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I.

WPROWADZENIE

„Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego”
stanowi kontynuację dotychczasowych działań Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
mających wpływ na poprawę porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa mieszkańców
Powiatu, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w tym zakresie.
Program przewiduje działania wieloletnie w różnych obszarach i jest otwarty
na wszelkie inicjatywy, które przyczyniać się będą do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa
obywateli na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należy do zasadniczych zadań władzy
publicznej na każdym szczeblu, która jednak samodzielnie nie jest w stanie przeciwdziałać
narastającym zjawiskom patologii i innym zagrożeniom. Zagrożenia dotykają wielu obszarów
życia społecznego i mogą być skutecznie likwidowane tylko wspólnym wysiłkiem,
a w związku z tym bardzo istotnym jest podjęcie wspólnych działań administracji rządowej
i samorządowej, powiatowych służb, inspekcji, straży, instytucji i organizacji społecznych
oraz mieszkańców Powiatu w tym zakresie.
W celu realizacji zadań Starosty Łódzkiego Wschodniego, wynikających z przepisów
art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dotyczących
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych
w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w Powiecie
Łódzkim Wschodnim została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, zwana dalej
„Komisją”. Skład osobowy Komisji określa Starosta stosownym zarządzeniem w tej sprawie.
Do zadań Komisji należy:
1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu
Łódzkiego Wschodniego,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek
organizacyjnych wykonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych
służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie Powiatu
Łódzkiego Wschodniego zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli,
5) opiniowanie projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego - w zakresie, o którym
mowa w pkt 1,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, w sprawach
związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
7) opiniowanie, zleconych przez Starostę Łódzkiego Wschodniego, innych niż wymienione
w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
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„Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, zwany
dalej „Programem”, określa obszary partnerskiej współpracy i kierunki współdziałania
lokalnych samorządów i ich jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży, organizacji
społecznych oraz społeczności naszego Powiatu na rzecz podniesienia poziomu poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu oraz na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku
w Powiecie.
Program został opracowany na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa i wniosków
wynikających z oceny realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za lata 2013-2017 dla Powiatu Łódzkiego
Wschodniego”, w oparciu o doświadczenia i efekty działań z lat poprzednich w tym zakresie
oraz na podstawie aktualnych potrzeb. Wskazano również nowe kierunki działań, gdyż wraz
z postępem techniki powstały nowe zagrożenia. Obecnie mamy do czynienia z nowym
rodzajem przestępstw związanych z Internetem i cyberprzestrzenią, elektroniczną bankowością
i elektronicznymi środkami płatniczymi. Może również nastąpić przejmowanie tożsamości
elektronicznej i kradzież danych osobowych lub elektronicznych baz danych. W związku z tym
w Programie wskazano nowy obszar pn. „Bezpieczeństwo w sieci” oraz propozycje działań
prowadzonych w tym zakresie.
Program ma również na celu integrację instytucji oraz organizacji odpowiedzialnych
za szeroko pojęte bezpieczeństwo, których działania, aby przyniosły pożądany skutek, powinny
być skoordynowane i prowadzone w sposób kompleksowy.

II.

