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 Działanie 2 - Doposażanie powiatowej bazy materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego
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Wstęp
Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2015.1445 j.t.) –
powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne. Do zadań własnych, o charakterze ponadgminnym,
należą między innymi zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a także ochrony
przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia
ludzi oraz środowiska. Organy powiatu wyposażone są w ustawowe kompetencje umożliwiające realizację
powyższych zadań.
Jednym z elementów umożliwiających wpływanie na stan porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli jest kompetencja rady powiatu, do uchwalenia powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego (art. 12, pkt 9b ustawy
o samorządzie powiatowym).
Zadanie przygotowania projektu programu, o którym mowa powyżej, ustawodawca powierzył
komisji bezpieczeństwa i porządku, utworzonej w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa
nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli (art. 38a, ust. 2, pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym).
Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego powiatu poznańskiego został przygotowany przez zespół powołany przez Przewodniczącego
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz zaopiniowany przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa
i Porządku Powiatu Poznańskiego na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2015 roku.
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1. Ogólne założenia programu
Realizacja oczekiwań społecznych w zakresie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli
stanowi część z najważniejszych zadań organów administracji publicznej. Zasadniczym zadaniem jest
budowanie poczucia bezpieczeństwa u każdego człowieka. Dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa odbywa
się poprzez inicjowanie i organizowanie działań, mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz przeciwdziałania zjawiskom kryminogennym.
Podłożem dla prawidłowego realizowania przedsięwzięć jest współdziałanie wielu podmiotów, które
na podstawie przepisów prawa realizują zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
tj. administracji rządowej, samorządowej, służb, inspekcji i straży oraz wspomagających je organizacji
społecznych.
Wiodącą rolę wykonawczą w zakresie ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
wiedzie Policja, której działania winny być realizowane w sposób interdyscyplinarny, wspierane przez inne
instytucje i organizacje. Na obszarze powiatu są to przede wszystkim organy stanowiące i wykonawcze
samorządu gminnego i powiatowego wykonujące swoje zadania ustawowe we współpracy z właściwymi im
jednostkami organizacyjnymi Policji.
Należy jednak pamiętać o istocie uzupełniania działań podejmowanych przez właściwe organy
poprzez aktywność społeczności lokalnych i samych mieszkańców. Dlatego ważnym elementem jest
budowanie wśród społeczeństwa współodpowiedzialności za bezpieczeństwo.
Współdziałanie odpowiednich służb i instytucji przekłada się na realizowane przedsięwzięcia,
wynikające z dokumentów strategicznych oraz programów rządowych i lokalnych. W przeciągu ostatnich lat
w powiecie poznańskim realizowane są liczne przedsięwzięcia, projekty, konkursy i programy mające na celu
poprawę porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz kształtowanie właściwych postaw wśród
mieszkańców. Działania skierowane były do różnych grup wiekowych i społecznych.
Organizowane cyklicznie debaty społeczne, a także inne formy związane z bezpośrednim kontaktem
ze społeczeństwem pozwalają na poznanie aktualnych problemów i postulatów mieszkańców w zakresie
bezpieczeństwa w ich najbliższym otroczeniu. Informacje przekazane przez mieszkańców pozwalają na
podjęcie ukierunkowanych działań niwelujących zgłoszone zagrożenia i wpływających na wzrost poczucia
bezpieczeństwa.
Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego powiatu poznańskiego wskazuje cele strategiczne dla podmiotów zaangażowanych w jego
bezpośrednią realizację – tj. Komendę Miejską Policji w Poznaniu, Komendę Miejską Państwowej Straży
Pożarnej w Poznaniu oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Każdy cel strategiczny osiągany będzie poprzez

5

konkretne

działania,

mające

swoich

określonych

realizatorów

i

proponowanych

partnerów

wspomagających. Każde z zaproponowanych działań zostało zdefiniowane poprzez opis, zamierzony efekt,
miernik pozwalający ocenić stopień jego realizacji i wpływ podejmowanych działań na poprawę porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz źródło finansowania.
Podejmowane działania będą zatem pracą zespołową określonych instytucji i osób na rzecz
poprawy jakości życia mieszkańców. Program opiera się na prowadzonych analizach statystycznych,
obejmujących określone obszary. Cechuje się otwartością na inicjatywy obywatelskie.
Podstawowym celem programu jest zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli
i ograniczenia przestępczości, które dla mieszkańca rozumiane jest jako bezpieczeństwo własne, jego rodziny
oraz najbliższego otoczenia. Należy pamiętać, że przestępstwo to końcowy etap zagrożeń dla
bezpieczeństwa, który poprzedzony jest uwarunkowaniami społecznymi kształtowanymi przez cały okres
życia.
Program określa skoordynowane przedsięwzięcia i działania profilaktyczne prowadzone przez
działalność różnych instytucji, organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów na rzecz poprawy
bezpieczeństwa publicznego w dłuższej perspektywie czasu, które mają charakter kompleksowy.

