itp.),
zagrożenie przestępstwami popełnionymi przez osoby pozostające pod
wpływem alkoholu czy środków psychoaktywnych,
anonimowość, bierność, brak poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne
dające „nieme przyzwolenie” na popełnianie przestępstw.

4) Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:
− duża liczba wypadków drogowych,
− duża liczba ofiar śmiertelnych, w szczególności wśród niechronionych uczestników
ruchu drogowego tj. pieszych oraz kierujących rowerami,
− znaczący udział pieszych w wypadkach drogowych,
− przypadki ujawnienia kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych
środków podobnie działających,
− wypadki drogowe spowodowane brawurą kierowców, nadmierną prędkością
pojazdów. Liczne przypadki nieużywania pasów bezpieczeństwa i fotelików
dla dzieci.
5) Bezrobocie:
− brak zainteresowania pracodawców zatrudnieniem osób młodych
bez doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych,
− małe doświadczenie ludzi młodych w poruszaniu się na rynku pracy,
− wysoki procent osób długotrwale bezrobotnych w strukturze osób bezrobotnych
nie zainteresowanych podjęciem zatrudnienia,
− dezaktualizacja kwalifikacji zawodowych osób długotrwale bezrobotnych.
6) Bezpieczeństwo przeciwpożarowe:
- niedostateczne zabezpieczenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
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7) Bezpieczeństwo sanitarno - epidemiologiczne:
− zagrożenia ze strony niedopilnowanych zwierząt (niebezpiecznych,
agresywnych, chorych),
− zagrożenie epidemiologiczne wynikające z zanieczyszczenia ujęć wody pitnej,
skażenia żywności, korzystania z zanieczyszczonych kąpielisk,
− zagrożenie wynikające z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych,
− zagrożenie związane z zakaźnymi chorobami odzwierzęcymi.
Na podstawie analizy realizacji poprzedniego Programu, stanu bezpieczeństwa
i współpracy szeregu podmiotów Komisja opracowała „Powiatowy Program Zapobiegania
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2013 - 2017
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. Program został zbudowany w oparciu o elementy
Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań
„Razem Bezpieczniej”.
CELE PROGRAMU
Głównym celem Programu jest wzrost realnego bezpieczeństwa mieszkańców
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Cel ten można osiągnąć poprzez realizację szeregu zadań
obejmujących m.in.:
1) inicjowanie współpracy mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego z instytucjami
i organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
2) stworzenie warunków sprzyjających większemu zaangażowaniu instytucji społecznych,
gospodarczych, a także osób prywatnych w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
własnego, osiedla, miasta i gminy,
3) utworzenie lokalnych koalicji do realizacji programów profilaktycznych w gminach
Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
4) koordynowanie działań: organizacyjnych, programowych i finansowych – instytucji
i osób w celu zwiększenia efektywności i skuteczności realizowanych programów
profilaktycznych,
5) zmiana świadomości społecznej w zakresie dbania o bezpieczeństwo własne i własnej
rodziny,
6) propagowanie oraz wdrażanie rozwiązań zmniejszających ryzyko stania się ofiarą
przestępstwa,
7) zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie
i zdynamizowanie działań administracji samorządowej z organizacjami porządkowymi
i społecznością lokalną,
8) zwiększanie zaufania społecznego do Policji i innych służb działających na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego,
9) powszechna edukacja dzieci i młodzieży na rzecz bezpieczeństwa oraz profilaktyki
uzależnień,
10) stworzenie programów o charakterze profilaktycznym i organizowanie powszechnej
edukacji społeczeństwa w zakresie łagodzenia skutków przemocy,
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11) łagodzenie skutków bezrobocia,
12) propagowanie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania powstawaniu pożarów, innych
zdarzeń mających wpływ na zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia,
13) stosowanie skutecznych środków przeciw przestępcom
z uwzględnieniem przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym,

