UCHWAŁA Nr 51/VIII/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2007r.

w sprawie przyj ęcia sprawozdania z realizacji w 2006 roku „Powiatowego programu
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porz ądku
publicznego" oraz założenia programowe na 2007 rok

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759) uchwala si ę, co następuje:
§ 1. Przyj ąć sprawozdanie z realizacji w 2006 roku „Powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpiecze ństwa obywateli i porz ądku publicznego" oraz założenia
programowe na 2007 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bydgoskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie

Działaj ąc na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie
powiatowym Rada Powiatu Bydgoskiego uchwa łą Nr 195/XXXVI/2002 z dnia 25 kwietnia
2002r. przyj ęła przygotowany przez Komisj ę Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Bydgoskiego
projekt „Programu zapobiegania przest ępczości oraz ochrony bezpiecze ństwa obywateli
i porządku publicznego Bezpieczny Powiat".
Uchwalaj ąc „Program zapobiegania przest ępczo ści oraz ochrony bezpiecze ństwa
obywateli i porz ądku publicznego Bezpieczny Powiat" Rada Powiatu Bydgoskiego corocznie
przyjmuje sprawozdanie z jego realizacji.
Niniejsza uchwała normuje przytoczone powyżej zadanie.
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Załącznik do Uchwały Nr 51NI11/07
Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2007r.

BEZPIECZNY POWIAT

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
„POWIATOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘ PCZOŚCI ORAZ OCHRONY
BEZPIECZE Ń STWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO"
ORAZ ZAŁOŻENIA NA 2007 ROK

I. Wstęp.

Program zapobiegania przest ępczości oraz ochrony bezpiecze ństwa obywateli i porz ądku
publicznego — „Bezpieczny powiat", jest katalogiem działa ń profilaktycznych realizowanych
sukcesywnie lub okresowo przez szefów s łużb, inspekcji, straży, jednostki samorządowe
oraz inne zainteresowane taką form ą współpracy instytucje, przy założeniu stałej współpracy tych
podmiotów. Działania te ukierunkowane są na:
• zapobieganie patologiom spo łecznym jako zjawiskom kryminogennym, w szczególno ści
działania zwi ązane z profilaktyk ą uzależnień od alkoholu, narkotyków i papierosów;
• zwi ększanie bezpiecze ństwa w komunikacji i w ruchu drogowym - promowanie zasad
bezpiecze ństwa komunikacyjnego;
• podnoszenie poziomu bezpiecze ństwa oraz ograniczenie przest ępczości;
• promowanie zdrowych form sp ędzania wolnego czasu — zawody sportowe, zajęcia
pozalekcyjne, udostępnianie sal gimnastycznych dzieciom i m łodzieży.
II. Działania programowe:
1. Akcja „Bezpieczne wakacje".

a)

W miesi ącu czerwcu ubieg łego roku odbyło si ę spotkanie poświęcone akcji „Bezpieczne
wakacje". W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze Policji, Pa ństwowej Straży Pożarnej,
pracownicy inspekcji sanitarnej i weterynaryjnej, kuratorium o światy.
b) Wyposażono ratowników wodnych w miejscowo ści Pieczyska w deskę ratowniczą
wraz ze stabilizatorami g łowy — okres lipiec — sierpie ń 2006r.
c) Zorganizowano w dniu 21 sierpnia ubieg łego roku w Pieczyskach akcj ę „Bezpieczna
woda". W akcji udzia ł wzięła Policja, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Stra ż
Pożarna.
d) Dokonano przedwakacyjnego przegl ądu oznakowania dróg. Przegl ąd dróg zorganizowano
w dniu 5 lipca 2006r. m.in . w gminach Sicienko, Nowa Wie ś Wielka, Białe Błota, Osielsko,
Dobrcz i Koronowo, po stwierdzeniu b łędów wystosowano do gmin monity zmierzaj ące
do ich usunięcia. Przegl ąd organizował Wydział Komunikacji i Dróg.
e) Zwiększono liczbę patroli policyjnych w miejscach wypoczynku letniego — k ąpieliska nad
zalewem Koronowski, w Borównie, Chmielnikach, Pieckach — zwi ększenie patroli
następuje poprzez organizacj ę sezonowych posterunków wodnych przez KMP
w Bydgoszczy. Dodatkowo Powiat Bydgoski sfinansowa ł w kwocie 2500 złotych
organizację dodatkowych patroli w rejonie zalewu Koronowskiego,
f) Dofinansowano zakup paliwa dla jednostki pływaj ącej Ogniwa Wodnego Policji
w Pieczyskach kwotą 1500 złotych.
g) Komenda Miejska PSP w Bydgoszczy w miesi ącu lipcu - sierpniu ubieg łego roku brała
udział w zabezpieczaniu akwenów wodnych. Dzia łaniami obj ęto:

