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I.

Wprowadzenie

Do najważniejszych zadań organów administracji publicznej będących realizacją
oczekiwań społecznych należy utrzymanie wysokiego poziomu ładu, porządku
i bezpieczeństwa obywateli. Obowiązkiem państwa jest jego zapewnienie, między innymi
poprzez inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganiu przestępstw
i wykroczeń oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom patologicznym i kryminogennym.
W tym celu konieczne jest stworzenie spójnego harmonogramu działań podmiotów
poruszających się w obszarze przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom. Działania te
wymagają koordynacji i aktywizacji wszystkich władz, służb, środowisk i obywateli
zajmujących się zawodowo i społecznie problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa
i porządku publicznego. Wdrożenie Programu ma zapewnić podniesienie poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, jak też wpłynąć na poprawę stanu szeroko
rozumianego bezpieczeństwa.
II. Podstawa prawna
„Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli Razem Bezpieczniej na lata 2018-2020” zwany dalej
„Programem” - jest realizacją zapisu art. 38a ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868). Zgodnie z art.12 pkt 9b ww. ustawy
uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań
należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu.
Opracowanie niniejszego programu wpisuje się m.in. w Strategię Sprawne Państwo 2020.
Głównym celem Strategii jest zwiększenie skuteczności i efektywności państwa otwartego na
współpracę z obywatelami. Osiągnięcie wyznaczonego celu głównego opiera się na 7 celach
szczegółowych. Powiatowy Program wpisuje się w 7 cel Strategii: Zapewnienie wysokiego
poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponadto, program jest zbieżny z celami
rządowego programu „Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
Bezpieczniej im. Wł. Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Celem programu jest ograniczenie
zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia poprzez
wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Ze względu na zbieżność
celów i zadań „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli Razem Bezpieczniej na lata 2018-2020” stanowi jednocześnie
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realizację rządowego programu Razem Bezpieczniej jak i wpisuje się w Strategię Sprawne
Państwo 2020.
Kluczowe działania podejmowane przy realizacji Programu powinny zmierzać między innymi
do:
 wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa,
 poprawy zagospodarowania przestrzeni publicznej,
 poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zabezpieczenia mienia,
 promocji bezpiecznych postaw i zachowań, w tym odnoszących się do zagrożeń
współczesnego świata,
 przeciwdziałania zjawiskom uzależnień i patologii wśród dzieci i młodzieży przez
kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw,
 inicjowania wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy
w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego
zachowania,
 promocji i upowszechniania zdrowego stylu życia.
III.

Ocena stanu bezpieczeństwa w Powiecie Goleniowskim

1. Zagrożenia przestępczością
Na terenie powiatu goleniowskiego utworzona jest Komenda Powiatowa Policji
w Goleniowie, która w swojej strukturze posiada: Komisariat Policji w Nowogardzie,
Posterunek Policji w Maszewie, Posterunek Policji w Przybiernowie oraz Posterunek Policji
w Stepnicy.
W 2016 r. wszczęto łącznie 463 postępowania przygotowawcze, z tzw. 7 podstawowych
kategorii przestępstw.
Wzrost/
spadek

Dynamika
%

Lp.

Kategoria przestępstw

Rok 2015

Rok 2016

1.

Rozbój, kradzież rozbójnicza,
wymuszenie rozbójnicze

5

4

-1

80

2.

Bójka i pobicie

17

18

1

105,9

3.

Kradzież cudzej rzeczy (ogółem):

190

166

-24

87,4

4.

w tym kradzież samochodu i
poprzez włamanie

10

7

-3

70

5.

Uszczerbek na zdrowiu

53

77

24

145,3

6.

Kradzież z włamaniem

198

122

-76

61,6

7.

Uszkodzenie, zniszczenie rzeczy

66

76

10

115,2
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Ogółem:

