Uchwała Nr XLVI/580/02
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie: uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego dla miasta
Słupska”
Na podstawie art. 12 pkt. 9b, w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 15
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zmianami/
Rada Miejska w Słupsku
uchwala co następuje
§1
Uchwala się „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego dla miasta Słupska” stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Słupska.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
JAN SZUMSKI

Uzasadnienie
Do zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym należą sprawy
m. in. z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli /art. 4 ust. 1 pkt.
15 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – Dz. U Nr 91,
poz. 578 z póź. zm./. W celu realizacji tego zadania w dniu 10.11.1999 r. Komendant
Miejski Policji w Słupsku przedstawił Prezydentowi Miasta Słupska projekt programu
zapobiegania przestępczości, poprawy stany i poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu słupskiego, który został przeanalizowany na posiedzeniu
Miejskiego Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa. W dniu 9.11.1999
r., po uwzględnieniu wniosków Komisji przeredagowano przedstawiony projekt oraz
poszerzono go o programy instytucji oraz stowarzyszeń. W dniu 6.04.2000 r.
Prezydent Miasta Słupska i Komendant Miejski Policji podpisali „Program
zapobiegania przestępczości, poprawy stanu i poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców miasta Słupska, który jest realizowany na bieżąco.
Jednak zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym zawarte w Dz. U.
Nr 100 z 2001 r., poz. 1084 zobowiązują władze samorządowe do przestrzegania
niżej przedstawionych nowych procedur związanych z przygotowaniem i wdrażaniem
Programu. Mianowicie uchwalenie programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego należy to do wyłącznej właściwości
rady powiatu /art. 12 pkt. 9b cytowanej ustawy/. Natomiast przygotowanie projektu
Programu jest zadaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku /art. 38a ust. 2 pkt. 3
ustawy jak wyżej/ powołanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Nr 3/2002
z dnia 10.01.2002 r. Komisja ta, po opracowaniu projektu programu /uwzględnia stan
zagrożenia miasta Słupska, zawiera cele ogólne i szczegółowe, spodziewane efekty,
jego odbiorców, realizatorów i partnerów, a także środki na jego realizacje/, przyjęła
go na posiedzeniu w kwietniu 2002 r. i przedstawiła Radzie Miejskiej /program w
załączeniu/ do zaopiniowania – został przyjęty przez wszystkie Komisje Rady
Miejskiej w Słupsku, które zaakceptowały go.
Uchwalenie Programu bezpieczeństwa umożliwi planowanie środków
finansowych na jego realizację w budżecie Miasta Słupska na rok 2003 /dział 754
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 –
pozostała działalność/.
W tym stanie, uchwalenie przez Radę Miejską w Słupsku Uchwały w sprawie
uchwalenia „Programu ..” w przedłożonej formie i treści jest w pełni zasadne.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/580/02
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2002 r.

PROGRAM
ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY
BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
W MIEŚCIE SŁUPSKU
Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego miasta Słupska ma na celu m. in. podejmowanie gruntowych
działań - we partnerskiej współpracy ze społeczeństwem - przez organy ochrony
prawnej, władze samorządowe, organizacje pozarządowe, rodziców i placówki
szkolno-wychowawcze zmierzających do:
-ograniczenia skali zagrożeń przestępczością kryminalną, gospodarczą i jej
zwalczanie,
-ograniczenie i zwalczanie przestępczości nieletnich,
-zapewnienie właściwego zabezpieczenia porządku publicznego,
-poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
które, zapewnią większą skuteczność przestrzegania prawa i doprowadzą do
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i gości miasta.
I.Stan zagrożenia miasta
1. Istotny wpływ na stan zagrożenia przestępczością w Słupsku, ma :
-duży wskaźnik bezrobocia i zubożenie społeczeństwa, utrzymujący się duży
odsetek ludzi, w tym młodych pozostających bez pracy, znacznie wpływa na
liczbę przestępstw drobnych, ale w efekcie bardzo uciążliwych dla
pokrzywdzonych;
-usytuowanie miasta w strefie nadmorskiej – napływ grup przestępczych
z innych regionów kraju w okresie turystycznym i dokonywanie tu przestępstw;
-usytuowanie miasta na trasie Trójmiasto – Szczecin – Niemcy w znacznym
stopniu determinuje przestępczość związaną z kradzieżą drogich, niekiedy
luksusowych samochodów osobowych.
2. Do najistotniejszych zagrożeń na terenie miasta Słupska, pomimo poprawy
skuteczności ścigania i wzrostu wykrywalności w niektórych kategoriach, należy
zaliczyć przestępstwa skierowane przeciwko mieniu, a w szczególności:
-kradzieże cudzej rzeczy,
-kradzieże samochodów,
-kradzieże z włamaniem,
-rozboje i wymuszenia rozbójnicze,
-przestępstwa z ustawy o zapobieganiu narkomanii,
-uszkodzenia ciała,
-bójki i pobicia,
-zgwałcenia.
W wyniku osłabienia funkcji wychowawczej rodziny poważnym problemem jest
przestępczość wśród nieletnich.