• zabezpieczenie jeziora Borówno — termin 9.07, 23.07, 15.08 — jednostka JRG 1 — jedna
3 osobowa ekipa patrolowo — ratunkowa;
• zabezpieczenie zalewu Koronowskiego — termin 15,29.07, 27.08 — jednostka JRG 1
- jedna 3 osobowa ekipa patrolowo — ratunkowa;
• zabezpieczenie obszarów le śnych, obozowisk, przystani i brzegów wzdłuż zalewu
Koronowskiego — termin 11, 15 i 29 .07, 27.08 — 1 samochód patrolowo — ga śniczy
z OSP Koronowo, 1 samochód patrolowo — ga śniczy z OSP M ąkowarsko;
• zabezpieczenie odcinka rzeki Wisły — w zależności od warunków soboty i niedziele
w lipcu i sierpniu w godzinach 10 00 - 19 00 _ dwie 3 osobowe ekipy patrolowo
— ratunkowe na sprzęcie pływaj ącym — OSP Solec Kujawski, WOPR Solec Kujawski.
h) W dniach 04.07, 18.07 przeprowadzono kontrole miejsc organizacji wypoczynku letniego
na terenie gminy Koronowo — w skład zespołu kontroluj ącego wchodzili funkcjonariusze
Policji, PSP, pracownicy inspekcji sanitarnej, Starostwa Powiatowego i Urz ędu Miejskiego
w Koronowie. Kontrol ą obj ęto następuj ące jednostki: ZHP Hufiec Włocławek,
ZHP „Jaszczurkowcy" z Grudzi ądza, Oś rodek Wypoczynkowy w Kręglu, ZHR Okręg
Mazowiecki, WKS Zawisza Harcerski O środek Wypoczynkowy w Krówce Leśnej
- 04.07.07, Wojskowy Klub Żeglarski „PASAT" O środek Szkolenia Żeglarskiego, ZHP
Związek 5-tych i 29-tych Dru żyn Harcerskich „Bractwo" — 18.07.07.
i) Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna przeprowadzi ła kontrole czysto ści wody
w miejscach k ąpielisk zorganizowanych i niezorganizowanych oraz warunków sanitarnych
sprzedaży żywności w punktach gastronomicznych:
• kontrol ą na terenie Powiatu Bydgoskiego obj ętych było 12 miejsc zwyczajowo uznanych
tj. Gmina Koronowo: Krówka Le śna, Romanowo, Samoci ążek, Sokółka, Pieczyska,
Kręgiel, Gmina Sicienko: Wierzchucinek, Gmina Dobrcz: Borówno, Nekla, Gmina Nowa
Wieś Wielka: Chmielniki, Piecki;
• przeprowadzono 130 kontroli punktów gastronomicznych, w tym przy stacjach
benzynowych i restauracji w okresie przedwakacyjnym i wakacyjnym: Bia łe Błota — 12,
Dobrcz — 10, Osielsko — 16, Nowa Wie ś Wielka - 12, D ąbrowa Chełmi ńska - 1, Sicienko
- 19, Solec Kujawski - 17, Koronowo - 43.
j) Sekcja Prewencji KMP w Bydgoszczy prowadzi ła cykl profilaktycznych spotka ń
z wypoczywaj ącą młodzieżą. Poruszana tematyka dotyczyła zagrożeń ze strony osób
obcych, psów oraz zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zażywaniem
narkotyków. Spotkania takie zorganizowano np. w Pieczyskach, Krówce Le śnej. Z uwagi
na ogólno dostępny charakter tego typu działań trudno jest oszacowa ć liczbę uczestników.
2. Działania profilaktyczne ukierunkowane na: przeciwdzia łanie problematyce uzależnie ń
zapobieganie patologiom społecznym, kształtowanie świadomości społecze ństwa
na temat zasad zachowania bezpiecze ństwa.