naruszającym

prawo

14) dalsze doskonalenie współpracy i współdziałania powiatowych służb, inspekcji i straży
w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa, a dotyczące wspólnych lub własnych obszarów
działania.
W toku realizacji powyższych celów będą przyjmowane inne propozycje bądź
rozwiązania, o które Program będzie można rozszerzyć.
Oceny wykonawstwa zadań objętych Programem będą dokonywane na posiedzeniach
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Co najmniej raz w roku podmioty odpowiedzialne
za realizację Programu przedstawią Komisji Bezpieczeństwa i Porządku analizę realizacji
przypisanych zadań wraz z propozycjami ewentualnych korekt i dalszych działań w kierunku
poprawy sytuacji na rzecz bezpieczeństwa w poszczególnych jego obszarach.
Opracowany Program na lata 2013 - 2017 upoważnia Starostę, jako Przewodniczącego
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku do włączenia zadań wymienionych w niniejszym
Programie w przygotowywane dla Rady Powiatu projekty uchwał dotyczących ewentualnego
finansowania niektórych zadań, jeśli zajdzie taka konieczność.
Propozycje realizacji poszczególnych zadań w zakresie osiągnięcia zamierzonych
celów zawierają poniższe tabele.
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I. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
Zamierzony cel
1

Zapobieganie
przemocy,
patologii
i uzależnieniom
w rodzinie.

Zadania
2

Działania na rzecz
osoby i rodziny
będącej w kryzysie
Przeciwdziałanie
patologiom
społecznym

Ochrona dzieci
pozbawionych opieki i
wychowania
Zapobieganie
dysfunkcjalności
rodzin oraz
wykluczeniu
społecznemu

Przykładowe sposoby realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

3

4

Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin i osób dotkniętych kryzysem

- Poradnictwo prawne osób dotkniętych przemocą w rodzinie
- Zapewnienie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
- Wspieranie osób i rodzin z problemami życia codziennego
- Opieka i wychowanie wychowanków w rodzinach zastępczych
- Wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz przeciwdziałania w rodzinie przemocy
- Prace nad opracowaniem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
obowiązującego od 2017 roku
- Organizowanie opieki całodobowej dla dzieci pozbawionych opieki i wychowania
rodziców biologicznych
-Rozwój systemu rodzin zastępczych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin
specjalistycznych
- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, udzielanie
rodzinom, w których występują problemy związane z dysfunkcjonalnością, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym
prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
- Wspieranie usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i całodobowych
placówek opiekuńczo – wychowawczych poprzez udzielanie pomocy finansowej na
kontynuację nauki, pomocy rzeczowej i materialnej na usamodzielnienie.
- Pozyskiwanie unijnych środków finansowych i realizacja projektów pozwalających na
organizowanie pomocy usamodzielniającym się wychowankom, pozbawionym wsparcia
ze strony rodziny naturalnej
- Wspieranie cudzoziemców i ich rodzin posiadających status uchodźcy lub ochronę
uzupełniajacą. Realizacja indywidualnego programu integracji
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Partnerzy
5

M/GOPS, organizacje
pozarządowe, Policja,
PPP
Samorządy lokalne,
placówki oświatowe,
Policja, PPP, Policja
PCPR
PSSE

M/GOPS, Sądy,
Policja

M/GOPS, szkoły i
placówki oświatowe,
PPP

PCPR

II. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY
Zamierzony cel

Zadania do realizacji

Przykładowe sposoby realizacji

1

2

3

Podniesienie
poziomu
bezpieczeństwa
dzieci
i młodzieży.

Opracowanie
programów
wychowawczych
i edukacyjnych dla
młodzieży szkolnej
w zakresie bezpiecznej
i przyjaznej szkoły.

Realizacja
w poszczególnych
samorządach
programów profilaktyki
uzależnień

- Analiza i identyfikacja problemów bezpieczeństwa szkolnego nie tylko na poziomie
gminy lub powiatu, ale także w odniesieniu do poszczególnych placówek oświatowych
i bezpośredniego otoczenia.
- Zacieśnienie współpracy szkół z policją – organizacja spotkań funkcjonariuszy
z młodzieżą szkolną, np. na lekcjach wychowawczych.
- Każda szkoła dostosuje swój adekwatny do potrzeb program wychowawczy
i profilaktyczny.