529

463

-58

88,9

Największe zagrożenie przestępczością występuje na ternie Miasta i Gminy Goleniów
oraz na terenie Miasta i Gminy Nowogard, są to z reguły tereny dużych osiedli
mieszkaniowych, domów jednorodzinnych jak i budynków o zabudowie wielorodzinnej.
Dużym problemem i uciążliwością dla mieszkańców społeczności lokalnej są liczne
przypadki popełniania czynów zabronionych przeciwko mieniu, takie jak: kradzieże,
kradzieże z włamaniem, niszczenia i uszkodzenia mienia. Do grupy czynników wpływających
na przestępczość należy zaliczyć: anonimowość wśród społeczeństwa szczególnie na terenach
miejskich, beztroska osób pokrzywdzonych, które swoim zachowaniem wręcz ułatwiają
sprawcom dokonywanie przestępstw (pozostawianie swoich rzeczy bez nadzoru). Z kolei na
terenach wiejskich najczęściej dokonywanymi czynami są kradzieże z włamaniem. Mając na
uwadze powyższe, ograniczenie tej skali przestępstw przyczyniłoby się do poprawy ogólnego
poczucia stanu bezpieczeństw mieszkańców powiatu. W związku z tym, należy zwiększyć
aktywność podmiotów powołanych ustawowo do ochrony ludzi i mienia, prowadzić działania
profilaktyczne, informacyjne podnoszące świadomość społeczną oraz tworzyć podstawę do
aktywności ze strony samych mieszkańców.
W okresie całego 2016 r. wszczęto 1502 postępowania karne, co w porównaniu
z rokiem ubiegłym stanowi spadek o 114 przestępstw mniej. Powyższe zjawisko świadczy
o zniwelowaniu zagrożenia szeroko pojętą przestępczością. Wynika to z dużego
zaangażowania policjantów oraz z przyjęcia prawidłowej strategii zwalczania przestępstw.
W 2016 r. przeprowadzono ogółem 13047 interwencji policyjnych wzrost o 490,
liczby te pokazują, iż społeczeństwo w dalszym ciągu oczekuje pomocy przedstawicieli
Policji w rozwiązywaniu swoich codziennych problemów. Świadczy to również o rosnącym
zaufaniu do pracy organów Policji. Ponadto, skierowano 1195 wniosków o ukaranie do Sądu
Rejonowego w Goleniowie o 304 mniej niż w ubiegłym roku, nałożono 14 625 mandatów
karnych o 2 495 mniej niż w 2015 r. Najczęściej popełnianymi wykroczeniami były:
- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach,
- wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
-wykroczenia przeciwko mieniu,
- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu.
Najbardziej uciążliwym zjawiskiem na naszym terenie jest alkoholizm, narkomania oraz
niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Kwestia nadmiernego spożywania alkoholu
lub też nadużywania alkoholu znajduje swoje odzwierciedlenie w kondycji psychofizycznej
społeczeństwa, które przejawia coraz to bardziej negatywne zachowania uciążliwe społecznie.
Również dużym problemem jest obecnie zjawisko narkomanii, które najbardziej uwidacznia
się w ilości ujawnionych osób nieletnich i dorosłych naruszających przepisy ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii lub wręcz ilości osób zatrzymanych za popełnione
przestępstwa z tej kategorii. Z kolei kwestia niedostosowania społecznego wśród dzieci
i młodzieży szkolnej uwidacznia się szczególnie wśród osób małoletnich w wieku
gimnazjalnym. Młodzi ludzie popełniają coraz częściej czyny bardzo ciężkie gatunkowo czyny karalne. Wskazane oznaki patologii wynikają przede wszystkim ze zmian
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demograficznych i kulturowych społeczeństwa polskiego oraz zaniku wartości rodzinnych,
społecznych.
a. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Kolejnym ważnym elementem szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego jest
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pomimo zaangażowania znacznych sił policyjnych,
zwiększenia czasu służby policjantów ruchu drogowego w 2016 r. nastąpił wzrost ilości
wypadków drogowych oraz wzrost osób rannych. Spadła ilość ofiar zabitych oraz kolizji
drogowych. Na terenie powiatu doszło do 62 wypadków drogowych, w których śmierć
poniosło 12 osób, a 83 zostały ranne. Zgłoszono łącznie 573 zdarzenia w postaci kolizji
drogowych oraz zatrzymano łącznie 183 nietrzeźwych kierujących pojazdami
mechanicznymi.
b. Przestępczość wśród nieletnich
Czyny karalne popełniane przez nieletnich występują najczęściej w miejscu ich
stałego zamieszkania, w szkołach, do których uczęszczają. Jedną z przyczyn powstawania
konfliktów jest brak kontroli rodziców nad dziećmi, spowodowany często wyjazdem jednego
z nich za granicę, zmianą szkoły oraz brak znajomości przepisów prawnych osób małoletnich