2. Cele programu
Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego powiatu poznańskiego ma za zadanie poszukiwanie i wdrażanie skutecznych form i metod
profilaktycznych w kierunku zapobiegania przestępczości, wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,
przełamania bariery strachu a w konsekwencji stworzenia bezpiecznych miast i wsi na terenie powiatu.
Głównym celem programu jest osiągnięcie wzrostu bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego oraz
zapobieganie przestępczości i zwiększenie poziomu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu
poznańskiego.
Cele pośrednie będące głównie w kompetencji Policji współpracującej z innymi podmiotami
opierają się na poprawie bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania, niwelowaniu
zjawisk patologii społecznych i kwestiach związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz
bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Założeniem dla działań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną
jest uświadomienie społeczeństwu, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać, jak reagować i jak im
zapobiegać. Celem programu jest również dalszy rozwój systemu ratowniczego i zapewnienie porządku
publicznego, poprzez wzmocnienie służb za to odpowiedzialnych. Jest to odpowiedź na zwiększającą się ilość
zagrożeń, spowodowanych rozwojem cywilizacyjnym.
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Działania podejmowane przez samorząd powiatowy ukierunkowane są na koordynację współpracy
z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. Inicjowanie i wspieranie działań, projektów i programów
adresowanych do mieszkańców powiatu, których celem jest wzrost porządku publicznego i poprawa
bezpieczeństwa obywateli. Kluczowym elementem jest zapewnienie w miarę posiadanych możliwości
środków finansowych na działania ujęte w programie.

3. Finansowanie programu
Finansowanie działań wynikających z celów operacyjnych Programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu poznańskiego oparte jest o środki
budżetowe jednostek je realizujących – Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz środki finansowe Powiatu Poznańskiego, zarówno przekazane
w formie dotacji dla w/w podmiotów jak i wydatkowanych bezpośrednio z budżetu powiatu. W realizacji
części działań mogą uczestniczyć partnerzy zewnętrzni. Zatem intensywność części działań zaleć będzie od
wysokości posiadanych na ten cel środków finansowych lub ilości materiałów.

4. Czas trwania programu
Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego powiatu poznańskiego realizowany będzie od dnia uchwalenia przez Radę Powiatu w Poznaniu
do 31 grudnia 2020 roku.

5. Monitoring i ewaluacja programu
Coroczne sprawozdanie z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu poznańskiego zawarte będzie w sprawozdaniu
z prac Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, o którym mowa w art. 38b ust. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2013.595 j.t.).
W przypadku konieczności dokonania zmian lub aktualizacji zapisów w Programie zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu poznańskiego,
projekt aktualizacji zostanie przygotowany przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Poznańskiego i przekazany Radzie Powiatu w Poznaniu do uchwalenia.
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6. Cele i działania realizowane przez wykonawców
6.1. Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Policja wskazane w programie zadania realizuje na podstawie:
- Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji,
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny,
- Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń,
- Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie form i metod
wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze
prewencyjnym,
- Zarządzenie 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie pełnienia służby na
drogach przez policjantów.

a. Cel operacyjny – Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania
oraz niwelowanie patologii społecznych
 Działanie 1 - Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych
Opis działania
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych mają charakter ciągły i są realizowane
w każdym roku obowiązywania programu. Realizacja przedmiotowego obszaru obejmuje bieżące
rozpoznawanie skali zagrożeń oraz kontrolowanie miejsc zagrożonych, a także promowanie rozwiązań
prowadzących do rewitalizacji miejsc niebezpiecznych. Elementem przekładającym się na bezpieczeństwo są
przedsięwzięcia ukierunkowane na inicjowanie działań prewencyjno-profilaktycznych w kierunku poprawy
bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz mające na celu poprawę stanu zabezpieczeń obiektów
handlowych, usługowych i obiektów dziedzictwa narodowego. Realizacja założeń odbywać się będzie
poprzez spotkania ze społeczeństwem, jak i prowadzenie akcji, projektów społecznych. Wspierane są
poprzez realizowanie kierunkowych programów prewencyjnych, projektów profilaktyczno-edukacyjnych,
przy zaangażowaniu lokalnych mediów.
Realizatorzy działania


Komenda Miejska Policji w Poznaniu.

Partnerzy


Starostwo Powiatowe w Poznaniu,



Samorządy gminne powiatu poznańskiego.
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Efekty działania
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Mierniki działania


Liczba przestępstw wszczętych1 z 7 kategorii (kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież
samochodu, uszkodzenie mienia, bójka i pobicie, rozbój, uszczerbek na zdrowiu);



Liczba wykroczeń z kategorii – przeciwko mieniu art. 119 i 124 Kodeksu Wykroczeń (kradzież
i uszkodzenie mienia);



Liczba interwencji.

Źródła finansowania


Środki własne Policji



Środki Powiatu Poznańskiego



Środki samorządów gminnych powiatu poznańskiego

 Działanie 2 - Poprawa bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania
Opis działania
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania mają charakter ciągły i są realizowane
w każdym roku obowiązywania programu. Realizacja przedmiotowego obszaru obejmuje bieżące
rozpoznawanie skali zagrożeń oraz promowanie rozwiązań prowadzących do rewitalizacji miejsc
niebezpiecznych. Podstawowym elementem przekładającym się na bezpieczeństwo są przedsięwzięcia
ukierunkowane na inicjowanie działań prewencyjno-profilaktycznych oraz propagowanie działań mających
na celu aktywizacje mieszkańców w zakresie zasady wzajemnej pomocy sąsiedzkiej. Kolejnym celem działań
jest poprawa stanu zabezpieczeń budynków mieszkalnych oraz własnego mienia. Realizacja założeń odbywać
się będzie poprzez spotkania ze społeczeństwem, jak i prowadzenie akcji, projektów społecznych. Wspierane
są poprzez realizowanie kierunkowych programów prewencyjnych, projektów profilaktyczno-edukacyjnych,
przy zaangażowaniu lokalnych mediów.