I.Cele ogólne
W oparciu o aktualne oczekiwania społeczne, które wyrażane są w różnego
rodzaju formie, potwierdzane w analizach zagrożeń przestępczością dla miasta
Słupska, zamierzeniem niniejszego programu jest osiągnięcie stanu poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego w wymiarze nie tylko danych
statystycznych, ale i w wewnętrznym odczuciu mieszkańców i gości miasta
Słupska poprzez realizację następujących celów:
1.Ograniczenie liczby przestępstw i poprawa wskaźników ich wykrywalności
w pięciu najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa kategoriach tj.:
-kradzieży cudzej rzeczy,
-kradzieży samochodu,
-kradzieży z włamaniem,
-przestępstw rozbójniczych,
-bójki i pobicia.
1.Ograniczenie przestępczości narkotykowej, zwłaszcza w rejonach szkół, lokali
rozrywkowych i gastronomicznych oraz innych miejsc gromadzenia się
młodzieży.
2.Poprawa wykrywalności sprawców czynów karalnych popełnianych przez
nieletnich w stosunku do ogółu przestępczości.
3.Poprawa wykrywalności przestępstw gospodarczych.
4.Ochrona mieszkańców miasta przed chuligańskimi zachowaniami osób
nieletnich, w tym szalikowców i pseudokibiców sportowych.
5.Ograniczenie skali spożywania napojów alkoholowych w ogóle, a w miejscach
objętych zakazem i wśród młodzieży w szczególności.
6.Zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych oraz poprawa bezpieczeństwa
pieszych uczestników ruchu drogowego.
7.Poprawa i doskonalenie poziomu organizacji, jakości pracy oraz dyscypliny
służbowej i kultury funkcjonariuszy organów ochrony prawnej /policji, Straży
Miejskiej itp./.
8.Wznowienie programów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych
z zakresu:
a)bezpieczeństwa i występujących zagrożeń,
b)bezpieczeństwa ruchu drogowego.
9.Wznowienie i rozpowszechnienie wśród mieszkańców miasta materiałów:
a)na temat występujących zagrożeń i sposobów ich unikania,
b)edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i patologii społecznej.
10.Wznowienie programu profilaktycznego z zakresu uzależnień /narkomania,
alkoholizm/.
11. Zorganizowanie i przeprowadzenie dla młodzieży gimnazjalnej turnieju
z tematyki bezpieczeństwa, patologii społecznej i praw ucznia.
I.Cele szczegółowe
W celu realizowania wymienionych wyżej celów ogólnych, niezbędnym jest
podjęcie szczegółowych przedsięwzięć /przedstawionych w załączonych
tabelach/, które powinny się stać wyznacznikiem planów pracy organów ochrony
prawnej /policja, Straż Miejska itp./, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń,
placówek szkolno – wychowawczych, itp.

Lp.