i niedostosowanie się do przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Na przestrzeni ostatnich lat zauważa się, że czyny karalne popełniane przez nieletnich nie
dotyczą drobnych kradzieży czy wykroczeń, ale są to przestępstwa o charakterze
kryminalnym. W obecnych czasach bardzo często nieletni działają w grupach z osobami
dorosłymi. Na terenie powiatu goleniowskiego w kresie 2016 r. odnotowano łącznie 10
czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie. W okresie całego roku ujawniono
ogółem 19 przypadków nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu. Kolejnym
niebezpiecznym zjawiskiem wśród osób małoletnich jest zawieranie ryzykownych
znajomości z wykorzystaniem portali społecznościowych. Odnotowano przypadki, kiedy
osoby małoletnie stawały się ofiarą osób, które wykorzystując ich nieświadomość wciągały
osoby małoletnie w rozmowy na tematy osobiste, intymne.
W wielu przypadkach konfliktów z prawem, z osobami nieletnimi prowadzane są rozmowy
profilaktyczno-ostrzegawcze. Spadek udziału nieletnich w przestępstwach spowodowany jest
działalnością profilaktyczną prowadzoną przez pracowników ds. patologii i nieletnich na
terenach szkół powiatu goleniowskiego. W okresie 2016 r. prowadzono szereg działań
mających na celu ograniczenie spożycia alkoholu, szczególnie wśród nieletnich, na temat
szkodliwości zażywania dopalaczy oraz konsekwencji prawnych wynikających z kontaktu
z tego typu zjawiskami. Prowadzona jest profilaktyka zagrożeń związana
z cyberprzestępczością, która stała się stałym elementem spotkań z gimnazjalistami
i uczniami szkół podstawowych.
c. Przemoc w rodzinie
Zjawisko przemocy w rodzinie dotyka zarówno mieszkańców terenów miejskich
i wiejskich. W wielu przypadkach interwencje powtarzają się w tych samych gospodarstwach
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domowych, gdzie przemoc domowa stosowana była od wielu lat. Najczęściej osoby mające
związek z przemocą w rodzinie, to osoby nie posiadające stałego zatrudnienia, zajmujące się
pracami dorywczymi, z reguły to rodziny wielodzietne, gdzie ofiara przemocy jest osobą
bezrobotną zajmującą się gospodarstwem domowym. Niejednokrotnie indywidualna
rozmowa z ofiarą, dotarcie do niej i wytłumaczenie pewnych zasad pozwala wszcząć
stosowne postępowanie przeciwko sprawcy przemocy domowej. Większość sprawców
przemocy domowej była pod wpływem alkoholu.
Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie na terenie powiatu sporządziła 200 formularzy
„Niebieskich kart”. Z przeprowadzonych interwencji wynika, że pokrzywdzonych w wyniku
przemocy domowej w 2016 r. zostało ogółem 229 osób, w tym 183 kobiety, 18 mężczyzn i 28
osób małoletnich. W 2016 r. udzielono pomocy 35 rodzinom dotkniętym problemem
przemocy, z porad specjalistów skorzystało łącznie 26 osób.
2. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Nadzór nad zabezpieczeniem operacyjnym powiatu sprawuje Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej, w której funkcjonuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w
Goleniowie oraz Posterunek w Nowogardzie. Dodatkowo na terenie powiatu funkcjonuje 25
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 14 jednostek włączonych do krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego oraz 11 pozostałych.
Zagrożenia pożarowe na terenie powiatu mogą wystąpić na terenach leśnych, które zajmują
37% powierzchni powiatu. Zagrożenie na obszarach leśnych jest zależne od warunków
atmosferycznych oraz rodzaju drzewostanu. W zdecydowanej większości lasy na terenie
powiatu zaliczone są do I kategorii zagrożenia. Najczęstszymi miejscami i przyczynami
pożarów leśnych jest:
1. szlak kolejowy na odcinku Rokita-Załom,
2. Nr 3 Szczecin-Brzozowo,
3. przerzuty ognia z pożarów nieużytków rolnych,
4. oraz pozostałości roślinnych,
5. wzmagający się ruch turystyczny,
6. podpalenia umyślne.
Na obszarze Goleniowskiego Parku Przemysłowego obserwuje się ciągle wzrost zagrożenia
pożarowego, gdzie w ostatnich latach powstała znaczna ilość zakładów przemysłowych, a te
które są ulegają rozbudowie. Obecnie na terenie parku znajduje się 45 przedsiębiorstw.
Do grupy zagrożeń pożarowych należy zaliczyć również transport drogowy przebiegający
drogami krajowymi Nr 3 oraz Nr 6, które są intensywnie obciążone ruchem kołowym. Na
powyższych drogach odbywa się także transport materiałów niebezpiecznych. Corocznie
dochodzi tam do znaczącej ilości wypadków i kolizji zwłaszcza w okresach wzmożonego
ruchu turystycznego w miesiącach letnich, kiedy drogą krajową Nr 3 przejeżdża nawet do 30
tys. pojazdów na dobę.
Działania
ratowniczo-gaśnicze