CELE PROGRAMU

Nadrzędnym celem „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2023 dla Powiatu
Łódzkiego Wschodniego” jest wzrost realnego stanu bezpieczeństwa w Powiecie.
Na cel nadrzędny składają się cele główne Programu, określone poniżej:
1. zapobieganie i ograniczanie przestępczości w powiecie,
2. zmniejszanie liczby zagrożeń,
3. wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach publicznych
oraz w miejscu zamieszkania,
4. bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,
5. powszechna edukacja dzieci i młodzieży na rzecz bezpieczeństwa oraz
profilaktyki uzależnień,
6. przeciwdziałanie i ograniczanie zjawisk patologicznych takich jak alkoholizm
i narkomania, używanie substancji psychoaktywnych (dopalaczy), przemoc
w rodzinie oraz innych zjawisk i zachowań negatywnych,
7. edukacja lokalnej społeczności w zakresie poprawy porządku i bezpieczeństwa
oraz współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa,
8. zwiększanie bezpieczeństwa i eliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym,
9. poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
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poprawa bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i weterynaryjnego,
łagodzenie skutków bezrobocia i promocja zatrudnienia,
edukacja na rzecz bezpieczeństwa w sieci,
doskonalenie współpracy i współdziałania powiatowych służb, inspekcji i straży
w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w powiecie, dotyczące wspólnych lub
własnych obszarów działania,
14. wspólne i skoordynowane działania Policji, inspekcji, straży, szkół i placówek
oświatowych oraz administracji powiatowej z innymi organizacjami
i samorządami z terenu powiatu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.
10.
11.
12.
13.

Osiągnięcie celu nadrzędnego i celów głównych nastąpić może poprzez realizację działań
wskazanych w poszczególnych obszarach Programu.

III.

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROGRAMU

Realizacja Programu powinna odbywać się poprzez włączenie do współpracy
samorządów lokalnych i ich jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji,
straży oraz innych podmiotów, które w ramach swoich ustawowych lub statutowych uprawnień
i zadań działają na rzecz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
W realizacji Programu biorą udział:
1. Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego,
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego
z/s w Koluszkach,
3. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi,
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi,
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
6. Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód,
7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
8. samorządy gminne i samorząd powiatowy,
9. szkoły i placówki oświatowe,
10. Starostwo Powiatowe w Łodzi,
11. zarządcy dróg,
12. organizacje pozarządowe,
13. mieszkańcy powiatu.
W trakcie realizacji Programu przewiduje się również nawiązywanie, w miarę potrzeb,
współpracy z innymi podmiotami np. z ośrodkami pomocy społecznej, gminnymi komisjami
rozwiązywania problemów alkoholowych, z sądami rejonowymi, prokuratorem, kuratorami,
klubami sportowymi, lokalnymi mediami oraz innymi podmiotami, które mogą przyczynić się
do skuteczniejszej realizacji działań objętych Programem.
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IV.

OBSZARY DZIAŁANIA

Program określa dziewięć obszarów ryzyka występowania zagrożeń, dla których
formułuje się propozycje działań profilaktycznych i zapobiegawczych.
Podejmowane działania winny być realizowane w następujących obszarach:
I. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
II. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
III. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych
IV. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
V. Bezrobocie
VI. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
VII. Bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne
VIII. Bezpieczeństwo weterynaryjne
IX. Bezpieczeństwo w sieci

Obszary działania i formy realizacji Programu mogą być modyfikowane w zależności
od potrzeb lub bieżącej sytuacji.
Propozycje działań profilaktycznych i zapobiegawczych we wskazanych obszarach
zawierają załączone tabele.
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I.
L.p.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
Podmiot
odpowiedzialny

Działania

Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla rodzin i osób dotkniętych
kryzysem oraz przemocą w rodzinie. Podnoszenie poziomu wiedzy
o przysługujących prawach oraz możliwości uzyskania pomocy.
Wspieranie oraz zapewnianie, w miarę posiadanych możliwości, pomocy ofiarom
przemocy domowej i rodzinom z problemami życia codziennego.

PCPR

3.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej oraz udzielanie pomocy
psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz rodzinom
dysfunkcyjnym.

PCPR

4.

Promowanie prawidłowych wzorców życia rodzinnego opartych na wzajemnej
pomocy, szacunku, partnerstwie oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów
bez przemocy.
Organizowanie opieki całodobowej dla dzieci pozbawionych opieki i wychowania
przez rodziców biologicznych.

PCPR

6.

Wspieranie działalności rodzin zastępczych. Rozwój systemu rodzin zastępczych
ze szczególnym uwzględnieniem rodzin specjalistycznych.

PCPR

7.