CEL DZIAŁANIA

1

2

1

Podniesienie
poziomu wiedzy
wśród
mieszkańców
miasta z zakresu
bezpieczeństwa
obywateli i
występujących
zagrożeń

PRZYCZYNY POWSTANIA
3

a) nieznajomość lub
słaba znajomość
występujących
zagrożeń

MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA
4

1. Opracowanie, wydanie i
rozpowszechnienie
ulotek i materiałów
informacyjnych o
zagrożeniach i
sposobach ich unikania

ODPOWIEDZIALNI
5

Stowarzyszenie
„Bezpieczny Region
Słupski”

TERMINY
6

do m-ca XI

PARTNERZY
7

- KMP, Szkoła
Policji,
sponsorzy

UWAGI
8

ocena
roczna

jak wyżej
b) osłabienie funkcji
wychowawczych
rodziny

c) wysoki wskaźnik
bezrobocia

d) obojętność
mieszkańców

2. Opracowanie, wydanie i
rozpowszechnienie
ulotki do mieszkańców
Słupska zachęcającej do
podejmowania działań
na rzecz poprawy
bezpieczeństwa
publicznego.

jak wyżej

3. Organizowanie spotkań
z mieszkańcami nt.
bezpieczeństwa i
zjawisk patologii
społecznej.

jak wyżej

4. Organizowanie
festynów, imprez
kulturalno –sportowych
związanych z
bezpieczeństwem i
patologią społeczną.

jak wyżej

jak wyżej

zadanie
stałe
- KMP, Szkoła
Policji,
samorząd

jak
wyżej

jak
wyżej

jak wyżej
e) brak
ogólnodostępnych
materiałów
informacyjnych

jak
wyżej
- KMP, Wydział
Promocji Miasta

Lp.

CEL DZIAŁANIA

PRZYCZYNY POWSTANIA

MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA
4

ODPOWIEDZIALNI
5

TERMINY

1

2

3

2

Podniesienie
poziomu wiedzy
i umiejętności
młodzieży szkół
podstawowych z
zakresu
bezpieczeństwa
ruchu
drogowego

a) brak lub słaba
znajomość
przepisów ruchu
drogowego,
b) nieostrożność i
brawura
c) nieznajomość
zagrożeń
d) brak jednolitego
programu szkolnego

1. Prowadzenie działalności
profilaktyczno-edukacyjnej
wśród uczniów poprzez:
- wznowienie programu
edukacyjnego /broszura/
dla klas II szkół podstawowych „Tak jest bezpieczniej
- wznowienie dla klas IV szkół
podstawowych „Kodeksu
młodego rowerzysty”.

Stowarzyszenie
„Bezpieczny Region
Słupski”

6

3

Podniesienie
wiedzy
młodzieży z
zakresu
bezpieczeństwa
i występujących
zagrożeń oraz
ochrony przed
nimi

a) nie właściwa
realizacja funkcji
wychowawczych
b) łatwe przyjmowanie
negatywnych
wzorców zachowań
c) nieznajomość
zagrożeń
d) konsumpcja
używek i alkoholu
e) podatność
młodzieży na
zjawiska negatywne
f) brak pozytywnych
wzorców zachowań
g) brak możliwości
spędzenia wolnego
czasu

1. Prowadzenie działalności
profilaktyczno-edukacyjnej
poprzez:
- wznowienie programu
edukacyjnego w klasach III
szkół podstawowych
/broszura/ pt. „Dziewiątka”
- wznowienie programu
profilaktycznego z zakresu
uzależnień pt. „Czysta Gra”
2. Przeprowadzenie wśród
młodzieży gimnazjalnej
turnieju z tematyki
bezpieczeństwa, patologii
społecznej pt. „Prewencja
ale inaczej”.
3. Organizowanie spotkań i
pogadanek z młodzieżą na
tematy bezpieczeństwa i
zjawisk patologii społecznej