2014 r.

2015 r.

2016 r.

6

Pożary

409

352

378

Miejscowe
zagrożenia

373

427

446

Alarmy fałszywe

17

23

27

Ogółem

799

802

851

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie w 2016 r. wykonała 60
czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W wyniku
przeprowadzonych kontroli wydano 3 decyzje administracyjne z nakazami usunięcia
nieprawidłowości, wystawiono 8 sprzeciwów w sprawie uzyskania pozwolenia na
użytkowanie zgłoszonych do odbioru obiektów budowlanych oraz wydano 22 opinie
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
3. Bezpieczeństwo zdrowotne
a. Bezpieczeństwo zdrowotne
Na terenie powiatu goleniowskiego znajdują się dwa szpitale, które zabezpieczają
świadczenia z zakresu lecznictwa szpitalnego i są to: Szpitalne Centrum Medyczne
w Goleniowie sp. z o.o. i Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie. Obie
placówki zabezpieczają i realizują świadczenia na oddziałach: internistycznym, chirurgicznym,
ginekologiczno-położniczym, dziecięcym i na izbie przyjęć. Liczba łóżek szpitalnych w powiecie
wynosi łącznie 317. W powyższych placówkach działają poradnie przyszpitalne udzielające
świadczeń z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej.
Zabezpieczenie i dostęp do świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki
medycznej jest zadawalający, w każdej gminie znajduje się poradnia (21 podmiotów
leczniczych), która zabezpiecza powyższe świadczenia i przyjmuje pacjentów na bieżąco.
Gorzej jest z dostępem do ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej. Biorąc pod
uwagę najbardziej oblegane świadczenia zdrowotne, tj. kardiologia, okulistyka, neurologia,
rehabilitacja to od kilku lat prowadzona jest w tych specjalnościach kolejka oczekujących, co
oznacza, że wartość kontraktów zawartych z NFZ jest niewystarczająca. To samo dotyczy
porad w zakresie protetyki i ortodoncji. Co więcej, w najbliższym czasie należy spodziewać
się dalszych utrudnień w uzyskaniu porady lekarskiej, kłopotów z opieką pielęgniarską,
a nawet wręcz zamykania oddziałów czy poradni z powodu braku personelu medycznego.
Powyższa sytuacja wskazuje, że zamiast skracania kolejek zacznie się ich dramatyczne
wydłużanie. Dodatkowo brakuje specjalistów w takich dziedzinach jak geriatria, choroby
wewnętrzne, chirurgia, psychiatria, pediatria, patomorfologia, radiologia, i wiele innych.
Średnia wieku personelu medycznego to często pracownicy powyżej 50 roku życia. Jest to
widoczne zwłaszcza w szpitalach powiatowych, które nie mogą konkurować ze szpitalami
wojewódzkimi. Brak personelu medycznego może w przyszłości skutkować zawieszaniem
oddziałów szpitalnych lub likwidacją niektórych podmiotów leczniczych.
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b. Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
Aktywność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie
w 2016 r. koncentrowała się głównie na promowaniu zdrowego stylu życia, nadzorem nad
bezpieczeństwem produkowanej żywności i wprowadzanej do obrotu żywienia zbiorowego
oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody oraz na zagadnieniach ochrony zdrowia przed
wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności zapobieganiu i
powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych na terenie powiatu goleniowskiego poprzez
sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego z zakresu zdrowia
publicznego oraz działalności przeciwepidemicznej. Działania podejmowane przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie w celu zapewnienia
bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego powiatu w 2016 r obejmowały
w szczególności:
1. realizację programów edukacyjnych, kampanii społecznych, programów rządowych
z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
2. kontynuowano działania nadzorcze nad poprawą uodpornienia populacji w ramach
obowiązkowych szczepień ochronnych,
3. sprawowano bieżącą działalność przeciwepidemiczną oraz nadzór w zakresie zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi,
4. kontynuowano nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym podmiotów realizujących
świadczenia zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania procedur
p/epidemicznych,
5. kontynuowano nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody przeznaczonej do
spożycia, kąpieliskami, basenami kąpielowymi i pływalniami,
6. sprawowano nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, nad importem
żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
7. monitorowano zagrożenia zdrowotne występujące w innych krajach,
8. sprawowano nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach
oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, wypoczynku i rekreacji dzieci i
młodzieży, w żłobkach,
9. sprawowano nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, detergentami
i prekursorami narkotyków kat. 2 i 3. Minimalizacja zagrożeń zdrowia publicznego
stwarzanych przez środki zastępcze lub nowe substancje chemiczne.
IV. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest podstawowym narzędziem oceniającym zarówno wewnętrzne jak
i zewnętrzne czynniki, mogące mieć wpływ na powodzenie danego przedsięwzięcia. Stanowi
użyteczną pomoc prowadzącą do dokonania analizy zasobów i otoczenia powiatu oraz
określenia problemów i priorytetów Programu. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter
angielskich wyrazów strenghts (mocne strony, atuty), weaknesses (słabe strony),
opportunities (potencjalne szanse), threats (zagrożenia). Mocne i słabe strony to czynniki
wewnętrzne, na które społeczność lokalna ma wpływ, a szanse i zagrożenia to czynniki
zewnętrzne.
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Poszczególne czynniki zostały ujęte w czteropolową matrycę zamieszczoną poniżej:
1. Mocne strony- wewnętrzne uwarunkowania, o charakterze rzeczywistym, które
stanowią mocne strony powiatu z punktu widzenia przyszłego rozwoju.
2. Słabe stron – wewnętrzne uwarunkowania powiatu o charakterze negatywnym, które
nie wnoszą nic nowego w jego rozwój. Ważne aby przeciwdziałać ich rozwojowi.
3. Szanse - uwarunkowania zewnętrzne o charakterze pozytywnym, które postrzegane są
jako szanse powiatu, jednak są niezależne od działań powiatu.
4. Zagrożenia - uwarunkowania zewnętrzne mające negatywny wpływ na dalszy rozwój
powiatu.
Opracowanie analizy SWOT jest istotnym elementem procesu planowania strategicznego
i winno stanowić punkt wyjściowy dla określenia celu głównego i celów operacyjnych.
Pozwala określić wewnętrzny potencjał powiatu w oparciu o jego mocne i słabe strony, które
w przyszłości mogą mieć wpływ na podejmowane działania jak i określić kierunek
postępowania na przyszłość w celu minimalizacji zagrożeń.
Analiza SWOT w kontekście zapobiegania przestępczości, porządku publicznego
i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
Mocne strony

Słabe strony

1. Sprawnie funkcjonujący system Komendy
1.
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Optymalnie,
do
możliwości
finansowotechnicznych, rozmieszczona sieć jednostek
2.
ochrony przeciwpożarowej.
3.
3. Wyposażona w coraz to nowocześniejszy sprzęt
jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP i OSP.
4. Wysoka efektywność służb porządku publicznego i
ratownictwa.
5. Spadek przestępczości kryminalnej na terenie
powiatu.
6. Sprawnie funkcjonujące Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego.
7. Dobra infrastruktura służby zdrowia zapewniająca
szeroką ofertę usług medycznych.
8. Dobrze zorganizowany system powiatowej oświaty
(nowoczesna baza, wykfalifikowana kadra).
9. Duże zaufanie społeczne do zawodu strażaka i
policji.
10. Atrakcyjne walory naturalne (jeziora, zasoby leśne,
bliskość morza).
11. Dogodne położenie komunikacyjne powiatu.
12. Dobry stan dróg krajowych i wojewódzkich.

1. Niewystarczające doposażenie jednostek ochrony
przeciwpożarowej i policji w specjalistyczny
sprzęt.
2. Wzrost przestępczości wśród nieletnich.
3. Nieadekwatne zasilenie PSP w środki finansowe
w
stosunku
do
realizowanych
zadań
ratowniczych.
4. Niezadawalający stan techniczny dróg
powiatowych.
5.
Ograniczony
dostęp
do
niektórych
specjalistycznych usług medycznych.
6. Niedofinansowanie infrastruktury służby
zdrowia.
7. Niewystarczająca wysokość kontraktów na
świadczenia lecznicze.
8. Brak personelu medycznego (lekarzy,
pielęgniarek).
9. Brak na terenie powiatu świadczeń z zakresu
nocnej opieki stomatologicznej.
10. Niski poziom integracji społecznej, wycofanie
się mieszkańców z działań społecznych.
11. Negatywne tendencje demograficzne (starzenie
się społeczeństwa, spadek liczby urodzeń).
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13. Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna (istnienie
węzła kolejowego, bliskość lotniska).
14. Niska stopa bezrobocia.
15. Bliskość terenów przygranicznych.
16. Uruchomienie
nowoczesnego
systemu
alarmowania.
17. Skoordynowany system pomocy rodzinie w
powiecie i gminach:
 zespoły
interdyscyplinarne
ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
poszczególnych gminach,
 realizowanie powiatowego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i
ochrony ofiar.
18. Dobrze wyszkolona kadra służb społecznych.
19. Dobrze rozwinięty system wsparcia dla rodzin
doświadczających przemocy.
20. Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych
na realizację działań w zakresie przemocy.
21. Dobra współpraca między jednostkami pomocy
społecznej.