Do inicjatyw realizowanych w tym segmencie nale żały przede wszystkim konkursy,
pogadanki, propagowanie zdrowych form sp ędzania wolnego czasu. Wymieni ć tu należy:
a) Program „Sport to zdrowie" — dofinansowano kwot ą przeszło 30000 złotych działalność
najaktywniejszych uczniowskich klubów sportowych, wspó łorganizowano imprezy
sportowe na terenie poszczególnych gmin. W ramach konkursu ofert dla organizacji
pożytku publicznego dotacje otrzymały następuj ące kluby: Mi ędzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy Roszak, Uczniowski Klub Sportowy Spartakus Gminny Ludowy Klub Sportowy
Osielsko, Uczniowski Klub Sportowy w Łochowie, KSRT „Szczęśliwa Dolina". Zadania te
realizował Wydział Edukacji, Kultury i Sportu tutejszego urz ędu.
b) Prowadzenie w punktach konsultacyjnych dy żurów funkcjonariuszy Policji.
W poszczególnych gminach funkcjonuj ą punktu konsultacyjne, porad udzielaj ą tam
pracownicy pomocy społecznej, Policjanci.
c) Opracowano wyniki ankiety na temat zagro żeń wś ród młodzieży. Wyniki przedstawiono
na spotkaniu z dyrektorami zainteresowanych szkó ł - 24 maja 2006r. oraz na posiedzeniu
Komisji Bezpiecze ństwa i Porządku w dniu 21 czerwca 2006r.
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d)