Wspieranie usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych
i całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych poprzez udzielanie
pomocy finansowej na kontynuację nauki, pomocy rzeczowej i materialnej na
usamodzielnienie.
Pozyskiwanie środków finansowych i realizacja projektów pozwalających
na organizowanie pomocy usamodzielniającym się wychowankom, pozbawionym
wsparcia ze strony rodziny biologicznej.

PCPR

Wspieranie cudzoziemców i ich rodzin posiadających status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą. Realizacja indywidualnego programu integracji.
Współpraca z Policją, szkołami, placówkami oświatowymi, ośrodkami pomocy
społecznej, innymi instytucjami oraz organizacjami w zakresie zapobiegania
przemocy w rodzinie i udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą domową.

PCPR

1.

2.

5.

8.

9.
10.

* Główni realizatorzy wybierają partnerów w zależności od rodzaju działań

6

Id: 5A422674-DDF7-4681-BBF0-EE3EF43A8049. Podpisany

Partnerzy*

PCPR

PCPR

PCPR

PCPR

MOPS/GOPS,
KPP,
PIK,
samorządy,
sądy,
szkoły,
NGO
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II. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

Podmiot
odpowiedzialny

Działania

Identyfikacja i analiza problemów bezpieczeństwa i zagrożeń w szkołach
i placówkach oświatowych oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.
Wzajemne informowanie się Policji i szkół o zaistniałych problemach dotyczących
uczniów.
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów poprzez systematyczną kontrolę
bezpieczeństwa w szkołach i ich okolicach oraz obejmowanie wzmożoną służbą
patrolową miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży (np. okolice siłowni,
dyskotek, placów, skwerów).
Bieżąca aktualizacja programów wychowawczych, profilaktycznych
i edukacyjnych dla młodzieży szkolnej w zakresie bezpiecznej i przyjaznej szkoły.
Realizacja programów i działań prewencyjnych skierowanych do dzieci i
młodzieży.
Prowadzenie akcji edukacyjnej dla uczniów, rodziców i dodatkowych szkoleń dla
nauczycieli na temat profilaktyki uzależnień od m. in. alkoholu, narkotyków oraz
innych substancji psychoaktywnych (dopalaczy), mającej na celu zapobieganie
i zmniejszenie szkód występujących w życiu młodych ludzi w związku z sięganiem
przez nich po alkohol i substancje uzależniające.
Zapobieganie rozprowadzaniu narkotyków i dopalaczy wśród nieletnich i przez
nieletnich. Tworzenie skutecznych mechanizmów współpracy nauczycieli,
rodziców, uczniów i Policji (dzielnicowych) w zakresie bezpieczeństwa
w szkołach.
Organizowanie we współpracy z Policją spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną
oraz rodzicami na temat skutków i konsekwencji wynikających z demoralizacji
i przestępczości, w tym cyberprzestępczości i przemocy rówieśniczej.
Zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich poprzez organizację
wolnego czasu dzieci i młodzieży (np. zajęć dydaktycznych, kulturalnych,
turystycznych), a także wspieranie podobnych inicjatyw o charakterze
środowiskowym.
Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz imprez sportowych.
Pomoc przy zabezpieczeniu imprez sportowo-rekreacyjnych i turystyczno krajoznawczych oraz innych imprez organizowanych przez szkoły.
Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania.
Egzekwowanie od właścicieli lokali gastronomicznych i sklepów respektowania
zakazu sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, łącznie
z wnioskowaniem o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
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Partnerzy*

szkoły,
KPP
szkoły,
KPP

szkoły

PSSE,
KPP,
szkoły,
PPP
KPP,
szkoły
KPP,
szkoły
szkoły,
samorządy
szkoły
KPP
PSSE,
szkoły
KPP

samorządy,
KPP,
szkoły,
PCPR,
Wydz. PSiPP
Starostwa
Powiatowego
w Łodzi,
PSSE,
KPPSP,
PINB,
NGO
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12.