Realizatorzy działania


Komenda Miejska Policji w Poznaniu

przestępstwa wszczęte – stanowią liczbę formalnie wszczętych postępowań na podstawie przeprowadzonych
czynności wstępnych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.
1
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Partnerzy


Starostwo Powiatowe w Poznaniu



Samorządy gminne powiatu poznańskiego



Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Efekty działania
Poprawa bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Mierniki działania


Liczba przestępstw wszczętych z 7 kategorii



Liczba wykroczeń z kategorii – przeciwko mieniu art. 119 i 124 Kodeksu Wykroczeń



Liczba interwencji

Źródła finansowania


Środki własne Policji



Środki własne Państwowej Straży Pożarnej



Środki Powiatu Poznańskiego



Środki samorządów gminnych powiatu poznańskiego

 Działanie 3 – Niwelowanie zjawisk patologii społecznych
Opis działania
Działania niwelujące zjawiska patologii społecznej mają charakter ciągły i są realizowane w każdym roku
obowiązywania programu. Realizacja danego obszaru obejmuje bieżące rozpoznawanie skali zagrożeń
i podejmowanie działań prewencyjno-profilaktycznych. Działania ukierunkowane są na zapobieganie
występowania zjawiskom patologii, w tym narkomanii i alkoholizmu oraz zagrożeń przestępczością przemocy
w rodzinie. Elementem działań jest inicjowanie działań zapewniających pomoc osobom pokrzywdzonym.
Realizacja działań odbywa się poprzez spotkania ze środowiskami zagrożonymi oraz akcje społeczne.
Wspierane są poprzez realizowanie kierunkowych programów prewencyjnych, projektów profilaktycznoedukacyjnych, przy zaangażowaniu lokalnych mediów.
Realizatorzy działania


Komenda Miejska Policji w Poznaniu
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Partnerzy


Starostwo Powiatowe w Poznaniu



Samorządy gminne powiatu poznańskiego

Efekty działania
Poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i niwelowanie zjawisk
patologii społecznych.
Mierniki działania


Liczba Niebieskich Kart



Liczba osób doprowadzonych do wytrzeźwienia i izolowanych w PDOZ (Pomieszczenia dla osób
zatrzymanych)

Źródła finansowania


Środki własne Policji



Środki Powiatu Poznańskiego



Środki samorządów gminnych powiatu poznańskiego

b.

Cel operacyjny 2 – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 Działanie 1 – Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Opis działania
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym mają charakter ciągły i są realizowane
w każdym roku obowiązywania programu. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa i niwelowanie
ilości zdarzeń drogowych, prowadząc działania ukierunkowane na poszczególne grupy uczestników.
Obejmują zadania ukierunkowane na określony rodzaj kontroli, uwzględniając trzeźwość kierujących,
prędkość, pasy bezpieczeństwa, a także zintensyfikowane w okresie o nasilonym ruchu w czasie ferii
zimowych, wakacji oraz świąt. Realizacja działań jest ukierunkowana na prawidłową dyslokację służby
w oparciu o analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Realizatorzy działania


Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Partnerzy


Starostwo Powiatowe w Poznaniu



Samorządy gminne powiatu poznańskiego

11



Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu



Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

Efekty działania


Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Mierniki działania


Liczba wypadków drogowych i ich ofiar



Liczba nietrzeźwych kierujących (na podstawie danych Wydziału Ruchu Drogowego
i Komisariatów Policji KMP powiatu poznańskiego - ujawnionych nietrzeźwych),



Liczba kontroli stanu trzeźwości kierujących (na podstawie danych Wydziału Ruchu Drogowego
KMP)

Źródła finansowania


Środki własne Policji



Środki Powiatu Poznańskiego



Środki samorządów gminnych powiatu poznańskiego



Środki Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu

 Działanie 2 – Działania profilaktyczno-edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
Opis działania
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym mają charakter ciągły i są realizowane
w każdym roku obowiązywania programu. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze
poprzez realizowanie kierunkowych programów prewencyjnych i projektów profilaktyczno-edukacyjnych.
Realizacja przedsięwzięć poprawia bezpieczeństwo na drodze oraz kreuje świadomość uczestników ruchu
drogowego na temat wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Realizacja działań odbywać się będzie
przez spotkania profilaktyczno-edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie akcji i kampanii
społecznych, które skierowane są do wszystkich uczestników ruchu drogowego w tym: kierujących,
motocyklistów, rowerzystów oraz pieszych uczestników ruchu drogowego, przy zaangażowaniu lokalnych
mediów.