- Udział pedagogów szkolnych w programach profilaktycznych.
- Prowadzenie szerokiej akcji edukacyjnej dla uczniów, rodziców, nauczycieli,
wychowawców na temat profilaktyki uzależnień od m. in. alkoholu, narkotyków oraz
innych substancji psychoaktywnych, mające na celu zapobieganie i zmniejszenie szkód
występujących w życiu młodych ludzi w związku z sięganiem przez nich po alkohol
i substancje uzależniające.
- Bezpośrednio i za pomocą środków masowego przekazu podejmowanie czynności
zmierzających do integracji wszystkich podmiotów walczących ze zjawiskiem
narkomanii, celem wypracowania wspólnych kierunków i metod działań obejmujących
cały powiat.
- Prowadzenie szkoleń pedagogów w zakresie wczesnego rozpoznawania i zapobiegania
narkomanii.
- Organizowanie spotkań z młodzieżą szkolną
7 i rodzicami w szkołach z udziałem
pedagogów i psychologów oraz przedstawianie rodzicom sposobów rozpoznawania
osób zażywających narkotyki.

Podmiot
odpowiedzialny
4

Partnerzy

Wydział Polityki
Społecznej

samorządy lokalne,
Policja, szkoły, inne
podmioty na zasadzie
dobrowolności

Wydział Polityki
Społecznej

Policja, Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna,
Dyrektorzy szkół,
samorządy lokalne
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Realizacja Programu
„Bezpieczna droga
do szkoły i domu”.

Realizacja Programu
„Bezpieczne wakacje”.

Prowadzenie działań
profilaktycznychw
szkołach zagrożonych
przestępczością
i skoncentrowanie
w nich działań
zapobiegawczych.

- Zapobieganie rozprowadzania narkotyków wśród nieletnich i przez nieletnich
m. in. przez uniemożliwienie dostępu do szkół dealerom narkotyków.
- Prowadzenie rozpoznania środowisk szkolnych i wypracowanie sposobów
zapobiegania narkomanii w szkołach.
- Nawiązanie stałej współpracy dzielnicowych z pedagogami szkolnymi.
- Objęcie wzmocnioną służbą patrolową rejonów grupowania się młodzieży w tym
klubów młodzieżowych, dyskotek, siłowni.
- W oparciu o uzyskane informacje operacyjne określenie zadania kierownikom rewirów
dzielnicowych i posterunków policyjnych, a także przekazanie informacji służbie
patrolowej o miejscach i sposobach dystrybucji narkotyków.
- Systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa szkół i ich okolic.
- Organizacja pogadanek edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych przez
funkcjonariuszy policji.
- Przeprowadzenie przeglądu oznakowania poziomego i pionowego dróg w okolicach
szkół i przedszkoli.
- Pomoc w zabezpieczeniu imprez sportowo – rekreacyjnych i turystyczno –
krajoznawczych organizowanych przez szkoły.
- Opracowanie materiałów informacyjnych na potrzeby programu, broszur, ulotek.
- Zaopatrywanie dzieci w elementy odblaskowe służące zwiększeniu widoczności
dzieci podczas poruszania się po drodze publicznej nie posiadającej pobocza lub
chodnika.
- Zaopatrywanie w materiały edukacyjno – prewencyjne służące pokazaniu zagrożeń
wynikających z nagłego wtargnięcia lub wbiegnięcia na jezdnię, wejścia zza
nadjeżdżającego pojazdu, przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych.
- Kontrolowanie ośrodków wypoczynkowych i miejsc biwakowania w celu sprawdzenia
stanu bezpieczeństwa.
- Kontrola baz sprzętu wodnego, patrolowanie zbiorników wodnych.
- Pogadanki na temat bezpieczeństwa nad wodą i w turystycznym ruchu
komunikacyjnym.
- Rzetelna analiza i identyfikacja problemów bezpieczeństwa szkolnego.
- Analiza posiadanych informacji o zagrożeniach w szkołach.
- Zwiększenie skuteczności ochrony szkół przez upowszechnienie wizyjnego
monitorowania wejść do szkół i placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży.
- Przeznaczenie środków finansowych na zakup materiałów edukacyjnych dotyczących
bezpieczeństwa szkolnego.
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sądowi i społeczni,
redakcje gazet
lokalnych

Policja

Policja

Wydział Polityki
Społecznej

Szkoły, Straż
Miejska/Gminna,
Wydział Polityki
Społecznej Starostwa
Powiatowego w Łodzi,

Straż Pożarna,
Powiatowy Inspektor
Nadzoru
Budowlanego, Straż
Leśna, PSSE
Policja, Dyrektorzy
Szkół, Poradnie
PsychologicznoPedagogiczne

Zapobieganie
przestępczości
i demoralizacji
nieletnich.