Program „Bezpieczna szkoła":
• Specjali ści ds. prewencji prowadzili w szko łach podstawowych spotkania w czasie
których omawiali tematyk ę zwi ązaną z unikaniem różnego rodzaju zagro żeń . Łącznie
przeprowadzono przeszło 200 spotkań z dziećmi i młodzieżą np. w Zespole Szkół
we Wtelnie, Zespole Szkół w Łochowie, Zespole Szkół w Dobrczu.
• zorganizowano dla 26 nauczycieli i pedagogów szkolenie „Budowanie środowiskowych
systemów oddziaływań wychowawczo — prawnych opartych na współpracy szkół
z Policj ą: — koszt 655 złotych;
• „Niebieski tydzień " — tygodniowa obecność Policji w placówce o światowej. W czasie
tego okresu prowadzone s ą róż nego rodzaju konkursy, pogadanki i pokazy policyjne.
Przykładowe akcje tego typu przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie
Królewskim i w Szkole Podstawowej w Witoldowie. Z uwagi na charakter akcji trudno
określić liczbę uczestników, gdyż biorą w nich udział dzieci z różnych klas.
e) Konkurs „Bezpieczne życie" - propagowanie wiedzy na temat zasad udzielania
pierwszej pomocy i obrony cywilnej.
W konkursie udział wzięły dwu osobowe reprezentacje ze szkó ł ponadgimnazjalnych
powiatu bydgoskiego. Klasyfikacja w konkursie wygl ądała następuj ąco: I miejsce — Marek
Knop, II — Monika Wełniak, III — Joanna Kłodzi ńska, IV — Karol Szmelter i Łukasz
Sławi ński, V — Krzysztof Wielgosz, VI — Aneta S łończewska i Katarzyna Michalak.
Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe o łącznej wartości 426 złotych.
f) Działania proekologiczne:
• Powiatowa Akcja Sprz ątania Świata.
Akcję zorganizowano w dniu 18 wrześ nia 2006r. W akcji udział wzięli uczniowie
z Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie — łącznie około 60 osób. Uczniowie
wyposażeni w worki i rękawiczki zbieraj ąc odpady, przeszli drog ą z Koronowa
do Samoci ąż ka oraz brzegiem Zalewu Koronowskiego w Samoci ążku. Akcję
zakończono ogniskiem i pieczeniem kie łbasek na terenie KS „SPARTAN".
• Konkursy edukacyjno — ekologiczne ( fotograficzny „Powiat Bydgoski regionem
różnorodnych osobliwo ści przyrodniczych", plakat „Zielona ekologiczna kompozycja",
wypracowanie „Odpady — konieczno ść cywilizacyjna czy przekle ństwo naszych
czasów") — promuj ące ochron ę środowiska. Ogółem nadesłano 43 plakaty,
8 wypracowań , 23 fotografie. Z po śród nadesłanych prac nagrodzono i wyró żniono
następuj ące osoby:
— konkurs fotograficzny: kategoria wiekowa 13 lat Marta Donarska Szko ła Podstawowa
w Białych Błotach, kategoria wiekowa powy żej 13 lat nagroda g łówna Justyna Korcz
ZSZ w Koronowie, wyróżnienia: Anna Szypryt Gimnazjum nr 2 w Kotomierzu,
Aleksandra Stąk — Publiczne Gimnazjum w Białych Błotach, Karolina Pestka
Publiczne Gimnazjum w Białych Błotach, Jacek Chrośniak Publiczne Gimnazjum
w Białych Błotach, Ewelina Szczepa ńska ZSZ w Koronowie;
— konkurs plastyczny: kategoria wiekowa do 13 lat — wyró żnienia: Sandra Żarkowska
Szkoła Podstawowa w brzozie, Wiktoria Znaczko Zespó ł Szkół w Wudzynie,
Dominika Hopka Szkoła Podstawowa nr 4 w Solcu Kujawskim, kategoria wiekowa
powyżej 13 lat: nagroda g łówna Patrycja J ędryczka Zespół Szkół w Kotomierzu,
wyróżnienie: Radek Śmieszek Zespół Szkół w Wudzynie, Żaneta Janka Zespół Szkół
Agro — Ekonomicznych w Karolewie;
— konkurs na wypracowanie: Zespół Szkół Agro — Ekonomicznych w Karolewie Marek
Knop;
Wymienione powyżej działania realizowane s ą przez Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Le śnictwa tutejszego urzędu.
g) Program „Młody strażak":
• Inspirowanie m łodzieży do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej — poprzez
organizacj ę Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Powiatowego Konkursu
Plastycznego o tematyce zwi ązanej z ochron ą przeciwpożarową w Solcu Kujawskim.
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Konkursy odbyły si ę 22 marca 2006r. w Solcu Kujawskim. W konkursach udzia ł wzięło
23 osób w Turnieju Wiedzy Po żarniczej oraz 27 laureatów konkursu plastycznego
„Młodzież Zapobiega Pożarom". Koszt organizacji konkursów wyniós ł 2200,00 złotych
w tym: 1500,00 złotych nagrody dla uczestników oraz 700 z łotych jednodaniowy obiad
dla uczestników i opiekunów.
• Prowadzenie przez stra żaków ochotników w szkołach pogadanek na temat ochrony
przeciwpożarowej. Jednostki OSP jako stowarzyszenia corocznie w planie pracy
na danych rok umieszczaj ą działania profilaktyczne zwi ązane z prowadzeniem spotka ń
z młodzieżą w placówkach oświatowych. Takie spotkania prowadzi ły np. OSP
Koronowo, Dobrcz, Solec Kujawski.
• Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo — Po żarniczych Młodzieżowych Drużyn
OSP. W 2006 roku zawody zorganizowano w miejscowo ści Nowa Wie ś Wielka w dniu
24 czerwca 2005r. udzia ł wzi ęto 30 dru żyn 10 osobowych — około 300 osób. Łączny
koszt organizacji zawodów wyniósł 4285,68 złotych (nagrody, woda mineralna,
puchary, artyku ły do przygotowania grochówki, naczynia i sztu ćce plastikowe).
• Prowadzenie pokazów sprzętu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki PSP i OSP.
Pokazy takie odbywają się w ramach współpracy prowadzonej przez placówki
oświatowe z jednostkami OSP i PSP np. w ramach obchodów Dnia dziecka, czy te ż
organizacji zabaw dla dzieci lub lokalnych festynów.
3. Działania zmierzaj ące do nawiązania ścisłej współpracy z Policj ą, w tym w zakresie
poprawy bezpiecze ństwa na drogach oraz Ochotnicz ą i Państwową Strażą Pożarną.