Realizatorzy działania


Komenda Miejska Policji w Poznaniu
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Partnerzy


Starostwo Powiatowe w Poznaniu



Samorządy gminne powiatu poznańskiego



Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu



Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Efekty działania
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwiększenie świadomości o wspólnej odpowiedzialności
za bezpieczeństwo na drodze.
Mierniki działania


Liczba zrealizowanych projektów profilaktyczno-edukacyjnych

Źródła finansowania


Środki własne Policji



Środki własne Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu



Środki Powiatu Poznańskiego



Środki samorządów gminnych powiatu poznańskiego



Środki Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

 Działanie 3 – Współdziałanie z innymi instytucjami działającymi na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Opis działania
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym mają charakter ciągły i są realizowane
w każdym roku obowiązywania programu. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze
wszystkich uczestników ruchu drogowego między innymi poprzez niwelowanie ilości zdarzeń drogowych.
Elementem tych działań jest niwelowanie zagrożeń związanych z utrudnieniami w przejezdności dróg,
lokalizowanie i eliminowanie miejsc niebezpiecznych oraz nieprawidłowo oznakowanych w infrastrukturze
drogowej, poprzez wystąpienia do zarządców dróg i uczestnictwo w komisjach bezpieczeństwa oraz wizjach
lokalnych. Realizacja działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym odbywa się
także poprzez prowadzenie wspólnych działań z innymi służbami i instytucjami.
Realizatorzy działania


Komenda Miejska Policji w Poznaniu
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Partnerzy


Starostwo Powiatowe w Poznaniu



Samorządy gminne powiatu poznańskiego



Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Efekty działania


Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Mierniki działania


Liczba wypadków drogowych



Liczba kolizji drogowych

Źródła finansowania


Środki własne Policji



Środki Powiatu Poznańskiego



Środki samorządów gminnych powiatu poznańskiego



Środki Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego

c. Cel operacyjny 3 – Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
 Działanie 1 – Poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży mają charakter ciągły i są realizowane
w każdym roku obowiązywania programu. Podejmowane działania obejmują prowadzenie przedsięwzięć
edukacyjno – prewencyjnych oraz prelekcji dla dzieci i młodzieży na temat rozpoznawania zagrożeń oraz
odpowiedzialności karnej nieletnich, a także działań w zakresie ochrony małoletnich przed działaniami
przestępczymi i demoralizacją. Ważnym elementem jest zdecydowane reagowanie na występującą agresję
oraz zachowania chuligańskie. Fundamentem dla działań jest angażowanie dzieci i młodzieży w działania
profilaktyczne w celu podnoszenia ich świadomości o potrzebie podejmowania wspólnych działań na rzecz
poprawy bezpieczeństwa oraz kształtowanie właściwych postaw w przypadku występowania zagrożenia.
Realizacja założeń wspierana jest poprzez realizowanie kierunkowych programów prewencyjnych, projektów
profilaktyczno-edukacyjnych, przy zaangażowaniu lokalnych mediów.
Realizatorzy działania


Komenda Miejska Policji w Poznaniu
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Partnerzy


Starostwo Powiatowe w Poznaniu



Samorządy gminne powiatu poznańskiego

Efekty działania
Poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz wykształtowanie właściwych postaw zachowania się
w przypadku zagrożenia.
Mierniki działania


Liczba spotkań z dziećmi i młodzieżą



Liczba inicjatyw i przedsięwzięć profilaktycznych

Źródła finansowania


Środki własne Policji



Środki Powiatu Poznańskiego



Środki samorządów gminnych powiatu poznańskiego

 Działania 2 – Podnoszenie kompetencji nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz rodziców
w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Opis działania
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży mają charakter ciągły i są realizowane
w każdym roku obowiązywania programu. Działania obejmują prowadzenie przedsięwzięć edukacyjno prewencyjnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz rodziców na temat rozpoznawania zagrożeń
oraz odpowiedzialności karnej nieletnich, a także działań w zakresie ochrony małoletnich przed działaniami
przestępczymi i demoralizacją. Ponadto kształtowanie świadomości o potrzebie podejmowania wspólnych
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz kształtowanie właściwych postaw w przypadku
występowania zagrożenia. Realizacja założeń wspierana jest poprzez realizowanie kierunkowych programów
prewencyjnych, projektów profilaktyczno-edukacyjnych, przy zaangażowaniu lokalnych mediów.
Realizatorzy działania


Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Partnerzy


Starostwo Powiatowe w Poznaniu



Samorządy gminne powiatu poznańskiego
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Efekty działania
Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw i świadomości
nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz rodziców w sytuacji zagrożenia.
Mierniki działania


Liczba spotkań z nauczycielami/pedagogami/psychologami/ rodzicami



Liczba inicjatyw i przedsięwzięć profilaktycznych

Źródła finansowania


Środki własne Policji



Środki Powiatu Poznańskiego



Środki samorządów gminnych powiatu poznańskiego

6.2 Komenda Miejska PSP
a.

Cel operacyjny 1 – Poprawa bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej
w budynkach mieszkalnych i gospodarstwach

 Działanie 1- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejscach zamieszkania
Uzasadnienie działania
Podstawy prawne działania określa Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz.U. z 2013, poz. 1340 ze zm.). Ustawodawca do zadań Państwowej Straży Pożarnej zaliczył: organizowanie
i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń
oraz rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej określa zadania jako podejmowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę
życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, poprzez zapobieganie i zapewnienie odpowiednich sił
i środków do zwalczania pożaru.
Opis działania
Działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa pożarowego w miejscach zamieszkania mają charakter ciągły
i są realizowane w każdym roku obowiązywania programu. Polegać mają na dążeniu do zmniejszenia liczby
ofiar śmiertelnych i rannych w pożarach obiektów mieszkalnych oraz ograniczeniu strat materialnych.
Jednym z elementów działania, będzie również przekazanie mieszkańcom powiatu poznańskiego
autonomicznych czujek tlenku węgla/dymu w drodze konkursu.