13.
14.

15.

Realizacja programów dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w drodze do szkoły, w czasie wakacji itp.:
 systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa szkół i ich okolic,
w tym przeprowadzanie przeglądu oznakowania dróg w okolicach szkół
i przedszkoli,
 prowadzenie edukacji w zakresie podstawowych zasad poruszania się pieszych
i rowerzystów po drogach,
 zaopatrywanie dzieci w materiały odblaskowe służące zwiększaniu ich
widoczności podczas poruszania się po drogach publicznych,
 prowadzenie edukacji w zakresie zasad bezpiecznego korzystania z obiektów
sportowych, bezpieczeństwa nad wodą i w turystycznym ruchu
komunikacyjnym, a także sposobów zachowania podczas kontaktu z osobą
nieznajomą lub z groźnym zwierzęciem,
 kontrolowanie stanu technicznego, stanu zabezpieczenia ppoż. miejsc i obiektów
wypoczynku dzieci i młodzieży (w tym baz sprzętu wodnego oraz okolic
zbiorników wodnych).
Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy.
Prowadzenie ćwiczeń w obiektach szkolnych:
- ewakuacja uczniów i nauczycieli w sytuacji zagrożenia,
- szkolenie w zakresie posługiwania się sprzętem gaśniczym.
Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych
oraz zasad postępowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń. Organizowanie
zawodów sportowo-pożarniczych i turniejów z zakresu wiedzy pożarniczej.
*Główni realizatorzy wybierają partnerów w zależności od rodzaju działań
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KPP,
KPPSP,
PSSE
PINB

KPPSP,
szkoły
KPPSP,
szkoły
KPPSP,
szkoły
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III. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
L.p.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Podmiot
odpowiedzialny

Działania

Analiza zagrożeń bezpieczeństwa i faktycznych potrzeb społeczności w zakresie
bezpieczeństwa oraz dostosowywanie liczby patroli Policji do realnych potrzeb.
Monitorowanie i kontrola miejsc o szczególnym zagrożeniu przestępczością.
Podejmowanie działań prowadzących do zwiększenia wykrywalności sprawców
przestępstw i wykroczeń.
Propagowanie wśród lokalnej społeczności dzielnicowego, jako policjanta
pierwszego kontaktu oraz informowanie o możliwości korzystania z aplikacji
„Moja Komenda” oraz „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.
Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych, sportowo – rekreacyjnych,
turystyczno – krajoznawczych i innych imprez lokalnych organizowanych na
terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Kontrola punktów sprzedaży produktów
żywnościowych.
Organizowanie spotkań Policji ze społeczeństwem m.in. na temat możliwych
zagrożeń, odpowiedniego zabezpieczania mienia i właściwego zachowania
w sytuacjach niebezpiecznych (np. kradzieże, rozboje, wybryki chuligańskie).
Wnioskowanie o cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w przypadku
powtarzających się naruszeń spokoju i porządku publicznego.
Kontrolowanie obowiązkowego odśnieżania dachów obiektów
wielkopowierzchniowych.
Przeprowadzanie kontroli w zakresie wypełniania obowiązków przez właścicieli,
administratorów i zarządców obiektów budowlanych użyteczności publicznej,
budownictwa wielorodzinnego, obiektów przemysłowych i handlowych
wielkokubaturowych i innych obiektów budowlanych w zakresie utrzymania
w należytym stanie technicznym budynków.
Doskonalenie współpracy i koordynacji działań służb, inspekcji, straży oraz innych
uczestników działań ratowniczych na wypadek sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
powszechnego poprzez przeprowadzanie ćwiczeń praktycznych, aplikacyjnych,
sztabowych. Ścisła współpraca służb ratowniczych w sytuacji wystąpienia
zagrożeń.
W przypadku wystąpienia realnego zagrożenia powodziowego monitorowanie stanu
wód na terenie Powiatu.
*Główni realizatorzy wybierają partnerów w zależności od rodzaju działań
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Partnerzy*

KPP
KPP
KPP
KPP
KPP,
PSSE,
organizatorzy
imprez

KPP
KPP
KPPSP,
PINB

PINB

PCZK

KPPSP

samorządy
PINB,
KPP,
KPPSP
PSSE,
PCZK
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IV. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
L.p.