Stowarzyszenie
„Bezpieczny Region
Słupski”

do m-ca XI

jak wyżej

m-c XII

jak wyżej

zadanie
stałe

do m-ca XI

PARTNERZY

UWAGI

7

8

- Sekcja RD
KMP,
Szkoła Policji,
WORD, Wydział
Oświaty UM,
dyrektorzy
szkół,
sponsorzy,

ocena
roczna

Komenda
ocena
Miejska Policji, roczna
Szkoła Policji,
Wydział
Oświaty,
dyrektorzy
szkół, sponsorzy
jak wyżej
jak
wyżej

jak wyżej
jak
wyżej

Lp.
1

4

CEL DZIAŁANIA
2

Ograniczenie
liczby
przestępstw i
poprawa
wskaźnika ich
wykrywalności
w pięciu
najbardziej
uciążliwych dla
społeczeństwa
kategoriach.:
- kradzieży
cudzej
rzeczy
- kradzieży
samochodu
- kradzieży z
włamaniem
- przestępstw
rozbójniczych
- bójki i pobicia

PRZYCZYNY POWSTANIA
3

a) niewystarczający
sposób
zabezpieczenia
technicznego
obiektów.
b) mała ilość
parkingów
strzeżonych
c) obojętność
mieszkańców na
tzw. „cudzą
krzywdę”
d) możliwość zbycia
skradzionych
przedmiotów i
szybki zysk,
e) agresywność i
brutalność
sprawców,
f) wysoki wskaźnik
bezrobocia

MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA
4

1. Systematyczna kontrola
dzielnicowych stanu
zabezpieczenia
infrastruktury osiedlowej, w
tym klatek schodowych,
piwnic, boisk i parkingów a
stwierdzone nieprawidłowości upubliczniać
przekazując je innym
instytucjom.
2. Przeprowadzenie
systematycznych akcji
represyjnych i
porządkowych
połączonymi siłami
dzielnicowych, ogniw
patrolowo-interwencyjnych
oraz służb kryminalnych,
ruchu drogowego na
wybranych osiedlach,
ulicach, placach, okolicach
określonych obiektów.
3. Systematyczna penetracja
targowisk i bazarów w celu
ujawnienia przypadków
handlu skradzionym
towarem.
4. Rozwój monitoringu
wizyjnego, propagowanie
nowoczesnych sposobów
zabezpieczenia mienia.

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

PARTNERZY

UWAGI

5

6

7

8

Komendant Miejski
Policji poprzez wyspecjalizowane służby

zadanie
stałe

- administracje
spółdzielni
mieszkaniowych
i zasobów
komunalnych,
Straż Miejska,
firmy ochrony
mienia

ocena
kwart.

jak wyżej

raz w
tygodniu

- SM, służby
celne
Żandarmeria
Wojskowa

jak
wyżej

Jak wyżej

zadanie
stałe

jak wyżej

zadanie
stałe

- jak wyżej oraz
zarządy
targowisk
- ZM firmy
ochrony
mienia,
sponsorzy,
Stowarz. „BRS”,
- korporacje

jak
wyżej

ocena
półrocz

Lp.

CEL DZIAŁANIA

PRZYCZYNY POWSTANIA

1

2

3

5

Ograniczenie
przestępczości
narkotykowej,
zwłaszcza w
rejonach szkół,
lokali
rozrywkowych
oraz innych
miejsc
gromadzenia się
młodzieży.

a) łatwość dystrybucji
narkotyków we
wskazanych
miejscach
b) duży zysk na
sprzedaży
c) moda na
zażywanie
narkotyków

MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA
4

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

PARTNERZY

UWAGI

5

6

7

8

5. Współpraca z korporacjom
taksówkowymi zakresie
przekazywania informacji
o zdarzeniach.
6. Profesjonalna, zdecydowana reakcja na przejawy
zachowań przestępczych,
stanowczość, konsekwencja
w przypadkach zatrzymań
sprawców i poddawaniu
ich procesowej
procedurze
7. Edukacja mieszkańców w
zakresie przeciwdziałania
zagrożeniom z
wykorzystaniem mediów i
spotkań w szkołach,
samorządach

Komendant Miejski
Policji poprzez wyspecjalizowane służby
jak wyżej

zadanie stałe

taksówkowe

ocena
kwart.