16

Realizatorzy działania


KM PSP w Poznaniu

Partnerzy


Starostwo Powiatowe w Poznaniu



Urzędy miast i gmin powiatu poznańskiego

Efekty działania
Zachowanie wysokiej gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, przez co należy spodziewać
się zmniejszenia ilości ofiar w pożarach i ograniczenie strat materialnych. Wyposażenie obiektów
mieszkalnych w autonomiczne czujki tlenku węgla/dymu ostrzegające o zagrożeniu.
Mierniki działania


liczba osób śmiertelnych i rannych w pożarach oraz szacowane straty w mieniu



średni czas dotarcia jednostek straży pożarnej do pożaru w obiektach mieszkalnych



ilość autonomicznych czujek tlenku węgla/dymu przekazanych mieszkańcom

Źródła finansowania


środki budżetowe KM PSP w Poznaniu



środki własne Starostwa Powiatowego w Poznaniu i gmin powiatu poznańskiego



Działanie 2- Podniesienie poziomu wyszkolenia strażaków z zakresu prowadzenia działań
ratowniczych i gaśniczych

Uzasadnienie działania
Podstawy prawne działania określa Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz.U. z 2013, poz. 1340 ze zm.). Ustawodawca do zadań Państwowej Straży Pożarnej zaliczył: organizowanie
i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń
oraz rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej określa zadania jako podejmowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę
życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, poprzez zapobieganie i zapewnienie odpowiednich sił
i środków do zwalczania pożaru.
Opis działania
Działanie polega na przeprowadzaniu szkoleń i kierowaniu na szkolenia kwalifikacyjne oraz specjalistyczne
strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej.
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Realizatorzy działania


KM PSP w Poznaniu

Partnerzy


Ochotnicze Straże Pożarne

Efekty działania
Podniesienie kwalifikacji pożarniczych strażaków, prowadzące do zwiększenia skuteczności działań
ratowniczo – gaśniczych. Ponadto uzyskanie kwalifikacji do obsługi sprzętu specjalistycznego.
Mierniki działania


liczba przeszkolonych strażaków PSP



liczba przeszkolonych strażaków OSP

Źródła finansowania


środki budżetowe KM PSP w Poznaniu



środki własne Starostwa Powiatowego w Poznaniu i gmin powiatu poznańskiego

b.

Cel operacyjny 2 – Podniesienie świadomości społeczeństwa z zakresu ochrony
przeciwpożarowej

 Działanie 1- Edukacja społeczeństwa w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa
pożarowego i ochrony życia, zdrowia, mienia
Uzasadnienie działania
Podstawy prawne działania określa Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz.U. z 2013, poz. 1340 ze zm.). Ustawodawca do zadań Państwowej Straży Pożarnej zaliczył: organizowanie
i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń
oraz rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej określa zadania jako podejmowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę
życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, poprzez zapobieganie i zapewnienie odpowiednich sił
i środków do zwalczania pożaru.
Opis działania
Prowadzenie akcji edukacyjnych dot. zagadnień ochrony przeciwpożarowej w szkołach, podczas festynów
oraz imprez masowych na terenie powiatu poznańskiego. Prowadzenie akcji edukacyjnych pod nazwą: „Dni
otwartych strażnic” w macierzystych jednostkach PSP oraz w trakcie ćwiczeń na obiekcie i przeprowadzania
próbnej ewakuacji w zakładach pracy, szkołach, przedszkolach oraz innych obiektach. Informowanie
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społeczeństwa poprzez ulotki, plakaty, spoty telewizyjne, akcje sezonowe (np.: ferie zimowe, letnie, przerwy
świąteczne itp.).
Realizatorzy działania


KM PSP w Poznaniu

Partnerzy


Ochotnicze Straże Pożarne

Efekty działania
Wzrost wiedzy społeczeństwa o zagrożeniach. Edukacja najmłodszych o bezpiecznych zachowaniach, co
w przyszłości przyczyni się do zmniejszenia ilości zdarzeń niebezpiecznych.
Mierniki działania


liczba przeprowadzanych akcji edukacyjnych

Źródła finansowania


środki budżetowe KM PSP w Poznaniu



środki własne Starostwa Powiatowego w Poznaniu i gmin powiatu poznańskiego



Działanie 2- Współdziałanie z podmiotami w zakresie prewencji społecznej

Uzasadnienie działania
Podstawy prawne działania określa Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz.U. z 2013, poz. 1340 ze zm.). Ustawodawca do zadań Państwowej Straży Pożarnej zaliczył: organizowanie
i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń
oraz rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej określa zadania jako podejmowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę
życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, poprzez zapobieganie i zapewnienie odpowiednich sił
i środków do zwalczania pożaru.
Opis działania
Współpraca przy przedsięwzięciach edukacyjnych organizowanych przez służby, inspekcje oraz inne
podmioty, na terenie powiatu poznańskiego.
Realizatorzy działania


KM PSP w Poznaniu
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Partnerzy


Ochotnicze Straże Pożarne



służby i instytucje współdziałające

Efekty działania
Świadomość społeczeństwa dotycząca zasad ochrony przeciwpożarowej oraz innych zagrożeń, z którymi
może spotkać się człowiek w codziennym życiu.
Mierniki działania


liczba przeprowadzanych akcji edukacyjnych

Źródła finansowania


środki budżetowe KM PSP w Poznaniu



środki własne Starostwa Powiatowego w Poznaniu i gmin powiatu poznańskiego

c.