Podmiot
odpowiedzialny

Działania

1.

Bieżąca analiza zagrożeń w ruchu drogowym.

2.

4.

Przeprowadzanie analiz miejsc niebezpiecznych i dostosowywanie dyslokacji
patroli ruchu drogowego do występowania realnych zagrożeń.
Systematyczne przeglądy dróg i poboczy pod kątem utrzymania stanu technicznego
oraz ich oznakowania. Likwidowanie zagrożeń powstałych w związku z bieżącą
eksploatacją dróg, reagowanie na zgłaszane informacje przez użytkowników dróg.
Modernizacja infrastruktury drogowej.

5.

Eliminowanie zagrożeń związanych z utrzymaniem dróg w okresie zimowym.

6.

Organizowanie wzmożonych działań ukierunkowanych na ograniczenie zdarzeń
drogowych, szczególnie z udziałem niechronionych uczestników ruchu.
Promowanie wśród mieszkańców noszenia elementów odblaskowych oraz
wyposażanie mieszkańców w elementy odblaskowe.
Organizowanie działań ukierunkowanych na eliminację nietrzeźwych lub
znajdujących się pod wpływem środków odurzających uczestników ruchu.
Wzmożenie kontroli stanu trzeźwości kierowców.
Prowadzenie kontroli stanu technicznego pojazdów dowożących uczniów do szkół
oraz na letni i zimowy wypoczynek.
Organizowanie dla dzieci i młodzieży działań edukacyjnych, turniejów, konkursów
oraz akcji profilaktyczno – kontrolnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym i kształtowania właściwych zachowań uczestnika ruchu
drogowego. Organizacja turniejów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
Organizowanie akcji kontrolnych na drogach dotyczących transportu materiałów
niebezpiecznych dla ludzi i środowiska.
Upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego oraz zasad z zakresu udzielania
pierwszej pomocy.

3.

7.

8.
9.

10.
11.

KPP
KPP
KPP,
zarządcy
dróg
zarządcy
dróg
zarządcy
dróg

KPP

KPP
KPP

KPP

KPP
KPP,
KPPSP

12.

Informowanie społeczeństwa na stronach internetowych i w lokalnych mediach na
temat zdarzeń drogowych, utrudnień w ruchu drogowym, zmian w przepisach
ruchu drogowego.
*Główni realizatorzy wybierają partnerów w zależności od rodzaju działań
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Partnerzy*

KPP

samorządy,
Wydz. RGiOŚ
Starostwa
Powiatowego
w Łodzi,
KPP,
KPPSP,
zarządcy dróg,
ITD
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V. BEZROBOCIE
L.p.

1.

Podmiot
odpowiedzialny

Działania

Rozpoznawanie potrzeb i możliwości zatrudniania osób bezrobotnych,
prowadzenie diagnozy lokalnego rynku pracy.

PUP

Inicjowanie projektów wspierających realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy.
Pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy. Kontynuowanie i nawiązywanie
współpracy z pracodawcami, prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej.
Promowanie i wspieranie zatrudnienia osób do 30 roku życia.

PUP

Wsparcie osób długotrwale bezrobotnych w powrocie na rynek pracy.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Zwiększenie efektywności wydatkowania środków Funduszu Pracy.
Właściwy dobór pracodawców, do których będą kierowane środki Funduszu Pracy.
Realizacja przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

PUP

7.

Wspomaganie dostosowywania kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych
do wymogów rynku pracy poprzez organizację szkoleń.

PUP

8.

Świadczenie usług informacyjnych i doradczych dla osób bezrobotnych
oraz pracodawców.