Przeciwdziałanie
poprzez sport agresji
i patologii wśród dzieci
i młodzieży.

- Inspirowanie odpowiednich podmiotów do organizacji wolnego czasu dzieci
i młodzieży, a także wspieranie podobnych inicjatyw o charakterze środowiskowym.
- Kierowanie służb patrolowych w ustalone miejsca (parki, tereny przedszkolne, place,
skwery) w celu ujawniania osób rozprowadzających narkotyki, spożywających alkohol.
- Egzekwowanie od właścicieli lokali respektowania warunków sprzedaży i podawania
alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim, łącznie z wnioskowaniem o cofnięcie
zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- Prowadzenie profilaktycznych działań skierowanych do rodziców, dzieci i młodzieży
oraz trenerów i instruktorów sportowych mające na celu przeciwdziałanie agresji
i patologii wśród dzieci i młodzieży.
- Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania.
- Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
- Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej i trenersko-instruktorskiej.
- Przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w masowych imprezach sportowych
w duchu fair play.
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Policja

Wydział Polityki
Społecznej
Starostwa
Powiatowego
w Łodzi
Dyrektorzy
szkoły i placówki
oświatowe

samorządy lokalne,
M/GOPS, PCPR,
Wydział Polityki
Społecznej Starostwa
Powiatowego w Łodzi,
dzielnicowi

Policja, PSSE

III.

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Zamierzony cel

Zadania do
realizacji

Przykładowe sposoby realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

Partnerzy

1

2

3

4

5

Wzrost poczucia
bezpieczeństwa
wśród
mieszkańców
powiatu łódzkiego
wschodniego
w miejscach
publicznych
i w miejscu
zamieszkania.

Dokonanie analiz
zagrożeń oraz
prowadzenie działań
informacyjnych,
edukacyjnych
i promocyjnych.
Samoorganizacja
społeczności lokalnej
wokół problematyki
bezpieczeństwa,
budowanie więzi
sąsiedzkich,
podnoszenie
świadomości
prawnej.
Podjęcie działań w celu
rozwiązania problemu
wałęsających się
zwierząt oraz usuwania
padłych zwierząt
z drogi.
Kontrola lokali
gastronomicznych,
punktów sprzedaży
alkoholu pod
względem posiadania
zezwolenia na sprzedaż
alkoholu, spełniania
norm sanitarno epidemiologicznych.

- Analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności
pod względem bezpieczeństwa.
- Analiza stanu służby prewencyjnej Policji, ze wskazaniem głównych problemów
i oceną współpracy ze strażą miejską i innymi podmiotami ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego.
- Zamieszczanie informacji o pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
- Organizacja działań promocyjnych i edukacyjnych na temat zagrożeń i metod radzenia
sobie w sytuacji zagrożenia.

Policja

- Organizowanie spotkań mieszkańców i ich przedstawicieli z Policją i Strażą
Miejską/Gminną, wypracowanie metod współpracy, propagowanie idei samopomocy.

- Podejmowanie działań w celu ograniczania zjawiska bezdomności zwierząt oraz
usuwania padłych zwierząt.
- Określenie zasad postępowania oraz podmiotów odpowiedzialnych za usuwanie
zwierząt z dróg publicznych.

Powiatowy
Inspektorat
Weterynarii,
Policja

Samorządy lokalne,
Zarządy dróg

PSSE

PIH, Policja,
Miejskie/Gminne
Komisje
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

- Współpraca administracji samorządowej z Policją, Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym, Państwową Inspekcją Handlową – kontrole doraźne, przeprowadzone
w razie konieczności i potrzeby.
- Nadzór nad warunkami produkcji, obrotu i transportu żywności oraz nad warunkami
żywienia zbiorowego.
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Samorządy lokalne,
Policja, Straż Pożarna,
inne podmioty
na zasadzie
dobrowolności

Kontrola innych miejsc
pod względem
spełniania norm
sanitarnoepidemiologicznych.