Cel operacyjny 3- ochrona mieszkańców przed zagrożeniami zewnętrznymi

 Działanie 1- Poprawa bezpieczeństwa pożarowego poprzez zwiększenie skuteczności działań
prewencyjnych i kontrolnych
Uzasadnienie działania
Podstawy prawne działania określa Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz.U. z 2013, poz. 1340 ze zm.). Ustawodawca do zadań Państwowej Straży Pożarnej zaliczył: organizowanie
i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń
oraz rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej określa zadania jako podejmowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę
życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, poprzez zapobieganie i zapewnienie odpowiednich sił
i środków do zwalczania pożaru.
Opis działania
Przeprowadzanie zaplanowanych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
w obiektach o szczególnym znaczeniu na terenie powiatu poznańskiego, takich jak: zakłady przemysłowe,
hotele, szpitale, szkoły itp.
Realizatorzy działania


KM PSP w Poznaniu
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Efekty działania
Przygotowanie obiektu na powstanie zagrożenia oraz zminimalizowanie ryzyka powstania pożaru lub innego
miejscowego

zagrożenia.

Sprawdzenie

przestrzegania

przepisów

przeciwpożarowych

przez

właścicieli/zarządców obiektów.
Mierniki działania


ilość przeprowadzonych kontroli w poszczególnych obiektach (w tym ilość wydanych decyzji
administracyjnych, ilość stwierdzonych uchybień)

Źródła finansowania


środki budżetowe KM PSP w Poznaniu

 Działanie 2- wzmocnienie systemu ratowniczego na terenie powiatu poznańskiego
Uzasadnienie działania
Podstawy prawne działania określa Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz.U. z 2013, poz. 1340 ze zm.). Ustawodawca do zadań Państwowej Straży Pożarnej zaliczył: organizowanie
i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń
oraz rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej określa zadania jako podejmowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę
życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, poprzez zapobieganie i zapewnienie odpowiednich sił
i środków do zwalczania pożaru.
Opis działania
Rozbudowa Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na terenie powiatu poznańskiego, poprzez
włączenie kolejnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Doposażenie OSP i PSP w sprzęt specjalistyczny, do
zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń.
Realizatorzy działania


KM PSP w Poznaniu

Partnerzy


Ochotnicze Straże Pożarne



gminy powiatu poznańskiego
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Efekty działania
Zwiększenie skuteczności działań ratowniczo – gaśniczych, dzięki doposażeniu jednostek straży pożarnej
w sprzęt specjalistyczny oraz zmian organizacyjnych, związanych z włączeniem jednostek OSP do krajowego
systemu ratowniczo – gaśniczego.
Mierniki działania


ilość jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego



sprzęt przekazany przez KM PSP w Poznaniu dla OSP



zakupy sprzętu realizowane przez OSP, gminy, Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Źródła finansowania


środki własne OSP



środki własne Starostwa Powiatowego w Poznaniu i gmin powiatu poznańskiego

6.3 Starostwo Powiatowe w Poznaniu
a.


Cel operacyjny 1 – Poprawa funkcjonowania i warunków pracy policji
Działanie 1 - Wspieranie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w zakupie niezbędnego sprzętu
i wyposażenia

Opis działania
Działania z zakresu zakupu lub przekazania środków finansowych na zakup wyposażenia i sprzętu dla
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Komisariatów Policji z terenu powiatu poznańskiego mają
charakter ciągły i są realizowane w każdym roku budżetowym. Corocznie Komendant Miejski Policji
w Poznaniu przedstawia Staroście Poznańskiemu (i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku) do
zaopiniowania propozycje wydatkowania środków na zakup sprzętu i wyposażenia (np. zakup sprzętu
techniki policyjnej, komputerowo - biurowego, radiowozów itp.).
Realizatorzy działania


Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Partnerzy


Komenda Miejska Policji w Poznaniu



Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Efekty działania
Poprzez wsparcie finansowe zakupu sprzętu i wyposażenia policji następuje poprawa warunków pracy, co
winno zwiększać skuteczność działań służb policyjnych w regionie.

22

Mierniki działania


Liczba i rodzaj zakupionego sprzętu



Wielkość wydatków przeznaczonych na pomoc w wyposażeniu policji

Źródła finansowania


Środki własne Powiatu Poznańskiego
 Działanie 2 - Wspieranie działań Policji w zakresie remontów lub budowy nowych
komisariatów na terenie powiatu poznańskiego.