12. Występowanie niestrzeżonych kąpielisk
wodnych (dzikie kąpieliska).
13. Niskie poczucie odpowiedzialności społecznej i
świadomości środowiskowej mieszkańców.
14. Brak integracji z imigrantami.
15. Ograniczone środki finansowe na organizację
różnorodnych form pomocy dla rodzin dotkniętych
przemocą w rodzinie (warsztaty, grupy wsparcia).
16. Niewystarczające zaspokojenie potrzeb w
zakresie pomocy terapeutycznej.
17. Bierna postawa klientów korzystających z usług
społecznych, pasywność zachowań.

Szanse

Zagrożenia

1. Rosnąca ranga problematyki bezpieczeństwa w
aspekcie zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego.
2.
Przystosowanie
naturalnych
walorów
środowiskowych powiatu dla rozwoju turystyki i
rekreacji.
3. Powstanie drogi ekspresowej S3 Szczecin –
Koszalin.
4. Możliwość poprawy stanu zdrowia mieszkańców,
dzięki poprawie jakości usług medycznych i realizacji
programów profilaktyki zdrowia.
5. Promocja i edukacja społeczeństwa w zakresie
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
6. Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie
przeciwdziałania patologiom.
7.
Podwyższenie
świadomości
ekologicznej
mieszkańców.
8. Tworzenie zintegrowanych systemów ratownictwa i
przeciwdziałania zagrożeniom życia.
9. Rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego.
10. Realizacja programów na rzecz osób dotkniętych
przemocą w rodzinie.
11. Stale dokształcająca się kadra służb społecznych.

1. Utrzymująca się przestępczość narkotykowa i
gospodarcza.
2. Niewystarczające zasoby kadrowe i ograniczone
środki finansowe dla zachowania właściwego
poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.
3. Niewystarczające nakłady na opiekę medyczną.
4. Odpływ personelu medycznego do dużych
ośrodków miejskich i poza granice kraju.
5. Wzrost popytu na świadczenia specjalistyczne
oraz niewystarczająca baza opiekuńczo-lecznicza.
6. Niekorzystne zmiany demograficzne (starzenie
się społeczeństwa, niż demograficzny).
7. Ograniczone środki finansowe na wsparcie
infrastruktury drogowej.
8. Ograniczony budżet na finansowanie różnych
form pomocy i wsparcia rodzin dotkniętych
problemem przemocy.
9. Kryzys rodziny i rosnąca liczba aktów przemocy.
10. Wzrost liczby osób korzystających z pomocy.
11. Wzrost cyberprzemocy.
12.
Wzrost
liczby
przestępstw
na
tle
narodowościowym.
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12. Udział w kampaniach społecznych, podnoszących 13. Napięcia społeczne na tle kulturowym.
wrażliwość mieszkańców na problemy społeczne oraz
wpływających na zmiany ich postaw.
13. Możliwość pozyskiwania dodatkowych środków
finansowych.

V. Cel główny programu
Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu goleniowskiego.
1. Cele operacyjne programu:
1. Poprawa poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu
zamieszkania poprzez ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń, szczególnie
uciążliwych dla mieszkańców powiatu.
2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii tj.: alkoholizmowi, narkomanii, przemocy
domowej oraz ochrona dzieci i młodzieży przed tego typu zjawiskami.
3. Edukacja dla bezpieczeństwa w celu kształtowania w społeczeństwie
współodpowiedzialności za stan poczucia bezpieczeństwa oraz zwiększenie
wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w życiu codziennym.
4. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w miejscach i obiektach użyteczności
publicznej na terenie powiatu goleniowskiego.
2. Osiągnięcie wymienionych celów będzie możliwe poprzez:
 inicjowanie zadań mających wpływ na bezpieczeństwo w miejscach publicznych
i miejscu zamieszkania,
 poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komunikacji publicznej,
 ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla
mieszkańców
 poprawę zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie powiatu, w tym
działań z zakresu tworzenia bezpieczniej przestrzeni,
 podnoszenie świadomości społecznej poprzez akcje informacyjne i szkoleniowe,
 propagowanie wśród społeczności powiatu określonych zachowań w sytuacjach
zagrożeń,
 realizacja działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w tym
działań profilaktycznych, ochrony przed alkoholem, narkotykami i przemocą,
 kształtowanie wśród mieszkańców powiatu współodpowiedzialności za stan
bezpieczeństwa,
 kreowanie właściwych zachowań i zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat
bezpiecznych zachowań w życiu codziennym,
 wprowadzanie programów edukacyjnych dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
m.in. z zakresu cyberprzestrzeni, szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz
patologii społecznych,
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 upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad
bezpiecznego zachowania, w tym bezpieczeństwa seniorów,
 promowanie efektywnych metod i środków zabezpieczenia mienia.
3. Planowane rezultaty:
 wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu goleniowskiego
w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania,
 zwiększenie efektywności działań ograniczających zjawisko przemocy w rodzinie,
 wzrost liczby zajęć pozalekcyjnych, atrakcyjnie zorganizowanych form
wypoczynku i rozrywki dla dzieci i młodzieży,
 wzrost poziomu bezpieczeństwa w szkołach,
 wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i środkach komunikacji
publicznej,
 poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie powiatu
goleniowskiego w celu poprawy bezpieczeństwa,
 poprawa wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie stosowania zasad
bezpiecznego zachowania,
 wzrost zaufania społecznego do Policji, Straży Pożarnej i innych służb i instytucji
działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 poprawa wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat obowiązującego prawa,
reagowanie w sytuacjach zagrożeń.
4. Główne obszary działania:
 bezpieczeństwo w miejscach publicznych,
 bezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej,
 bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 bezpieczeństwo zdrowotne,
 bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
5. Realizacja Programu
Cel główny: Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu goleniowskiego
Cel operacyjny I: Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania poprzez
ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców powiatu