jak wyżej

zadanie
stałe

1. Szkolenie kadry
pedagogicznej i rodziców
w rozpoznawaniu
środków odurzających oraz
objawów zażywania
narkotyków.

Komendant Miejski
Policji

W/g planu
pracy
zespołu ds.
nieletnich i
patologii

2. Dzielnicowi współpracując
z pedagogami szkolnymi
uzyskują informacje o
dystrybucji lub zażywaniu
narkotyków i natychmiast
reagują na zgłoszenie.

jak wyżej

zadanie stałe

zadanie
stałe

zadanie sta-

-mieszkańcy,
Prokuratura,
Sąd

- rady osiedli,
zarządy ogrodów
działkowych,
lokalne media
radiowe i
prasowe
- Wydział
Oświaty
UM, dyrektorzy
szkół, kuratorzy,
pełnomocnik ds.
rozwiązywania
problemów
alkoholowych i
patologii
społecznych.
- pedagodzy
szkolni, rady
szkół,

ocena
półrocz

ocena
kwart

ocena
kwart.

jak
wyżej

Lp.

CEL DZIAŁANIA

PRZYCZYNY POWSTANIA

1

2

3

6

Poprawa
wykrywalności
sprawców
czynów
karalnych
popełnionych
przez nieletnich
w stosunku do
ogółu
przestępczości.

a) podatność
środowisk
młodzieżowych na
zjawiska
negatywne,

b) osłabienie funkcji
wychowawczych
rodziny i szkoły,

MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA
4

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

PARTNERZY
7

5

6

3. Ustalenie kolejnych miejsc
grupowania się młodzieży,
gdy istnieje podejrzenie
rozprowadzania narkotyków,
objęcie tych miejsc
nadzorem ze strony służb
patrolowo-obchodowych.
4. Wystąpienia w kościołach
na temat zagrożeń
związanych z narkotykami i
innymi patologiami.
5. Prowadzenie akcji
sprawdzania szkół, klubów
młodzieżowych na
obecność narkotyków przy
pomocy psów służbowych.

Komendant Miejski
Policji poprzez wyspecjalizowane piony

łe

1. Zwiększenie aktywności
zespołu ds. nieletnich i
patologii KMP w celu
zapobiegania
demoralizacji dzieci i
młodzieży poprzez
podejmowanie działań w
początkowej fazie
powstawania zjawiska,
gdy pojawiają się pierwsze
trudności wychowawcze i
niepowodzenia szkolne.

Komendant Miejski
Policji poprzez
wyspecjalizowane
służby

jak wyżej

jak wyżej

- pedagodzy
szkolni, rady
osiedli
zadanie stałe
w trakcie
roku
szkolnego

- kapelan, księża,
proboszczowie

UWAGI
8

ocena
kwart.

ocena
półro.
ocena
kwart

- dyrektorzy
szkół,
redakcje
lokalnych
czasopism
zadanie
stałe

- Sąd Rodzinny,
placówki
oświatowe,
wychowawcze,
instytucje
rządowe i
samorządowe,
organizacje
społeczne

ocena
kwarta.

Lp.

CEL DZIAŁANIA

1

2

PRZYCZYNY POWSTANIA
3

brak pozytywnych
wzorców zachowań
c) przejmowanie
schematów
agresywnych
zachowań,
d) brak możliwości
spędzania wolnego
czasu
e) poczucie
bezkarności
czynów karalnych
7

Poprawa
wykrywalności
przestępstw
gospodarczych.

a) wysokie
zubożenie
społeczeństwa,
b) duży wzrost
bezrobocia,
c) atrakcyjność i
łatwość
„pozyskania”
przedmiotów
przestępstwa,
d) strefa
nadgraniczna.

MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA
4

2. Rozpoznawanie środowisk
kryminogennych, w
których występują zjawiska
patologiczne i deprawujące
3. Ujawnianie i ściganie
sprawców czynów
karalnych popełnianych
przez nieletnich lub na ich
szkodę.
4. Inspirowanie organizacji
imprez, spotkań, zabaw
osiedlowych, festynów,
zawodów i innych form
spędzania wspólnego
czasu. Czynne w nich
uczestniczenie i
współorganizacja.
1. Inspirowanie kontroli
podejmowanych przez
instytucje państwowe,
2. Utrzymywanie stałego
kontaktu z przedstawicielami instytucji i podmiotów
gospodarczych najbardziej
narażonych na działania
przestępcze,
3. Prowadzenie planowych
działań policyjnych o
charakterze kontrolno prewencyjnym.

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

PARTNERZY

UWAGI

5

6

7

8

jak wyżej

zadanie
stałe

ocena
kwarta.

Komendant Miejski
Policji poprzez wyspecjalizowane służby

zadanie stałe

- kuratorzy
sądowi,
pedagodzy
szkolni
jak wyżej

jak wyżej

wg
kalendarza
imprez

- administracje
osiedli, Wydziały
Oświaty, Kultury
Promocji Miasta
MCK,SOK,MDK,
dyrektorzy szkół
i placówek
wychowawczych

ocena
kwart

jak wyżej

analiza
stanu
zagrożenia
do 10
każdego
kwartału

- inspektorzy
UKS, US, UC,
RIO,SG
przedstawiciele
banków agencji
fundacji i innych
podmiotów
gospodarczych
zagrożonych
działaniem grup
przestępczych

ocena
kwart.

ocena
kwart.

Lp.

CEL DZIAŁANIA

1

2

8

Ochrona
mieszkańców
przed
chuligańskimi
zachowaniami
osób nieletnich i
młodocianych,
w tym
szalikowców i
pseudokibiców
sportowych.

PRZYCZYNY POWSTANIA
3

a) niewłaściwa
realizacja funkcji
wychowawczych,
b) łatwe przyjmowanie
negatywnych
wzorców
zachowań,
c) konsumpcja
używek
d) wiktymogenność
imprez masowych
e) niebezpieczeństw
a sytuacji
kryzysowych

9

Ograniczenie
skali
spożywania
napojów
alkoholowych w
miejscach
objętych
zakazem.

a) wpływ zjawisk
patologicznych,
bezdomności,
niskiego stanu
świadomości,
b) powszechność
dostępu do alkoholu

MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA
4

1. Zwiększenie rozpoznania
szalikowców Gryfa,
Czarnych pod względem
osobowych i możliwości
zagrożeń na meczach i w
miejscach publicznych.
2. Ustalenie miejsc
gromadzenia się młodzieży
i chuligańskich ekscesów.
3. Rygorystyczne
przestrzeganie przepisów
wobec nieletnich
naruszających porządek w
trakcie imprez masowych
zwłaszcza sportowych.
4. Prawidłowa organizacja
zabezpieczenia imprez o
charakterze masowym i
podwyższonym ryzyku.
5. Akcie porządkowo –
represyjne w miejscach
gromadzenia się młodzieży.
1. Egzekwowanie ścisłego
przestrzegania zakazu
sprzedaży alkoholu
nieletnim i osobom
nietrzeźwym
2. Przeprowadzenie system.
akcji represyjnych.

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

PARTNERZY

UWAGI

5

6

7

8

Komenda Miejska
Policji – pion
kryminalny

zadanie
stałe

ocena
kwart.

jak wyżej

jak wyżej

KMP – pion
prewencji

jak wyżej

- zarządy
klubów,
firmy ochrony
osób,
organizatorzy
imprez,
Miejskie CZK
- kuratorzy
sądowi
rady osiedli
- Sąd Rodzinny

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej
Komendant Miejski
Policji – pion
prewencji
jak wyżej

jak
wyżej

- organizatorzy

jak
wyżej

- Straż Miejska

jak
wyżej

jak wyżej
zadanie
stałe,
zwłaszcza
w sezonie
letnim
raz w tyg.
od III do XI

jak
wyżej

- komisja ds.
rozwiązywania
problemów
alkoholowych,
Straż Miejska
- rady osiedli,
SM,
właściciele sklep

ocena
kwarta.

jak
wyżej

Lp.