Opis działania
W zależności od możliwości finansowych powiatu, wcześniej podjętych ustaleń oraz potrzeb zostaje
określony plan działań dotyczących budowy lub możliwych do wykonania prac remontowych. Kolejność
remontów jednostek policji wynika z ustaleń opracowanego przy współpracy z policją szczegółowego
corocznego harmonogramu wsparcia inwestycyjnego remontów komisariatów.
Realizatorzy działania


Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Partnerzy


Komenda Miejska Policji w Poznaniu



Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu



Gminy Powiatu Poznańskiego

Efekty działania
Poprzez wsparcie finansowe inwestycji budowy i remontów komisariatów policji następuje poprawa
warunków pracy funkcjonariuszy oraz jakości obsługi mieszkańców. Ma to wpływ na zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa w powiecie.
Mierniki działania


Liczba i rodzaj przeprowadzonych prac budowlanych i remontowych



Wielkość wydatków przeznaczonych na prace remontowo-budowlane

Źródła finansowania


Środki własne Powiatu Poznańskiego



Środki budżetowe policji i gmin
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 Działanie 3 - Zwiększenie efektywności pracy funkcjonariuszy poprzez nagrody w konkursie
„Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” oraz nagrody za osiągnięcia w służbie

Opis działania
Przeprowadzenie konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” stanowiącego płaszczyznę
współzawodnictwa pomiędzy dzielnicowymi pełniącymi służbę na terenie powiatu poznańskiego, sprzyjając
działaniom na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w powiecie.
Przekazanie środków finansowych na nagrody przyznawane przez Komendanta Miejskiego Policji
w Poznaniu za szczególne osiągnięcia w służbie na terenie powiatu poznańskiego, zgodnie z regulamin ich
przyznawania.
Realizatorzy działania


Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Partnerzy


Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Efekty działania
Poprzez konkurs „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” - promowanie i premiowanie pozytywnego
wizerunku dzielnicowego, podniesienia jego rangi w społeczności lokalnej jako policjanta pierwszego
kontaktu. Wzmocnienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami podległego rejonu.
Zwiększenie zaangażowania i efektywności podczas pełnienia służby poprzez nagradzanie policjantów za
zatrzymania na tzw. „gorącym uczynku” oraz podejmowanie działania i inicjatywy mające wpływ na
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
Mierniki działania


Ocena pracy dzielnicowych zgłoszonych do konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”



Liczba nagrodzonych policjantów zgodnie z regulaminem przyznawania nagród przez Komendanta
Miejskiego Policji

Źródła finansowania


Środki własne Powiatu Poznańskiego
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b. Cel operacyjny 2 – Poprawa funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej
 Działanie 1 - Wspieranie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w zakupie
niezbędnego sprzętu i wyposażenia
Opis działania
Priorytetowo wsparcie dotyczy zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, wyposażonych w sorbenty
i neutralizatory do neutralizacji wycieków, m.in. ropy i olejów, a także różnego rodzaju sprzętu gaśniczego
i wyposażenia straży pożarnej.
Realizatorzy działania


Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Partnerzy


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Efekty działania
Poprzez wsparcie finansowe zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia wzrasta bezpieczeństwo pożarowe
oraz sprawność funkcjonowania służb ratowniczo-gaśniczych w powiecie.
Mierniki działania


Liczba i rodzaj zakupionego sprzętu



Wielkość wydatków przeznaczonych na zakup sprzętu i wyposażenia

Źródła finansowania


Środki własne Powiatu Poznańskiego



Środki budżetowe straży pożarnej i gmin

 Działanie 2 - Wspieranie działań Państwowej Straży Pożarnej w zakresie remontów lub budowy
nowych strażnic na terenie powiatu poznańskiego
Opis działania
Działanie polega na wsparciu finansowym inwestycji remontowo-modernizacyjnych jednostek straży
pożarnej oraz budowy nowych strażnic na terenie powiatu. Realizacja działania następuje według
zgłaszanych potrzeb poszczególnych strażnic.
Realizatorzy działania


Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Partnerzy


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej



Gminy powiatu
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Efekty działania
Poprzez wsparcie finansowe inwestycji remontowo-budowlanych jednostek straży pożarnej poprawiają się
warunki pracy oraz sprawność funkcjonowania służb ratowniczo-gaśniczych w powiecie.
Mierniki działania


Liczba i rodzaj przeprowadzonych inwestycji



Wielkość wydatków przeznaczonych na remonty i budowę nowych strażnic

Źródła finansowania


Środki własne Powiatu Poznańskiego



Środki budżetowe straży pożarnej i gmin

 Działanie 3 - Współpraca z Zarządem Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej
Opis działania
W ramach współpracy Starostwa z Zarządem Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych odbywa się
coroczny konkurs „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” oraz fundowane są nagrody pieniężne dla
zwycięzców. Ponadto organizowane są zawody sportowo-pożarnicze i imprezy okolicznościowe w powiecie.
Realizatorzy działania


Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Partnerzy


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej



Zarząd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych



Gminy powiatu

Efekty działania
W ramach współpracy z Zarządem Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych Powiat Poznański wspiera
inicjatywy mające na celu zwiększenie aktywności i sprawności fizycznej druhów OSP, integrację druhów
oraz promocję wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i działalności OSP.
Mierniki działania