Działania

Wskaźniki

2.

1. Przeprowadzenie analizy głównych problemów z
zakresu bezpieczeństwa i porządku w miejscach
publicznych. Badanie stanu poczucia
bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu
(ankieta).

3. 2. Zwiększenie wśród lokalnej społeczności roli
dzielnicowego jako policjanta pierwszego

2. Liczba podjętych spotkań z dzielnicowym,
wykorzystanie aplikacji internetowej „Mój

1. 1. Bieżące analizowanie stanu bezpieczeństwa oraz
potrzeb społeczności lokalnej pod względem
bezpieczeństwa.

12

kontaktu.

dzielnicowy".

4. 3. Promowanie i efektywne wykorzystanie
monitoringu wizyjnego w miejscach publicznych
skorelowanego z odpowiednią pracą Policji i
Straży Miejskiej.

3. Liczba odbytych konsultacji i wypracowanych
stanowisk w ramach współpracy Policji i Straży
Miejskiej.

5. 4. Określenie miejsc sprzyjających popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz ich eliminowanie.
Bieżące aktualizowanie „Mapy zagrożeń” pod
kątem oczekiwań co do dyslokacji służb
patrolowych.

4. Aktualizacja mapy zagrożeń.

6. 5. Zwiększenie liczby patroli w miejscach i czasie,
które są szczególnie zagrożone wykroczeniami i
przestępczością.

5. Wzmożone patrole w miejscach zagrożonych
wykroczeniami w celu ich ograniczenia.

7. 6. Podejmowanie działań w celu ograniczenia strachu
przed przestępczością pospolitą, zwiększenie
aktywności podmiotów powołanych ustawowo do
ochrony ludzi i mienia.

6. Liczba odbytych spotkań z mieszkańcami,
zrealizowanych działań profilaktycznych
podnoszących świadomość społeczną.

8. 7. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku
uczestnikom wypoczynku nad akwenami
wodnymi. Ograniczenie utonięć i eliminowanie
nietrzeźwych kierujących jednostkami
pływającymi .

7. Zebranie informacji z gmin na temat
zabezpieczenia akwenów wodnych, liczba
przeprowadzonych kontroli.

9. 8. Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej
na terenie powiatu.

8. Bieżące kontrole placów zabaw, boisk szkolnych,
miejsc do rekreacji.

10. 9. Bieżące analizowanie stanu bezpieczeństwa w
ruchu drogowym. Monitorowanie miejsc
szczególnie niebezpiecznych, narażonych na
występowanie zdarzeń drogowych.

9. Zwiększone kontrole drogowe (pomiary
prędkości), wprowadzenie nowych rozwiązań w
ruchu drogowym (ronda kompaktowe, trasy
alternatywne nad morze, wiadukty).

11. 10. Doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy
służb, instytucji i organizacji działających w
zakresie bezpieczeństwa publicznego.

10. Ilość zorganizowanych szkoleń i ilość osób
biorących udział w szkoleniach.

12. 11. Monitorowanie i eliminowanie zagrożeń
związanych z organizacją imprez masowych.

11. Liczba zabezpieczonych imprez, sprawdzenie
dokumentów, zgłoszeń, uruchomienie
dodatkowych patroli.

13. 12. Eliminowanie zjawisk chuligaństwa i
wandalizmu, promowanie efektywnych metod i
środków zabezpieczenia mienia.
14.

12. Prowadzenie zwiększonej kontroli, kontynuacja
działań prewencyjnych skierowanych do
mieszkańców powiatu.

15. 13.Podejmowanie cyklicznych i doraźnych działań
kontorlno-prewencyjnych eliminujących
podstawowe przyczyny wypadków drogowych
wśród kierujących pojazdami i pieszych.

13. Liczba wypadków, ukaranych kierowców,
wszczętych postępowań.

16. 14. Promowanie rozwiązań zwiększających
bezpieczeństwo przestrzeni publicznej,
promowanie bezpiecznej architektury,

14. Liczba zrealizowanych działań, inwestycji na
drogach.
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doświetlanie przejść dla pieszych, montaż
dodatkowego oznakowania informacyjnego,
remont i modernizacja dróg.
17. 15. Kontynuowanie i tworzenie nowych ścieżek
rowerowych.
18. 16. Prowadzenie systematycznej kontroli lokali
gastronomicznych, punktów sprzedaży alkoholu
pod względem posiadania zezwolenia na sprzedaż
alkoholu osobom nieletnim i osobom
nietrzeźwym.
19. 17. Prowadzenie systematycznej kontroli kąpielisk
pod względem czystości wody.
20. 18. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu
się chorób zakaźnych i zawodowych.
21. 19. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących
wymagań w zakresie: higieny środowiska,
higieny w zakładach pracy, warunków
zdrowotnych żywności i zbiorowego żywienia
zwłaszcza w okresie letnim.