Zapewnienie
bezpieczeństwa imprez
masowych.

- Monitoring wody do spożycia.
- Badanie jakości wody w kąpieliskach i basenach rekreacyjnych.
- Nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy.
- Kontrola stanu sanitarnego posesji, terenów rekreacyjnych oraz obiektów użyteczności
publicznej.
- Przestrzeganie wymagań ustawowych przy współpracy z Policją, Państwową Strażą
Pożarną, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologicznąi Zarządami Dróg związanych
z organizowaniem imprez masowych przez organizatora imprez.
- Monitorowanie oraz wzmocnienie patroli podczas trwania imprez masowych.
- Wypracowanie mechanizmów zmierzających do skutecznej i rzetelnej realizacji
założeń ustawy z dnia 22 lipca 2004 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
- Podejmowanie zdecydowanych działań na wszelkiego rodzaju przejawy zachowania
chuligańskiego i niezgodnego z ogólnie obowiązującymi normami prawnymi,
szczególnie w rejonie dyskotek i zabaw wiejskich.
- Wnioskowanie o cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w przypadku powtarzających
się naruszeń spokoju i porządku publicznego, kontrolowanie przestrzegania przepisów
sanitarnych w punktach usługowych i gastronomicznych.

Przygotowanie
ludności do
właściwego
zachowania się
w obliczu zagrożenia
życia w sytuacji
nadzwyczajnych
zagrożeń.

- Przeprowadzenie ćwiczeń: praktycznych, aplikacyjnych, sztabowych.

Podniesienie poczucia
bezpieczeństwa
obywateli.

- Zwiększenie liczby patroli Policji w tych miejscach i czasie, gdzie są najbardziej
potrzebne.
- Wzmocnienie roli dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji, położenie
szczególnego nacisku na profesjonalne przyjmowanie i reagowanie na zawiadomienia
o przestępstwach i wykroczeniach.

Skuteczne działanie
w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa
powszechnego.

PSSE

Organizatorzy
imprez
masowych,
Policja, PSSE

stanowisko
ds. zarządzania
kryzysowego
w Starostwie
Powiatowym
w Łodzi

Policja
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Zarząd
Nieruchomości, Straż
Pożarna, Policja,
Powiatowy Zespół
Zarządzania
Kryzysowego

Samorządy lokalne

- Ścisła współpraca ze służbami ratowniczymi.

- W przypadku wystąpienia realnego zagrożenia powodziowego monitorowanie stanu

Policja, Straż Pożarna,
firmy ochrony osób
i mienia, samorządy
lokalne, Zarząd dróg

stanowisko ds.
zarządzania
kryzysowego
PSP, Pogotowie
Ratunkowe, PSSE,
PIW, PINB
stanowisko ds.

wód na terenie Powiatu.

zarządzania
kryzysowego
w Starostwie
Powiatowym, PSP

- Wzmożone kontrole wodociągów i ujęć wody oraz obiektów publicznych.

- Prowadzenie szkoleń oraz informowanie ludności poprzez plakaty i lokalne media
w przypadkach zagrożeń chorobami zakaźnymi.

Wykrywanie i ściganie
sprawców przestępstw
i wykroczeń.

- Bieżące rozpoznawanie środowiska złodziei i paserów samochodowych w ramach
prowadzonych urządzeń operacyjnych.
- Utrzymywanie stałej współpracy z Wydziałem Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego i firmami ubezpieczeniowymi, celem ujawnienia prób
legalizacji pojazdów pochodzących z nielegalnego źródła.

PSSE
PSSE, PIW,
stanowisko ds.
zarządzania
kryzysowego
w Starostwie
Powiatowym

Samorządy lokalne
Wydział KiSO
Starostwa
Powiatowego

- Monitorowanie miejsc o szczególnym zagrożeniu.
Ograniczenie liczby
przestępstw
i wykroczeń
w miejscach
publicznych.