Kolejnym segmentem podj ętych działa ń były inicjatywy realizowane w zakresie
bezpiecze ństwa i wychowania komunikacyjnego oraz wsparcia dzia łalności Policji, jednostek
OSP i PSP, w tym:
a) Zakupiono trzy zestawy komputerowe dla Komisariatu Policji w Koronowie — sprz ęt ten
usprawni pracę biurową i operacyjn ą Policji. Zestaw sk ładał się z monitora LCD 17 cali LG
Flatron L1718S-SN, systemu operacyjnego WINDOWS, stacja robocza (nap ęd FDD,
optyczny, HDD 80 GB, RAM 512 MB, p łyta główna Intel D915GEVL, procesor Intel Celeron
D 331 2,66), klawiatura, mysz komputerowa - wartość 6939,36 złotych.
b) Dofinansowano zakup dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy pojazdu do mobilnego
monitoringu - wartość 20000 złotych.
c) Nagrodzono nagrodami pieni ężnymi trzech funkcjonariuszy Policji, którzy wykazali si ę
sukcesami w pracy prewencyjnej. Zgodnie z Uchwałą Nr 263/XXXVIII/06 z dnia 28 kwietnia
2006r. przekazano do WFWP kwotę 6000 złotych na nagrody pieni ężne
dla funkcjonariuszy Policji — nagrodzeni Policjanci to: podinsp. mgr S ławomir Grzegorczyk
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie, sier ż. szt. Piotr Wiertlewski
dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Sekcji Prewencji Komisariatu Policji w Koronowie,
sierż. szt. Marek Hyjek - dzielnicowy Zespołu Prewencji Posterunku Policji w D ąbrowie
Chełmi ńskiej.
d) Zakupiono dla Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy 5 sztuk ubra ń ochronnych WUS
— 2 GORE-TEX USP — wartość 9906, 40 złotych.
e) Zakupiono dla jednostek OSP KSRG nast ępuj ący sprzęt ratownictwa medycznego, sprz ęt
ratownictwa wodnego oraz sprz ęt ochrony przeciwpożarowej: zestaw medyczny PSP R1
dla OSP Dąbrowy Chełmi ńskiej, skafander suchy i rękawice suche z pierścieniami dla OSP
Koronowo, zestaw ABC do nurkowania dla OSP Solec Kujawski, ubranie żaroodporne
dla OSP Wojnowo i OSP M ąkowarsko, pompa wodna WB 30XT dla OSP Nowa Wieś
Wielka, koło ratunkowe, rzutka, lina asekuracyjna dla OSP Dobrcz — wartość zakupionego
sprzętu 19240,73 złotych.
f) Program „Radar" — Sekcja Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy prowadziła na drogach
powiatu bydgoskiego pomiar prędkości poruszaj ących się pojazdów i represjonowa ła
kierowców popełniających wykroczenia w ruchu drogowym. Akcja „Radar" obejmuje
działania Policji zwi ązane z pomiarem prędkości ruchu pojazdów, realizowane jako
czynności służbowe lub też w czasie tzw. długich weekendów.
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g) Program „Bezpieczna droga":
• Zorganizowano dla dzieci ze szkó ł podstawowych konkurs plastyczny „Jestem widoczny
— jestem bezpieczny na drodze". W konkursie nagrodzono i wyró żniono 25 prac. Łącznie