PUP

2.

3.
4.
5.
6.

*Główni realizatorzy wybierają partnerów w zależności od rodzaju działań
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Partnerzy*

PUP

PUP
PUP

samorządy,
NGO,
pracodawcy,
WUP,
PCPR
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VI. BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
L.p.

Podmiot
odpowiedzialny

Działania

1.

Edukacja społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży na temat
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

2.

Organizowanie turnieju dotyczącego wiedzy pożarniczej i konkursów z zakresu
tematyki ppoż oraz zawodów sportowo – pożarniczych.
Prowadzenie akcji upowszechniających wśród mieszkańców stosowania czujników
czadu.
Przeprowadzanie pokazów strażackich i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Uczestnictwo w ćwiczeniach z zakresu organizacji ewakuacji z obiektów
użyteczności publicznej i obiektów mających szczególne znaczenie dla
bezpieczeństwa obywateli i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Organizowanie ćwiczeń doskonalących oraz bieżąca współpraca w zakresie działań
ratowniczo gaśniczych i współdziałanie z innymi służbami.
Prowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych w obiektach pod kątem
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz egzekwowanie od właścicieli
usunięcia nieprawidłowości.
Prowadzenie doraźnych kontroli operacyjnych terenów leśnych i wiejskich, w tym
hydrantów na sieciach wodociągowych.
Prowadzenie szkoleń strażaków PSP oraz strażaków ochotników OSP w zakresie
kierowania i realizacji zadań ratowniczych i pomocniczych na miejscu zdarzenia,
udzielania pierwszej pomocy medycznej, obsługi pojazdów oraz sprzętu i urządzeń
ratowniczych, a także sprzętu łączności radiowej.
Doskonalenie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
Poprawa stanu wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej w sprzęt i środki
ochrony indywidualnej.
Bieżąca modernizacja i usprawnianie systemów łączności i alarmowania.
Opracowywanie i aktualizacja analiz oraz planów dotyczących bezpieczeństwa.
Podnoszenie świadomości społecznej poprzez zamieszczanie w lokalnej prasie,
mediach i Internecie relacji o zdarzeniach i zagrożeniach.
*Główni realizatorzy wybierają partnerów w zależności od rodzaju działań
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Partnerzy*

KPPSP

KPPSP
KPPSP
KPPSP
KPPSP
KPPSP
KPPSP
KPPSP

KPPSP

KPPSP
KPPSP
KPPSP
KPPSP

samorządy,
szkoły,
KPP,
OSP,
NGO,
PCZK,
PINB
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VII.
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE I EPIDEMIOLOGICZNE
Podmiot
odpowiedzialny

Działania

Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych. Prowadzenie edukacji w zakresie
profilaktyki chorób zakaźnych.
Nadzór nad realizacją szczepień ochronnych i propagowanie szczepień zalecanych.
Prowadzenie nadzoru nad warunkami higienicznymi i zdrowotnymi
w środowiskach pracy.
Prowadzenie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach
służby zdrowia.
Prowadzenie nadzoru nad warunkami produkcji, magazynowania, obrotu
i transportu żywności, wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków
i innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi.
Prowadzenie nadzoru nad podmiotami wprowadzającymi do obrotu preparaty
chemiczne oraz produkty biobójcze.
Nadzór nad stanem sanitarnym podmiotów prowadzących żywienie zbiorowe
oraz placówek handlowych.
Nadzór nad warunkami sanitarnymi imprez organizowanych na terenie powiatu.
Nadzór nad jakością wody do spożycia oraz jakością wody w kąpieliskach
i basenach rekreacyjnych.
Nadzór w zakresie zabezpieczenia odpadów stanowiących zagrożenie sanitarno –
epidemiologiczne.
Kontrola organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży
w zakresie bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego.
Kontrola stanu sanitarnego posesji, terenów rekreacyjnych oraz obiektów
użyteczności publicznej.
Realizacja programów edukacyjnych, profilaktyczno – zdrowotnych. Prowadzenie
działalności na rzecz promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży.
*Główni realizatorzy wybierają partnerów w zależności od rodzaju działań
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Partnerzy*

PSSE
PSSE
PSSE
PSSE
PSSE
PSSE
PSSE
PSSE
PSSE
PSSE
PSSE
PSSE
PSSE

szkoły,
samorządy,
PIH
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VIII. BEZPIECZEŃSTWO WETERYNARYJNE
L.p.