Liczba i rodzaj przeprowadzonych imprez i zawodów



Wielkość wydatków przeznaczonych na współpracę z OSP

Źródła finansowania


Środki własne Powiatu Poznańskiego



Środki budżetowe straży pożarnej i gmin
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 Działanie 4 – Zakup lub dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych
w ramach posiadanych możliwości finansowych
Opis działania
W ramach wspierania Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) Powiat dofinansowuje wyposażenie
w sprzęt i urządzenia specjalistyczne tych jednostek. To działanie służy poprawie funkcjonowania systemu
ratowniczo-gaśniczego w powiecie. Dofinansowanie wyposażenia jednostek OSP prowadzone będzie
w ramach posiadanych możliwości finansowych oraz zgłaszanych potrzeb.
Realizatorzy działania


Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Partnerzy


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej



Ochotnicze Straże Pożarne



Gminy powiatu

Efekty działania
Dzięki działaniom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ich współpracy ze
strukturami powiatowymi i gminnymi zarządzania kryzysowego znacznie ogranicza się skutki powstałych
zagrożeń. Dofinansowanie funkcjonowania OSP stanowi zatem bardzo ważny element wspierania systemu
bezpieczeństwa w powiecie.
Mierniki działania


Liczba i rodzaj finansowego wsparcia OSP



Wielkość wydatków przeznaczonych dla OSP



Liczba interwencji jednostek OSP

Źródła finansowania


Środki własne Powiatu Poznańskiego



Środki budżetowe straży pożarnej i gmin

 Działanie 5 - Wspieranie rozwoju i funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Szkolenia
Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Opis działania
Wsparcie finansowe, merytoryczne oraz organizacyjne związane z rozwojem i funkcjonowaniem
Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Poznaniu.
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Realizatorzy działania


Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Partnerzy


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Efekty działania
Zadanie nieodpłatnego szkolenia druhów-ochotników spoczywa na Państwowej Straży Pożarnej niemniej
jednak zaangażowanie finansowe, organizacyjne i merytoryczne powiatu poznańskiego w stały rozwój bazy
szkoleniowej oraz proces szkolenia druhów-ochotników jest elementem wypełniania zadań samorządu
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom, rozwojem ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej oraz zarządzania kryzysowego na terenie powiatu. Jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych stanowią istotny element potencjału ratowniczego powiatu a odpowiednio wysoki poziom
wyszkolenia druhów-ochotników pozwala na profesjonalne prowadzenie różnorakich działań ratowniczych.
Mierniki działania


Ilość przeprowadzonych szkoleń w ośrodku



Liczba przeszkolonych druhów-ochotników

Źródła finansowania


Środki własne Powiatu Poznańskiego



Siły i środki Państwowej Straży Pożarnej

 Działanie 6 - Coroczne przyznawanie nagrody za wybitne osiągnięcia w służbie lub pracy
społecznej w konkursie „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”
Opis działania
Przeprowadzenie konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” dla strażaków zawodowych oraz druhów
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Realizatorzy działania


Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Partnerzy


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu



Wójtowie i Burmistrzowie gmin powiatu poznańskiego



Zarządy Gminne i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

Efekty działania
Poprzez konkurs „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” istnieje możliwość promowania i premiowania
mistrzostwa w zawodzie, twórczego stosunku do służby wyrażającego się w inicjatywach i działaniach, które
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wybitnie przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa ratowanych i ratowników oraz rozwoju ratownictwa.
Mierniki działania


Ocena dokonań zgłoszonych do konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”

Źródła finansowania


Środki własne Powiatu Poznańskiego

c. Cel operacyjny 3 – Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego i realizacji zadań obronnych
 Działanie 1 - Utrzymanie ciągłości przepływu informacji Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego Starosty Poznańskiego z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
Opis działania
Do zadań PCZK, należy: 1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na
potrzeby zarządzania kryzysowego; 2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej; 3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności; 4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum; 7) realizacja zadań stałego dyżuru w ramach
gotowości obronnej państwa.
Realizatorzy działania


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Partnerzy


Policja



Państwowa Straż Pożarna



Gminne i Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego



Inspekcje Sanitarne, Weterynaryjne itp.

Efekty działania
Zwiększa się stopień koordynacji decyzji i współpracy podmiotów i służb kryzysowych, co stanowi ważny
element w tworzeniu w pełni zintegrowanego systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego w regionie.
Mierniki działania


Liczba zgłoszeń telefonu alarmowego

Źródła finansowania


Środki własne Powiatu Poznańskiego
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 Działanie 2 - Doposażanie powiatowej bazy materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego
Opis działania
Elementem zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu jest powiatowa baza materiałów i sprzętu
przeciwpowodziowego, która zlokalizowana jest na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8
w Bolechowie. Działanie wymaga stałego monitorowania stanu i rodzaju wyposażenia magazynu
przeciwpowodziowego, oraz ciągłego jego doposażenia w odpowiedni sprzęt i materiały (m.in. worki,
zapory, agregaty prądotwórcze, pilarki, łodzie, plandeki itp.).
Realizatorzy działania


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Partnerzy:


Państwowa Straż Pożarna



Gminne i Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego

Efekty działania
Zwiększa się poziom zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa powiatu
Mierniki działania


Stopień wyposażenia magazynu



Wielkość wydatków na doposażenie magazynu

Źródła finansowania
Środki własne Powiatu Poznańskiego
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