nadesłano 92 prace. Warto ść zakupionych nagród 696,51 złotych.
• Dofinansowano wykonanie masztu na fotoradar, który ustawiony zosta ł na drodze
powiatowej w miejscowo ści Łochowo — kwota 3500 złotych.
• Zorganizowano Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpiecze ństwie Ruchu Drogowego. Turniej
zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim w dniu 22 kwietnia 2006r.
Uczestnicy to trzy osobowe reprezentacje gminne ze szkól podstawowych (27 osób — SP
nr 4 i 1 Solec Kujawski, Nr 2 Koronowo, Kotomierz, Niemcz, Bia łe Błota, Brzoza,
Dąbrowa Chełmi ń ska, Strzelewo) i gimnazjum (24 osoby — Wtelno, Solec Kujawski,
Kotomierz, Żołędowo, Białe Błota, Dąbrowa Chełmi ńska, Wojnowo, Nowa Wieś Wielka).
Wartość zakupionych nagród wynios ła 1938,35 złotych.
• Zorganizowano akcj ę „Bezpieczna droga do szko ły" połączoną z pogadanką na temat
zasad zachowania bezpiecze ństwa na drodze i wr ęczeniem znaczku odblaskowego.
W 2006 roku akcje przeprowadzono w 19 szko łach podstawowych (około 800 uczniów).
Koszt akcji obejmuj ący zakup elementów odblaskowych wyniósł 3094,78 złotych.
• Przeprowadzono w miesi ącu październiku 2006r. akcj ę „Bezpieczna jesie ń" związaną
z wykonywaniem przez stacje kontroli pojazdów bezp łatnych bada ń samochodów
(sprawdzenie i regulacja świateł zewnętrznych pojazdu oraz skuteczno ści działania
hamulców). W akcji udzia ł wzięł o 10 stacji diagnostycznych, informacja o akcji
rozpropagowana zosta ła za pośrednictwem Gazety Powiatowej, w oś rodkach
zamiejscowych Wydzia ł u Komunikacji i Dróg oraz na stacjach kontroli pojazdów.
• Odnowiono oznakowanie poziome i pionowe przej ść dla pieszych : ul. Pomianowskiego —
Koronowo, Wierzchucin Królewski, Łochowo, ul Długa — Dobrcz, ul. Centralna — Osielsko.
• Przeprowadzono w 2006 roku kontrol ę szkół jazdy, stacji diagnostycznych
oraz przewoźników obsługuj ących linie autobusowe na terenie powiatu bydgoskiego:
— skontrolowano 10 stacji diagnostycznych, w tym Okrę gowe Stacje Kontroli Pojazdów:
w Osielsku, Strzyż awie i Lisim Ogonie oraz Stacje Kontroli Pojazdów: w Solcu
Kujawskim, w Sicienku, w Stopce, w Koronowie, w Nowej Wsi Wielkiej, w Bia łych
Błotach (dwie stacje);
— skontrolowano dwie linie zarz ądzane przez PKS Bydgoszcz M ąkowarsko — Koronowo
— Tryszczyn oraz Koronowo — Serock — Pruszcz — Świecie.
— skontrolowano 8 oś rodków szkolenia kierowców: Auto Plus Solec Kujawski, Szko ła
Jazdy KODEKS Roman GUTA Koronowo, OPTIMA Łochowo, GIT LK Solec Kujawski,
Europa Koronowo — kontrole bez zasadniczych uchybie ń , uwagi dotyczyły spraw
organizacyjno i porządkowych.
Wymienione powyżej działania realizowane były przez Wydzia ł Komunikacji i Dróg
tutejszego urzędu.
III. Podsumowanie i założenia programowe na 2007r.

