UCHWAŁA Nr 185/XXIX/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2009r.

w sprawie przyj ę cia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu zapobiegania
przest ępczo ści oraz ochrony bezpiecze ństwa obywateli i porz ądku publicznego" oraz założeń
na 2009 rok

Na podstawie art. 4 ust.l pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 1 ) Rada Powiatu Bydgoskiego uchwala,
co następuje:

§ 1. Przyj ąć sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu zapobiegania
przestępczo ści oraz ochrony bezpiecze ństwa obywateli i porz ądku publicznego"
oraz założenia na 2009 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

PrzeWodnicz ący
Rady Powiętu Bydgoskiego
tiP

Stani ław Buś
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(Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)

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 Bezpiecze ństwa i Porz ądku Starosty
Bydgoskiego projekt „Programu zapobiegania przest ępczo ści 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 w formie uchwały sprawozdanie z jego realizacji.

Załącznik do Uchwały Nr 185 XXIX ,09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r.,
zaopiniowany na posiedzeniu Zarz ądu Powiatu w dniu 15 kwietnia 2009r.

BEZPILCZNY POWIAT

Sprawozdanie z realizacji
„Powiatowego programu zapobiegania przest ępczości oraz ochrony
bezpiecze ń stwa obywateli i porz ądku publicznego" oraz za łożenia na 2009 rok
Samorz ąd powiatowy maj ąc na uwadze mo żliwości finansowe i organizacyjne co roku realizuje katalog
zadań ukierunkowanych na popraw ę bezpiecze ństwa i porządku publicznego. Zadania te odpowiadaj ą
celom uj ętym w programie zapobiegania przest ępczo ści oraz ochrony bezpiecze ństwa obywateli
i porządku publicznego. W 2008 roku podj ęto i zrealizowano następuj ące inicjatywy:
1. Akcja „Bezpieczne wakacje".
a)

W dniu 24.06.2008r. omówiono na posiedzeniu Komisji Bezpiecze ństwa i Porządku dla miasta
Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego stopie ń przygotowania do akcji „Bezpieczne wakacje".
b) Wyposażono na okres lipiec — sierpie ń 2008r. ratowników wodnych w miejscowo ści Pieczyska
w deskę ratownicz ą wraz ze stabilizatorami g łowy.
c) Jednostki Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy oraz jednostki OSP KSRG bra ły udział
w zabezpieczaniu akwenów wodnych. Dzia łaniami obj ęto:
• zabezpieczenie jeziora Borówno — termin 19.07, 2.08, 15.08 — jednostka JRG 1 — jedna
2 osobowa ekipa patrolowo — ratunkowa;
• zabezpieczenie zalewu Koronowskiego — termin 5, 6, 27.07, 10, 16, 24.08 — jednostka
JRG 1 - jedna 3 osobowa ekipa patrolowo — ratunkowa;
• zabezpieczenie obszarów le śnych, obozowisk, przystani i brzegów wzd łuż zalewu
Koronowskiego — termin 13.07, 16.08 — l samochód patrolowo — ga śniczy z OSP Koronowo,
1 samochód patrolowo — ga śniczy z OSP Mąkowarsko;
• zabezpieczenie odcinka rzeki Wis ły — w zale żności od warunków soboty i niedziele w lipcu
i sierpniu w godzinach 10 00 - 19 00 _ dwie 3 osobowe ekipy patrolowo — ratunkowe na sprz ęcie
pływaj ącym — OSP Solec Kujawski, WOPR Solec Kujawski.
d) W dniach 8.07, 29.07 przeprowadzono na terenie gminy Koronowo kontrole miejsc organizacji
wypoczynku letniego — w sk ład zespołu kontroluj ącego wchodzili funkcjonariusze Policji, PSP,
pracownicy Inspekcji Sanitarnej, Starostwa Powiatowego i Urz ędu Miejskiego w Koronowie.
Kontrol ą obj ęto następuj ące podmioty: Hufiec ZHP Warszawa — Mokotów ul. Czarnomorska
3 Warszawa, HOO w Pólku - Komenda Hufca Krzeszyce, FHU Recon Toru ń, HOW w Krówce
Leśnej — Okręg Mazowiecki ZHR Warszawa, Komenda Hufca ZHP Che łmża, obóz żeglarski
w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego Marina WK Ż „Pasat" w Pieczyskach Polskiego Towarzystwa
Turystyczno — Krajoznawczego Oddzia ł przy Klubie POW w Bydgoszczy, obóz żeglarski
w O środku Szkolenia Bydgoskiego Klubu Żeglarskiego w Pieczyskach zorganizowany
przez Bydgoski Klub Żeglarski, kolonia organizowana w o środku wypoczynkowym „Polonez"
przez Rzymskokatolick ą Parafi ę św. Michała Archanioła w Łodzi, kolonie organizowane
przez Klub Je ździecki „Deresz" w Nowym Dworze.
e) Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna przeprowadzi ła kontrole czysto ści wody
w miejscach kąpielisk zorganizowanych oraz warunków sanitarnych sprzeda ży żywno ści
w punktach gastronomicznych:
• kontrol ą obj ętych było 5 miejsc zwyczajowo uznanych tj. gmina Koronowo: Samoci ążek,
Pieczyska, gmina Sicienko: Wierzchucinek, gmina Dobrcz: Borówno, gmina Nowa Wie ś
Wielka: Chmielniki, kontrole przeprowadzano raz w miesi ącu (od maja do wrze śnia)
oraz jednorazowo na k ąpielisku w HOW w Pólku;
• przeprowadzono w okresie przedwakacyjnym oraz wakacyjnym (maj — wrzesie ń) 297 kontroli
punktów gastronomicznych, w tym przy stacjach benzynowych.
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f)