CEL DZIAŁANIA

PRZYCZYNY POWSTANIA

1

2

3

10

Zmniejszenie
liczby zdarzeń
drogowych oraz
poprawa
bezpieczeństwa
pieszych
uczestników
ruchu
drogowego.

a) wzrost liczby
uczestników ruchu
drogowego, ich
nieostrożność i
brawura
b) niewłaściwe
oznakowanie dróg
lub jego brak
c) zły stan
techniczny
pojazdów i dróg
d) słaba znajomość
przepisów ruchu
drogowego
a) uznawanie policji
za jedynie odpowiedzialną za walkę z
przestępczością
b) niewystarczająca
liczba sił i środków
policyjnych na
ulicach,
c) nieskuteczność
działań policji
/opieszałość,
biurokracja/,
d) pasywność policji
w działaniach
zapobiegawczych

11

Poprawa
poziomu
społecznego
poczucia
bezpieczeństwa

MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA
4

1. Bieżąca analiza
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
2. Typowanie miejsc szczeg ólnie narażonych na
występowanie zdarzeń
drogowych, ocena stanu
oznakowania dróg oraz
ich stanu technicznego.
3. Prowadzenie działalności
profilaktycznej i
propagandowej w
szkołach i wśród
uczestników ruchu.
1. Współpraca z władzami
samorządowymi przy
realizacji programów
zapobiegania
przestępczości
2. Instalacja monitoringu
wizyjnego.
3. Upowszechnianie metod
unikania i ochrony przed
negatywnymi zjawiskami
patologicznymi oraz
przestępczością i
promowanie właściwych
postaw wśród młodzieży.
4. Współdziałanie z mediami
w zakresie profilaktyki i
kreowania współpracy
policji ze społeczeństwem.

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

PARTNERZY

UWAGI

5

6

7

8

Komendant Miejski
Policji – pion RD

raz w m-cu

- zarządcy dróg

ocena
m-czna

jak wyżej

raz na
kwartał

jak wyżej

ocena
kwart.

jak wyżej

zadanie
stałe

- WORD, szkoły
jazdy, media,
Stowarzyszenie
„BRS”

jak
wyżej

Komendant Miejski
Policji

zadanie
stałe

- władze
samorządowe

Ocena
półro.

jak wyże

zadanie
stałe
jak wyżej

- UM Słupsk,
Stowarzysz.„BS”
- placówki
oświatowe

jak
wyżej

jak wyżej

- media

jak
wyżej

jak wyżej

Komendant Miejski
Policji – oficer
prasowy

Lp.

CEL DZIAŁANIA

PRZYCZYNY POWSTANIA

1

2

3

12

Poprawa
poziomu
organizacji i
jakości pracy
oraz dyscypliny
służbowej
policjantów

a) obowiązek
przestrzegania
dyscypliny
budżetowej
b) szczupłość
środków
finansowych
c) przeciążenie policji
zadaniami
d) biurokracja
e) braki w
wyszkoleniu
policjantów
f) niewystarczający
poziom dyscypliny
służbowej

MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA
4

5. Współpraca z innymi
służbami zajmującymi się
bezpieczeństwem w
zakresie:
- doraźnego wsparcia KMP
przy zabezpieczaniu imprez
o charakterze masowym o
wysokim ryzyku zagrożenia
bezpieczeństwa,
- przy realizacji akcji
represyjno porządkowych
1. Planowo, racjonalne i
oszczędne gospodarować
przydzielonymi środkami
budżetowymi
2. Pozyskiwanie środków
pozabudżetowych na
doposażenie KMP w sprzęt
środki służące poprawie jej
funkcjonowania
3. Analiza funkcjonowania
powołanych jednostek i
komórek organizacyjnych
KMP w celu ewentualnych
modyfikacji i usprawnień
strukturalnych
4. Szkolenie i doskonalenie
zawodowe policjantów dla
podniesienia jakości pracy
całej jednostki i
zarządzania kadrami

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

PARTNERZY

UWAGI

5

6

7

8

Komendant Miejski
Policji – pion prewencji

zadanie
stałe, wg
potrzeb i
porozumień

- Kompania
Prewencji KWP,
Szkoła Policji,
Straż Miejska,
ŻW Słupsk,
SOK,
inne organizacje
i instytucje

ocena
kwart.