- Kolportaż materiałów informacyjnych z zakresu pomocy ofiarom przestępstw. Patrole
i obserwacja miejsc publicznych, dystrybucja broszur i ulotek dotyczących tej
problematyki.
- Wprowadzenie systemu monitoringu w miejscach publicznych.

- Objęcie kontrolą miejsc, gdzie skupia się duża liczba osób tj. (dworce,
cmentarze, rejony lokali gastronomicznych, parki, przystanki Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej, bazary, targowiska, duże sklepy, itp.).
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Służby porządkowe
na targowiskach,
dzielnicowi

IV. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM.
Zamierzony cel

Zadania do realizacji

1

2

Poprawa
bezpieczeństwa
w ruchu
drogowym.

Przykładowe sposoby realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

Partnerzy

3

4

5

Policja

Komisja Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, samorządy lokalne,
Zarząd Dróg, Straż Pożarna,WORD,
Zarządzający Ruchem Drogowym

Organizowanie działań
edukacyjnych,
turniejów, konkursów
oraz akcji
profilaktyczno –
kontrolnych
zmierzających
do poprawy w ruchu
drogowym i
eliminowanie
negatywnych zjawisk
w transporcie.

- Organizacja turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.
- Prowadzenie edukacji w celu kształtowania świadomego
i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo
i szanującego prawa innych uczestników tego ruchu.
- Upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego oraz zasad
udzielania pierwszej pomocy.
- Bieżąca analiza zagrożeń w ruchu drogowym.
- Typowanie na podstawie przeprowadzanych analiz miejsc
niebezpiecznych i dostosowanie dyslokacji służby do realnych
zagrożeń.
- Zbieranie informacji o występujących brakach oraz
nieprawidłowościach w wyposażeniu i oznakowaniu dróg.
- Przygotowanie i realizacja wzmożonych działań na temat:
„prędkość, radar, kaskada, pieszy, jednoślad, rękaw, pasy
bezpieczeństwa, bezpieczny przejazd zależy od ciebie, bus, tirtransport.

Organizowanie działań
ukierunkowane
na eliminację
nietrzeźwych
lub znajdujących się
pod wpływem środków
odurzających
uczestników ruchu,
ze szczególnym
uwzględnieniem terenu
pozamiejskiego.

- Wzmożenie kontroli drogowych ukierunkowanych na sprawdzanie
stanu trzeźwości kierowców.
- Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży szkolnej działań
profilaktyczno-edukacyjnych na temat negatywnych skutków
prowadzenia pojazdów pod wpływem środków odurzających.
- Przygotowanie i realizacja działań na temat „trzeźwość, alkohol
i narkotyki”.

Podejmowanie stałych
nacisków na zarządców
dróg celem rozbudowy
i poprawy infrastruktury

- Uczestniczenie w komisjach oznakowania, prowadzenie lustracji
dróg pod kątem utrzymania stanu technicznego, oznakowania.
- Informowanie odpowiednich zarządów dróg o zauważonych
usterkach i brakach w oznakowaniu.
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Policja

dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni,
placówki oświatowe

Policja

Zarządy Dróg

drogowej.
Informowanie
społeczeństwa
w środkach masowego
przekazu o tragicznych
w skutkach zdarzeniach
drogowych, co może
wpłynąć na wyobraźnię
użytkowników dróg.
Rozbudowa
technicznych środków
nadzoru nad organizacją
ruchu drogowego
(monitoring).
Organizowanie
wspólnych kontroli
transportu materiałów
niebezpiecznych dla
ludzi i środowiska.

- Eliminowanie miejsc niebezpiecznych na drogach.
- Opracowywanie publikacji dot. zdarzeń drogowych, utrudnień
zwłaszcza w okresach weekendowych, zmian w przepisach ruchu
drogowego, utrudnień i zmian organizacji ruchu drogowego,
informacji o prowadzonych akcjach profilaktyczno-kontrolnych.
- W wybranych działaniach zapewnianie udziału przedstawicieli
mediów celem nagłaśniania problematyki bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

- Udoskonalanie i zwiększanie ilości technicznych środków nadzoru
nad organizacją ruchu drogowego.