Podmiot
odpowiedzialny

Działania

1.

Monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

PIW

2.

Nadzór nad szczepieniami ochronnymi zwierząt.

PIW

3.

5.

Nadzór nad jakością żywności pochodzenia zwierzęcego w zakresie produkcji,
transportu i obrotu.
Nadzór nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz dla zwierząt, w tym
stosowaniem substancji niedozwolonych.
Przeprowadzanie akcji informacyjnych dla hodowców zwierząt.

6.

Podejmowanie działań w celu ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt.

7.

Określenie zasad postępowania podmiotów odpowiedzialnych za usuwanie padłych
zwierząt z dróg publicznych.
Współpraca z innymi służbami i instytucjami w zakresie bezpieczeństwa
weterynaryjnego.

4.

8.

*Główni realizatorzy wybierają partnerów w zależności od rodzaju działań
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Partnerzy*

PIW
PIW
PIW
samorządy
gminne,
PIW
PIW
PIW

samorządy,
KPP,
PSSE
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IX. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

L.p.

Podmiot
odpowiedzialny

Działania

1.

Popularyzacja wiedzy o zagrożeniach wynikających z nieodpowiedniego
korzystania z Internetu.

2.

Podejmowanie działań skierowanych do rodziców i młodzieży na temat korzystania
z dostępnych zabezpieczeń filtrujących treści witryn internetowych.
Szkolenie nauczycieli na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.
Podejmowanie działań mających na celu uświadamianie społeczeństwu przestępstw
internetowych np. w obrocie finansowym i gospodarczym.

3.

4.

Przeciwdziałanie zjawiskom cyberprzemocy i cyberagresji w Internecie.

5.

Przedstawianie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

*Główni realizatorzy wybierają partnerów w zależności od rodzaju działań
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szkoły,
samorządy,
KPP
szkoły,
samorządy,
KPP
szkoły,
samorządy,
KPP
szkoły,
samorządy,
KPP
szkoły,
samorządy,
KPP

Partnerzy*

KPP,
samorządy,
szkoły
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WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TEKŚCIE

PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

KPP, Policja

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

KPPSP
PIW

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego
wschodniego z/s w Koluszkach
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi

PSSE

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi

PINB
PUP

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego
Wschodniego
Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód

WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

OSP

Ochotnicza Straż Pożarna

MOPS/GOPS

Miejskie/Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

ITD

Inspektorat Transportu Drogowego

PIH

Państwowa Inspekcja Handlowa

PIK

Punkt Interwencji Kryzysowej

PCZK

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wydz. PSiPP

samorządy

Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego
w Łodzi
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego w Łodzi
samorząd powiatowy, samorządy gminne

szkoły

szkoły i placówki oświatowe

NGO

organizacje pozarządowe

Wydz. RGiOŚ
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V.

FINANSOWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU

Finansowanie programu
Realizacja zadań programowych finansowana jest:
- z własnych budżetów wg. planów finansowych poszczególnych podmiotów biorących udział
w realizacji Programu,
- z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach zaplanowanych środków,
- ze środków zewnętrznych pozyskanych przez zaangażowane podmioty.
Ocena realizacji Programu
Z realizacji Programu za każdy rok sporządzona będzie informacja, która zostanie poddana
analizie i ocenie przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w celu określenia prawidłowości
przyjętych kierunków, form i metod działań oraz osiągniętych efektów.
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