Policjanci z Sekcji Prewencji KMP w Bydgoszczy przeprowadzili spotkania profilaktyczne
z wypoczywaj ącą młodzieżą. Poruszana tematyka dotyczy ła zagro żeń ze strony osób obcych, psów
oraz zagro żeń zwi ązanych ze spo żywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków. Miejscem takich
spotkań były kolonie/obozy/pó łkolonie organizowane np. w WDW Żagiel w Borównie,
w Harcerskim O środku Wypoczynkowym w Krówce Le śnej, w Gminnym O środku Kultury
w Zielonczynie, w szkołach podstawowych w Koronowie i w Nowej Wsi Wielkiej.
g) Zakupiono dla Rejonowego WOPR w Bydgoszczy przyczep ę do łodzi o wartości 2996 zł.
h) Zwi ększono liczb ę patroli policyjnych w miejscach wypoczynku letniego — k ąpieliska
nad zalewem Koronowskim, jeziorami: Borówno, Jezuickie i Piecki. Realizacja zadania nast ępuje
poprzez organizacj ę sezonowych posterunków wodnych i pieszych Policji. Powiat dofinansowa ł
kwot ą 6000 zł. organizacj ę dodatkowych patroli pieszych.
i) Dofinansowano kwot ą 2000 z ł. zakup paliwa dla jednostki p ływaj ącej Ogniwa Prewencji
na Wodach Sekcji Prewencji KMP w Bydgoszczy stacjonuj ącej Pieczyskach.
2. Działania ukierunkowane na przeciwdzia łanie problematyce uzale żnień, zapobieganie patologiom
społecznym, pomoc prawn ą, edukacj ę na temat zasad zachowania bezpiecze ństwa.
a) Program „Sport to zdrowie" — dofinansowano w ramach przeprowadzonego konkursu kwot ą
55000 z ł. UKS Roszak w Solcu Kujawski, UKS w Łochowie, ULKS Zryw w Dobrczu, MUKS
Taro w Wojnowie, wspó łorganizowano imprezy sportowe na terenie poszczególnych gmin.
Zadania te realizował Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.
b) Prowadzono w gminnych punktach konsultacyjnych dy żury funkcjonariuszy Policji, pracowników
pomocy społecznej, prawników, przedstawicieli stowarzysze ń zajmuj ących si ę sprawami
przemocy w rodzinie.
c) Program „Bezpieczna szko ła":
• specjali ści ds. prewencji prowadzili w okresie szkolnym spotkania w czasie których omawiali
tematykę zwi ązaną z unikaniem ró żnego rodzaju zagro żeń . Spotkania takie przeprowadzono np.
w Gimnazjum w Koronowie (200 uczniów), w przedszkolu w Łąsku Małym (20 dzieci),
w przedszkolach w Nowej Wsi Wielkiej (102 dzieci), Niemczu, Zielonce, w szko łach
podstawowych nr 1 w Koronowie (380 uczniów), Wa łdowie Królewskim, D ąbrowie