- Przeprowadzanie akcji kontrolnych na drogach.
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Policja

redakcje gazet lokalnych

Policja

samorządy lokalne, Straż
Miejska/Gminna

Policja

Inspekcja Transportu Drogowego

V. BEZROBOCIE.
Zamierzony cel

Zadania do
realizacji

2

3

Diagnoza rynku pracy.
Diagnoza osób
bezrobotnych.

Promowanie usług
urzędu pracy.

Zmniejszanie
bezrobocia
na terenie
Powiatu
Łódzkiego
Wschodniego.

Pomoc młodzieży
w tym absolwentom
w wejściu na rynek
pracy.

Zwiększenie
efektywności
wydatkowania
środków Funduszu
Pracy.

Przykładowe sposoby realizacji
- Rozpoznanie potrzeb i możliwości zatrudniania osób bezrobotnych.
- Pozyskiwanie informacji o kondycji pracodawców (sytuacji
lokalnego rynku pracy).
- Rozpoznanie postaw osób bezrobotnych – określenie grup
problemowych.
- Pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy i utrzymywanie
kontaktów z dotychczasowymi w celu pozyskiwania ofert pracy.
- Dotarcie do osób bezrobotnych z terenu Powiatu.
- Inicjowanie projektów wspierających prace Powiatowego Urzędu
Pracy.
- Poprawa jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd
Pracy.
- Tworzenie i prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej.
- Promowanie i wspieranie zatrudnienia młodzieży.
- Organizacja osobom bezrobotnym zagrożonym wykluczeniem
społecznym i zawodowym okresowego zatrudnienia.
- Kształtowanie pozytywnego wizerunku osób bezrobotnych wśród
pracodawców.
- Odpowiedni dobór pracodawców do których kierowane będą środki
Funduszu Pracy.
- Realizacja przewidzianych w ustawie aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu: prace interwencyjne, roboty publiczne,
straże, przygotowanie zawodowe dla dorosłych.
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Podmiot
odpowiedzialny

Partnerzy

5

6

Powiatowy Urząd
Pracy Łódź-Wschód

samorządy lokalne, organizacje
pozarządowe, pracodawcy,
WUP

pracodawcy, samorządy lokalne

Przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

Rozwój zawodowy
dostosowujący osoby
bezrobotne i zagrożone
utratą pracy do potrzeb
rynku pracy

- Organizacja osobom bezrobotnym zagrożonym wykluczeniem
społecznym i zawodowym okresowego zatrudnienia.
- Zainicjowanie w środowisku wzajemnej pomocy wśród osób
bezrobotnych.
- Nauka poruszania się na rynku pracy.
- Uwrażliwienie środowiska lokalnego i pracodawców
na konieczność podejmowania wspólnych działań na rzecz
przeciwdziałania marginalizacji społecznej i jej skutków.
- Kształtowanie pozytywnego wizerunku osób bezrobotnych wśród
pracodawców.
- Wsparcie osób długotrwale bezrobotnych w powrocie na rynek
pracy.
- Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych u osób bezrobotnych.
- Diagnoza potrzeb szkoleniowych na lokalnym rynku pracy.
- Promocja trójstronnych umów szkoleniowych.
- Organizacja szkoleń indywidualnych i grupowych.
- Pomoc pracownikom w utrzymaniu miejsc pracy.
- Aktywny udział PUP w realizacji programów finansowych
ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.
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samorządy lokalne,
M/GOPS, organizacje pozarządowe,
PCPR,
pracodawcy

samorządy lokalne,
pracodawcy

VI. BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
Zamierzony cel

Zadania

Sposoby realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

Partnerzy

1

2

3

4

5

Poprawa
bezpieczeństwa
pożarowego
w powiecie

Edukacja
społeczeństwa, w
szczególności dzieci i
młodzieży w zakresie
bezpiecznych
zachowań w
sytuacjach zagrożenia