Podsumowując coroczn ą realizacj ę „Powiatowego programu zapobiegania przest ępczości
oraz ochrony bezpiecze ństwa obywateli i porz ądku publicznego" stwierdzi ć należy, iż pomimo
skromnych środków budżetowych podejmowano szereg działań mających na celu propagowanie
zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego, zdrowych form sp ędzania wolnego czasu, akcentowania
problematyki zwi ązanej z uzależnieniami od alkoholu, narkotyków i papierosów, popraw ę
bezpieczeństwa na drogach.
Przytoczone w materiale dzia łania angażuj ą przy małym nakładzie finansowym dużą liczbę
uczestników. Z uwagi na ten fakt w bie żącym roku, w ramach posiadanych środków finansowych
realizowane będą w ramach programu „Bezpieczny powiat" to żsame działania, które określa
poniższa tabela.
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Program

Bezpieczne
wakac i' ee

Podmioty realizuj ące

Termin

Spotkanie „Bezpieczne wakacje"

samorząd powiatowy

czerwiec

Przeprowadzenie kontroli
w miejscach wypoczynku letniego

Policja, Straż Pożarna,
Inspekcja Sanitarna,
samorząd powiatowy i gminny

lipiec

Organizacja pogadanek z m łodzieżą
na temat bezpiecze ństwa

Policja,, Straż Pożarna

lipiec sierpień

Zakup sprzętu dla WOPR

samorząd powiatowy, WOPR

II kwartał

Dofinansowanie organizacji dodatkowych patroli Policji

samorząd powiatowy

Dofinansowanie na zakup paliwa dla jednostki Ogniwa
Wodnego Policji w Pieczyskach

samorząd powiatowy

Zadania

Zakup sprzętu dla jednostek OSP
Turniej Wiedzy Po żarniczej

Młody
strażak

Konkurs Plastyczny o Tematyce Przeciwpo żarowej
Pogadanki w szkołach
na temat ochrony przeciwpo żarowej

I półrocze
Zarząd Powiatowy OSP,

20 kwietnia

samorząd powiatowy,
Pań stwowa Straż Pożarna

cały rok

II półrocze

Powiatowe Zawody Sportowo — Po żarnicze

Bezpieczna
droga

Program
Pomiar i

Radar

Bezpieczna
szkoła

Konkurs plastyczny na temat bezpiecze ństwa na drodze

samorząd powiatowy

wrzesie ń

Turniej Wiedzy Bezpiecze ństwa Ruchu Drogowego

samorząd gminny
i powiatowy, Policja

14 kwietnia

Akcja „Bezpieczna jesie ń"

samorząd powiatowy

wrzesie ń

Akcja „Bezpieczna droga do szkoty"

samorząd powiatowy, Policja

I półrocze

Kontrola szkół kierowców, przewoźników i stacji
diagnostycznych

samorząd powiatowy, Policja

taty rok

Korekta oznakowania na drogach

samorząd powiatowy

czerwiec,
listopad

Wzmożone kontrole pod k ątem trzeźwości kierowców
i prędkości poruszających si ę pojazdów

Policja

cały rok
cały rok

Pogadanki i szkolenia w gminach

Policja, Stra ż Pożarna

Zakup fantoma celem prowadzenie zaj ęć
z zasad reanimacji

samorząd powiatowy,

Konkurs „Bezpieczne życie"

samorząd powiatowy

Akcja Niebieski tydzie ń - tygodniowa obecno ść Policji w
wybranej szkole: konkursy, pokazy

Sport to
zdrowie

Przeprowadzenie konkursu na dofinansowanie
Uczniowskich Klubów Sportowych

Ekologiczny
samorzad

Inne
działania

WOPR, PSP, OSP
..

jednostki
ednostki oświatowe

I półrocze
maj
cały rok

samorząd powiatowy

cały rok

samorząd powiatowy

cały rok

Poradnictwo w punktach konsultacyjnych

Policja , prokuratorzy,
stowarzyszenia

cały rok

Powiatowa Akcja Sprzątania Świata

samorząd gminny i powiatowy

wrzesie ń

Konkursy edukacyjno — ekologiczne: plastyczny,
wypracowanie i fotograficzny

samorząd powiatowy

Konkurs na najpiękniejszy ogród

samorząd powiatowy

marzec wrzesień

Realizacja programu DNA
w szkołach ponadgimnazjalnych

samorząd powiatowy

IV kwartał

Udział w akcji „S ąsiedzkie czuwanie"

samorząd powiatowy

III kwartał

Nagrody finansowe dla wyróżniających si ę
w pracy prewencyjnej funkcjonariuszy Policji

samorząd powiatowy

III kwartał

samorząd powiatowy
samorząd powiatowy

III kwartał

samorząd powiatowy

cały rok

Współorganizowanie imprez sportowych
na terenie powiatu

Niebieska
karta

lipiec sierpie ń

Zakup komputerów dla Komisariatu Policji Solec Kujawski
Zakup sprzętu dla Komendy Miejskiej PSP
Finansowanie funkcjonowania Centrum Powiatowego
Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego
Soorzadził:
Tomasz Federowicz
5 kwietnia 2007r.
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