Chełmi ńskiej, Białych B łotach, Dobrczu, nr 1 i 4 w Solcu Kujawskim (170 uczniów);
• „Niebieski tydzie ń " — tygodniowa obecno ść Policji w placówce o światowej. W czasie tego
okresu prowadzone s ą ró żnego rodzaju konkursy, pogadanki i pokazy policyjne. Z uwagi
na masowy charakter akcji trudno okre ś lić liczbę uczestników, gdyż biorą w nich udział dzieci
z różnych klas. W 2008 roku przeprowadzono 7 takich akcji.
d) Konkurs „Bezpieczne życie" - propagowanie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy
i obrony cywilnej. W konkursie udział wzi ęły dwuosobowe reprezentacje ze szkó ł
ponadgimnazjalnych powiatu bydgoskiego. Klasyfikacja w konkursie wygl ądała następuj ąco:
I miejsce — Daria Najdowska, II — Beata Rambowicz, III — Ma łgorzata Radgowska, IV — Artur
Książek, V — Justyna Ciorkowska, VI — Marzena Litwinowicz, VII — Magdalena Kaszanek,
VIII Natalia Skrzeszewska. Uczestnicy otrzymali nagrody o wartości 459,98 z ł.
e) Program „Młody strażak":
• inspirowanie m łodzieży do działalno ści na rzecz ochrony przeciwpo żarowej — poprzez
organizacj ę Powiatowego Turnieju Wiedzy Po żarniczej oraz Powiatowego Konkursu
Plastycznego o tematyce zwi ązanej z ochron ą przeciwpo żarową w Solcu Kujawskim. Konkursy
odbyły si ę 11 kwietnia 2008r. w Solcu Kujawskim. W konkursach udzia ł wzi ęło 26 osób
w Turnieju Wiedzy Po żarniczej oraz 24 laureatów konkursu plastycznego „M łodzież Zapobiega
Pożarom". Koszt organizacji konkursów wyniós ł 2200,00 z ł.;
• organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo — Po żarniczych Dru żyn OSP seniorów. Zawody
zorganizowano w miejscowo ści Czarże w dniu 28 czerwca 2008r. Udzia ł wzi ęło 14 drużyn
10-osobowych. Łączny koszt organizacji zawodów wyniós ł 2085 z ł. (woda mineralna, puchary,
artyku ły do przygotowania ciep łego posiłku, naczynia i sztu ćce plastikowe);
• pokrycie w wysoko ści 200 z ł. kosztów udziału OSP Gogolinek w ogólnopolskich zawodach
OSP według regulaminu CTiF;
• prowadzenie pokazów sprz ętu ochrony przeciwpo żarowej przez jednostki PSP i OSP. Pokazy
takie odbywaj ą si ę w ramach współpracy prowadzonej przez placówki o światowe
z jednostkami OSP i PSP np. w ramach obchodów Dnia Dziecka, czy te ż organizacji zabaw
dla dzieci lub lokalnych festynów.
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3. Działania związane z popraw ą bezpiecze ń stwa w ruchu drogowym.