15. Ilość oddanych ścieżek.
16. Ilość dokonanych kontroli.

17. Liczba wykonanych kontroli i wykazanych
nieprawidłowości.
18. Liczba wykrytych ognisk chorób zakaźnych.

19. Liczba przeprowadzonych kontroli i wykazanych
nieprawidłowości.

Cel operacyjny II: Przeciwdziałanie zjawiskom patologii tj.: alkoholizmowi, narkomanii,
przemocy domowej oraz ochrona dzieci i młodzieży przed tego typu zjawiskami.
Działania
Wskaźniki
1. 1. Edukowanie osób dotkniętych przemocą w1. 1. Liczba podjętych działań, indywidualne i rodzinne
rodzinie w zakresie uregulowań prawnych.
psychoterapie.
Podejmowanie
działań
profilaktycznych
mających na celu udzielanie specjalistycznej
pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i
wdrażania prawidłowych metod wychowawczych
w stosunku do dzieci i młodzieży w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie.
2. 2. Zapewnienie schronienia matce z dzieckiem2. 2. Liczba osób umieszczonych w ośrodkach.
(ofiary przemocy) poprzez skierowanie do
odpowiednich ośrodków.
3. 3.

3.
Promowanie odpowiednich wzorców życia
rodzinnego opartych na zaufaniu, szacunku,
wzajemnej pomocy i umiejętności rozwiązywania
problemów bez użycia przemocy w ramach
Szkoły dla rodziców.
4.

3. Liczba zorganizowanych spotkań, pogadanek.

4. 4. Kontynuacja poradnictwa, doradztwa, wsparcia
5. 4. Liczba udzielonych porad, wsparcia osobom
specjalistycznego
(prawnika,
psychologa,
dotkniętym przemocą. Udostępnienie informacji na
terapeuty, mediatora) dla ofiar przemocy w
temat instytucji oferujących pomoc.
rodzinie, udzielanie informacji nt. instytucji i
organizacji, w których osoby uwikłane w problem
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przemocy mogłyby uzyskać dodatkową pomoc.
5. 5. Kontynuacja współpracy z interdyscyplinarnymi
6. 5. Liczba odbytych posiedzeń, spotkań,
zespołami ds. przeciwdziałania przemocy w
wypracowanych stanowisk.
rodzinie w związku z procedurą niebieskiej karty.
6. 6.

Wspieranie lokalnych inicjatyw na
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

7. 6. Liczba zorganizowanych spotkań, szkoleń, imprez,
rzecz
wdrożonych programów.

7. 7. Kontynuacja dystrybucji ulotek z informacjami 8.
nt. 7. Dystrybucja ulotek.
instytucji
udzielających pomocy ofiarom
przemocy, żółtych kartek – dla sprawców
przemocy, ulotek z informacjami na temat
bezpłatnego poradnictwa na terenie powiatu.
8. 8.

9.
Realizowanie
programów
korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w
rodzinie.

8. Liczba zakwalifikowanych osób do programu.
Monitorowanie rodzin, których członkowie byli
adresatami programu.

10. 9. Ilość przeprowadzonych szkoleń.
9. 9. Organizowanie szkolenia z zakresu podniesienia
poziomu
bezpieczeństwa
pracowników
socjalnych
gminnych
ośrodków
pomocy
społecznej funkcjonujących na terenie powiatu
oraz pracowników PCPR we współpracy z
Policją.
10. 10. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów związanych z
używaniem substancji psychoaktywnych.
11. 11. Wypracowanie atrakcyjnej oferty dla dzieci i
młodzieży dotyczącej zagospodarowania czasu
wolnego. Zaangażowanie dzieci i młodzieży w
dodatkowe zajęcia pozaszkolne – treningi
twórczego myślenia, terapia pedagogiczna, grupy
dyskusyjne.

10.Liczba przeprowadzonych szkoleń, pogadanek z
młodzieżą.
11. Liczba zorganizowanych imprez, półkolonii,
działań propagujących różnorodne formy spędzenia
czasu wolnego.

12. 12. Tworzenie i rewitalizacja miejsc i obiektów
służących zagospodarowaniu czasu wolnego
dzieciom i młodzieży.

12. Liczba oddanych do użytku miejsc zabaw,
obiektów sportowych.

13. 13.

13. Liczba zrealizowanych szkoleń, pogadanek,
imprez.

Podejmowanie działań mających na celu
angażowanie społeczności lokalnej mających na
celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i
młodzieży, w tym działań profilaktycznych
ochrony
przed
alkoholem,
narkotykami,
dopalaczami i przemocą.
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Cel operacyjny III: Edukacja dla bezpieczeństwa w celu kształtowania w społeczeństwie
współodpowiedzialności za stan poczucia bezpieczeństwa oraz zwiększenie wiedzy na temat
bezpiecznych zachowań w życiu codziennym
Działania
Wskaźniki
1. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży 1. Liczba zorganizowanych spotkań w szkołach z
profilaktyki rówieśniczej w zakresie bezpieczeństwa psychologiem, pedagogiem. Zorganizowania zajęć
i promocji zdrowia oraz profilaktyki zachowań edukacyjnych pod nazwa „Nikotyna to twój wróg”.
ryzykownych.
2. Liczba szkoleń, konferencji. Udział w zajęciach
2. Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży profilaktycznych uczniów, kadry pedagogicznej.
m.in. z zakresu cyberprzestrzeni, ruchu drogowego,
szkodliwości substancji psychoaktywnych.
3.
Popularyzacja
wiedzy
o
zagrożeniach 3. Liczba zajęć edukacyjnych pod nazwą „Bezpieczny
internet –przeciwdziałanie przemocy w szkole”,
wynikających z korzystania z internetu.
„Bezpieczni w cyberświecie”.
4. Podejmowanie działań skierowanych do rodziców
i młodzieży na temat korzystania z dostępnych 4. Liczba spotkań, odbytych szkoleń.
zabezpieczeń
filtrujących
treści
witryn
internetowych.
5. Kontynuacja programów z zakresu uzależnień.