Kontynuacja
kształcenia i
doskonalenia
zawodowego
strażaków

Przeprowadzanie
kontroli i prowadzenie
akcji w zakresie
ochrony
przeciwpożarowej

- propagowanie ochrony przeciwpożarowej wśród społeczeństwa ze
szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci i młodzież,
- działania edukacyjne na temat zagrożeń i sposobów postępowania
w przypadku ich powstania,
- organizowanie OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”
- przeprowadzanie pokazów,
- organizacja Dni Otwartych Strażnic,
- organizowanie pokazów i szkoleń z zakresu kwalifikowanej
pierwszej pomocy,
- uczestniczenia (pomoc) w ćwiczeniach z zakresu sprawdzenia oraz
organizacji warunków ewakuacji z obiektów użyteczności
publicznej.
- prowadzenie szkoleń strażaków ratowników OSP,
- prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla strażaków,
- prowadzenie szkoleń dowódczych dla strażaków,
- organizowanie ćwiczeń doskonalących z zakresu działań
ratowniczo gaśniczych i współdziałanie z innymi służbami w
zakresie ich organizacji.
- prowadzenie kontroli budynków mieszkalnych wielorodzinnych
stanowiących zasoby starej zabudowy,
- prowadzenie doraźnych kontroli operacyjnych terenów leśnych i
wiejskich, w tym hydrantów na sieciach wodociągowych,
- kontynuacja akcji „czujka w każdym domu”,
- dążenie do modernizacji i usprawniania systemów łączności i
alarmowania,
- opracowanie i aktualizacja analiz i planów
dotyczących
bezpieczeństwa,
- kontrole obiektów mających szczególne znaczenie dla
bezpieczeństwa obywateli i bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- prowadzenie czynności w zakresie przekazywania obiektów do
użytkowania.

17

Komenda
Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej

Policja, samorządy,
Zarząd Powiatowy ZOSP RP,
placówki oświatowe,
PINB, PSSE, PIW,
organizacje pozarządowe

Współpraca ze
służbami
inspekcyjnymi oraz
organami ścigania w
zakresie zagadnień
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego
Opracowywanie i
rozpropagowywanie
informacji wśród
społeczeństwa

- doskonalenie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
- wymiana informacji i współpraca ze służbami, w tym ratowniczymi
oraz innymi instytucjami,
- wspólne działania w ramach realizowanych zadań

- rozpropagowanie ulotek o różnej tematyce,
- podnoszenie świadomości społecznej poprzez relacje o zdarzeniach
i zagrożeniach,
- upowszechnianie wiedzy oraz popularyzowanie PSP ,
- współpraca z instytucjami oraz zakładami pracy z terenu powiatu
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Komenda
Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej

VII.
Zamierzony cel

Zadania do
realizacji

2

3

Poprawa stanu
zdrowia
mieszkańców
Powiatu

Prawidłowa
organizacja
i zabezpieczenie
wypoczynku letniego
i zimowego

BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE
Przykładowe sposoby realizacji

- Kontrola organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku
dzieci i młodzieży.

- Prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi
i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.
- Tworzenie warunków w zakresie czynnej opieki medycznej nad
dziećmi i młodzieżą (gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej).
- Przeprowadzanie badań monitoringowych zwierząt.
Zapobieganie szerzeniu
- Przeprowadzenie szerokiej akcji propagandowej.
się chorób zakaźnych
- Realizacja programów edukacyjnych, profilaktyczno –zdrowotnych
i haseł Światowej Organizacji Zdrowia w szkołach.
- Nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych dzieci
i młodzieży.
- Nadzór nad zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych.

Prawidłowa
gospodarka odpadami

- Nadzór w zakresie zabezpieczenia odpadów i przed zagrożeniem
sanitarno – epidemiologicznym.
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Podmiot
odpowiedzialny

Partnerzy

5

6

PSSE

PSSE, PIW

PSSE

Dyrektorzy szkół i placówek
opiekuńczych, Niepubliczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej, Samorządy
lokalne, Komenda Powiatowa Policji,
Straż Pożarna, media

Oznaczenie skrótów:
M/GOPS – Miejskie/Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
WORD – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
PIH – Państwowa Inspekcja Handlowa
PSP – Powiatowa Straż Pożarna
PIW – Powiatowy Inspektorat Weterynarii
PINB – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
WUP – Wojewódzki Urząd Pracy
PUP – Powiatowy Urząd Pracy
OSP – Ochotnicza Straż Pożarna
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