a) Program „Radar" — Sekcja Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy prowadzi ła na drogach
Powiatu Bydgoskiego pomiar pr ędko ści poruszaj ących si ę pojazdów i represjonowała kierowców
popełniaj ących wykroczenia w ruchu drogowym. Akcja „Radar" obejmuje działania Policji
związane z pomiarem pr ędko ści ruchu pojazdów, realizowane jako czynno ści służbowe
lub też w czasie tzw. d ługich weekendów.
b) Program „Bezpieczna droga":
• zorganizowano dla dzieci ze szkó ł podstawowych konkurs plastyczny „Bezpieczna zima".
W konkursie nagrodzono i wyró żniono 27 prac z 154 nades łanych prac. Warto ść zakupionych
nagród 727,22 z ł.;
• zakupiono za kwot ę 1281 zł. kamizelki odblaskowe dla dzieci i m łodzieży z gminy Białe Błota;
• zorganizowano Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpiecze ństwie Ruchu Drogowego. Turniej
zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim w dniu 12 kwietnia 2008r.
Uczestnicy to trzyosobowe reprezentacje gminne ze szkó ł podstawowych (24 osób — nr 4
i 1 Solec Kujawski, Nr 2 Koronowo, Dobrcz, Niemcz, Łochowo, Nowa Wie ś Wielka, Dąbrowa
Chełmi ńska) i gimnazjum (24 osoby — Wtelno, Solec Kujawski nr 4 i nr 1, Dobrcz, Żołędowo,
Białe B łota, D ąbrowa Chełmiń ska, Nowa Wie ś Wielka). Zakupiono nagrody za kwot ę 1959 z ł.;
• zorganizowano dla uczniów z klas IV szkó ł podstawowych akcj ę „Bezpieczna droga do szko ły"
obejmuj ącą pogadanki na temat bezpiecznej jazdy na rowerze. Koszt akcji obejmuj ący zakup
elementów odblaskowych oraz ksi ążeczek „Rowerem bezpieczniej" wyniós ł 2897 z1.;
• Wydział Dróg Powiatowych odnowi ł oznakowanie poziome i pionowe przej ść na drogach
np.: gmina Białe B łota - droga Nak ło — Gorzeń — Bydgoszcz, gmina D ąbrowa Che łmi ń ska
—droga Czar że — Rafa — Ostromecko, gmina Dobrcz - droga Kotomierz - Dobrcz, gmina
Koronowo — droga Wtelno — Go ścieradz, gmina Nowa Wie ś Wielka — droga Przyłęki — Olimpin
—Kobylarnia, gmina Osielsko — droga Niemcz — Jaru żyn, gmina Sicienko — droga Ugoda
—Strzelewo, gmina Solec Kujawski — droga Bydgoszcz - Otorowo;
• Wydział Komunikacji skontrolował szkoły jazdy, stacje diagnostyczne na terenie powiatu:
— stacje diagnostyczne: gmina Bia łe B łota — Bogamet, Fiat Auto, PPHU Blachocar
& Olex, gmina D ąbrowa Chełmińska — Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
w Strzyżawie, gmina Koronowo - Warsztaty szkolne w Zespole Szkó ł Zawodowych
w Koronowie, PUH w Stopce, gmina Nowa Wie ś Wielka - Motorcar, Transport ci ężarowy
Leszek Bulik, gmina Osielsko — SKP Robert Trepka, PUH Go życki, gmina Sicienko
— Zakład Komunalny w Sicienku, gmina Solec Kujawski — Botojan;
— skontrolowano 6 o środków szkolenia kierowców: Szko ła Jazdy KODEKS
w Koronowie, OSK Jerzy Polasik w Koronowie, GIT LK w Solcu Kujawskim, Eltrans
w Brzozie, ELKA w Wojnowie, Elvis w Nowej Wsi Wielkiej. Kontrole bez zasadniczych
uchybie ń , uwagi dotyczyły spraw organizacyjnych i porz ądkowych.
4. Wsparcie sprzętowe jednostek Policji oraz Ochotniczej i Pa ństwowej Stra ży Pożarnej.