5. Liczba osób biorących udział w programach.

6. Wspieranie kadry pedagogicznej w prowadzeniu 6. Liczba zorganizowanych szkoleń dla nauczycieli i
edukacji prozdrowotnej w celu kształtowania uczniów.
zdrowego stylu życia.
7. Liczba wdrożonych programów profilaktycznych
takich jak: „Miło cię widzieć”, „Trzeźwa droga do
22. 7. Podejmowanie działań profilaktycznych i
edukacyjnych w placówkach oświatowych na rzecz
bezpieczeństwa”.
bezpieczeństwa w ruch drogowym.
23. 8. Organizowanie debat społecznych, spotkań
społecznych z zakresu bezpieczeństwa,
upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w
zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania,
a w tym bezpieczeństwa seniorów.

8. Liczba zorganizowanych spotkań.

9.
Podejmowanie
działań
informacyjno9. Liczba zorganizowanych kampanii, spotkań.
edukacyjnych skierowanych do mieszkańców
powiatu o możliwych zagrożeniach i ich unikaniu.
10. Promowanie skutecznych metod i środków
technicznego zabezpieczenia mienia.

10. Liczba zorganizowanych spotkań z mieszkańcami
powiatu w celu zabezpieczenia mienia.

11. Upowszechnianie wiedzy z zakresu stosowania
11. Liczba działań mająca na celu promowanie
zasad
bezpiecznego
zachowania
w
życiu
bezpiecznych zachowań.
codziennym.
12. Liczba podjętych działań informacyjnych
12. Podejmowanie akcji profilaktycznych w celu
skierowanych do osób starszych.
ograniczenia liczby przestępstw dokonywanych
metodą „na wnuczka” i „na policjanta”.
13.Podejmowanie
działań
prewencyjno- 13. Liczba zorganizowanych szkoleń.
edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy, pokaz
16

prawidłowych zachowań podczas wypadków.
14.Podejmowanie
uświadamianie
internetowych.

działań mających na celu 14.Liczba zorganizowanych szkoleń, pogadanek
społeczeństwu
przestępstw
skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych.

15. Prowadzenie działań w celu poprawy wiedzy i 15.Liczba przeprowadzonych pogadanek, szkoleń,
świadomości
społeczeństwa
na
temat odbytych spotkań.
obowiązującego prawa, reagowania w sytuacjach
zagrożenia, oraz kształtowanie postaw obywatelskich
i społecznych.

Cel operacyjny IV: Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w miejscach i obiektach użyteczności
publicznej na terenie powiatu goleniowskiego.
Działania
Wskaźniki
1. Podejmowanie działań kontrolno-rozpoznawczych 1. Liczba przeprowadzonych kontroli i wykazanych
w obiektach użyteczności publicznej.
nieprawidłowości.
2. Popularyzacja wiedzy w zakresie ochrony 2. Liczba zorganizowanych kampanii społecznych.
przeciwpożarowej poprzez prowadzenie kampanii
społecznych.
3. Podnoszenie umiejętności zawodowej strażaków i 3. Liczba zorganizowanych szkoleń, ćwiczeń na
prowadzenie wspólnych ćwiczeń w zakresie terenie powiatu.
współdziałania podczas działań ratowniczych z
innymi służbami.
4.Upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego i 4. Liczba przeprowadzonych szkoleń.
zasad udzielania pierwszej pomocy.

VI. Podmioty uczestniczące w realizacji Programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie,
Prokuratura Rejonowa w Goleniowie,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie,
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Goleniowie,
Dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Goleniowie (w zależności od
potrzeb),
8. Powiatowy Koordynator ds. przeciwdziałania narkomanii w Powiecie
Goleniowskim,
9. Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego
10. Dyrektorzy szkół, pedagodzy,
11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie, Specjalistyczna Poradnia
Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży i ich rodzin w Nowogardzie.
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VII. Finansowanie programu
Finansowanie programu oparto na środkach własnych podmiotów realizujących poszczególne
zadania. Jest to ściśle związane z obowiązkami i kompetencjami tych podmiotów. Możliwe
jest finansowanie niektórych zadań z budżetu powiatu, budżetu państwa, środków
zewnętrznych i z rządowego programu „Razem Bezpieczniej” po ogłoszeniu przez Wojewodę
i Marszałka Województwa naborów na wnioski dotyczące określonych zadań.
VIII. Monitorowanie programu
Podmioty realizujące zadania w ramach Programu przedstawiają raz na pół roku informacje
o prowadzonych działaniach na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Ponadto,
raz w roku przy sprawozdaniu z działalności Komisji, przekazują roczną informację o
zrealizowanych czynnościach i planowanych w zakresie własnej działalności (Policja, Straż
Pożarna, PCPR, PPIS). Czynnikami, które umożliwią monitorowanie i ocenę stanu realizacji
Programu będzie m.in. analiza stanu bezpieczeństwa, wykonana w oparciu o informacje
zawarte w rocznych sprawozdaniach Policji, Straży Pożarnej, Państwowej Powiatowej
Inspekcji Sanitarnej, PCPR oraz innych informacji dotyczących bezpieczeństwa
wpływających na posiedzenia Komisji.
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