Zakupiono dla JRG nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy sprz ęt wspinaczkowy
— o wartości 15000 zł.
b) Zakupiono dla jednostek OSP KSRG sprz ęt ratownictwa medycznego i ochrony przeciwpo żarowej
• wartości 9249 zł.: OSP KSRG Czar że, Dąbrowa Che łmińska, Dobrcz, Koronowo, Mąkowarsko,
Nowa Wie ś Wielka, Wojnowo, Solec Kujawski — butla tlenowa, OSP Teresin — buty stra żackie,
OSP Gościeradz — w ąż hydrauliczny, OSP Gogolinek — buty stra żackie.

a)

5. Pozosta łe działania.

a) Akcja „Kruszec" — przeprowadzono kontrol ę punktów skupu złomu działaj ących na terenie gmin
Powiatu Bydgoskiego; kontrol ę realizowała Straż Gminna w Osielsku (pouczenia i dwa mandaty
kredytowe), urz ędy miast i gmin Koronowo, Solec Kujawski (udzia ł i koordynacja wspólnych
z Policj ą działań), Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy oraz poszczególne
posterunki Policji.
b) Finansowano wspólnie z miastem Bydgoszcz Bydgoskie Centrum Zarz ądzania Kryzysowego
- kwota dotacji 32000 z ł. W Centrum funkcjonuje całodobowo stanowisko dyżurne przyjmuj ące
i przekazuj ące komunikaty o wyst ępuj ących zagrożeniach.
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Maj ąc na uwadze dotychczasowe do świadczenie w bie żącym roku proponowane są w ramach realizacji
programu „Bezpieczny powiat" nast ępuj ące działania:
Program

Zadania
Spotkanie „Bezpieczne wakacje"

Przeprowadzenie kontroli
w miejscach wypoczynku letniego
Bezpieczne
wakacje

Młody
strażak

Organizacja pogadanek na temat
bezpiecze ń stwa
Zakup sprz ętu dla WOPR
Dofinansowanie organizacji dodatkowych
patroli Policji
Dofinansowanie na zakup paliwa dla jednostki
Policji w Pieczyskach
Zakup sprz ętu dla jednostek OSP
Turniej Wiedzy Po żarniczej
Konkurs Plastyczny o Tematyce
Przeciwpo żarowej

Podmioty realizuj ą ce
samorząd powiatowy
Policja, straż pożarna,
Inspekcja Sanitarna,
samorząd powiatowy
i gminny

Bezpieczna
droga

Program
Pomiar i
Radar

Bezpieczna

Akcja „Bezpieczna droga do szko ły"
Kontrola szkó ł kierowców i stacji
diagnostycznych
Korekta oznakowania na drogach powiatowych
Wzmożone kontrole pod k ątem trze źwo ści
kierowców i pr ędkości poruszaj ących
si ę pojazdów
Pogadanki w szko łach
Konkurs „Bezpieczne życie"
Akcja Niebieski tydzie ń - tygodniowa
obecno ść Policji w wybranej szkole: konkursy,
pokazy
okazy
Program „Jestem bezpieczny — umiem
pomaga ć innym"

Sport to
zdrowie
Niebieska
karta
Akcja
„Kruszec"

Przeprowadzenie konkursu na dofinansowanie
dla Uczniowskich Klubów Sportowych
Wspieranie imprez sportowych
Poradnictwo w punktach konsultacyjnych
Kontrole punktów skupu z łomu

samorząd powiatowy, WOPR
samorz ąd powiatowy

lipiec sierpie ń
I półrocze

Zarząd Powiatowy OSP,
samorz ąd powiatowy,
Pań stwowa Stra ż Pożarna

samorząd powiatowy
samorząd powiatowy, Policja
samorz ąd powiatowy
samorz ąd powiatowy, Policja

3 kwietnia
20
czerwiec
listopad
18
kwietnia
wrzesie ń
II
półrocze

samorz ąd powiatowy, Policja

cały rok

samorząd powiatowy

cały rok

Policja

cały rok

Policja, Straż Pożarna
samorz ąd powiatowy

cały rok
maj

Policja, jednostki o światowe

cały rok

Policja, ZHP, żandarmeria
wojskowa, samorząd
powiatowy, samorz ądy
gminne

maj

samorząd powiatowy

I półrocze

samorząd powiatowy
Policja, prokuratorzy,
stowarzyszenia
Policja, straż gminna,
samorząd gminny

cały rok

Sporządzi ł :
Tomasz Federowicz
6 kwietnia 2009r.
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lipiec
lipiec sierpie ń
II kwartał

Policja, Stra ż Pożarna

Powiatowe Zawody Sportowo — Po żarnicze
Konkurs plastyczny na temat bezpiecze ństwa
na drodze
Powiatowy Turniej Bezpiecze ń stwa Ruchu
Drogowego
Akcja „Bezpieczna jesie ń"

Termin
czerwiec

cały rok
cały rok