Komendant Miejski
Policji – pion
finansowy

zadanie
stałe

- Zarząd Miasta
Słupska

ocena
półro.

Komendant Miejski
Policji

jak wyżej

jak
wyżej

jak wyżej

jak wyżej

- samorząd
miasta
Słupska, firmy
ubezpieczeniow.
fundacje,
- samorząd
miasta
Słupska

jak wyżej

jak wyżej

- szkoły policji

jak
wyżej

jak
wyżej

Lp.

CEL DZIAŁANIA

PRZYCZYNY POWSTANIA

1

2

3

MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA
4

5. Stały nadzór i kontrola
służby policjantów dla
utrzymania właściwej
dyscypliny.
6. Motywowanie wysiłków
policjantów dla osiągania
wyżej wydajności służby.
13

Poprawa
poziomu
organizacji i
jakości pracy i
dyscypliny
służbowej
strażników
miejskich

a) szczupłość
środków
finansowych
b) przeciążenie straży
miejskiej zadaniami
c) biurokracja
d) braki w
wyszkoleniu
strażników
e) niewystarczający
poziom dyscypliny
służbowej

1. Planowo, racjonalnie i
oszczędnie gospodarować
przydzielonymi środkami
budżetowymi na
wyposażenie w sprzęt
służący poprawie jej
funkcjonowania.
2. Analiza funkcjonowania
SM w celu ewentualnych
modyfikacji i usprawnień.
3. Szkolenie i doskonalenie
zawodowe strażników dla
podniesienia jakości pracy
jednostki.
4. Stały nadzór i kontrola
służby strażników dla
utrzymania właściwej
dyscypliny.
5. Motywowanie wysiłków
strażników dla osiągania
wyższej wydajności służby.

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

PARTNERZY

UWAGI

5

6

7

8

Komendant Miejski
Policji

zadanie stałe

- mieszkańcy
Słupska

ocena
półro.

jak wyżej

jak wyżej

- władze
samorządowe
Słupska

jak
wyżej

Komendant Straży
Miejskiej

zadanie
stałe

- Zarząd Miasta
Słupska

ocena
półr.

jak wyżej

jak wyżej

- władze
samorządowe

jak
wyżej

jak wyżej

jak wyżej

- KMP

jak
wyżej

jak wyżej

jak wyżej

- mieszkańcy
Słupska

jak
wyżej

jak wyżej

jak wyżej

- władze
samorządowe

jak
wyżej

Lp.

CEL DZIAŁANIA

PRZYCZYNY POWSTANIA

MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA

1

2

3

14

Poprawa
bezpieczeństwa
przeciwpożarow
ego w obiektach
użyteczności
publicznej

a) niewystarczający
sposób zabezpieczenia obiektów
b) słaba znajomość
przepisów i zasad
ochrony ppoż.
c) nieznajomość
zagrożeń,
d) uznawanie PSP za
jedyną odpowie –
dzialną za bezpie –
czeństwo przeciwpożarowe
e) nie wystarczająca
ilość środków
finansowych na
ochronę ppoż.

1. Przeglądy obiektów.

a) brak lub słaba
znajomość
przepisów i zasad
ochrony ppoż.
b) nieznajomość
zagrożeń
c) brak jednolitego
programu szkolnego
d) brak ogólnodostępnych materiałów
informacyjnych

1. Pogadanki

15

Propagowanie
problematyki
ochrony
przeciwpożarow
ej i obrony
cywilnej wśród
uczniów

4

2. Propagowanie
nowoczesnych sposobów
ochrony i zabezpieczenia
ppoż.

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

PARTNERZY

UWAGI

5

6

7

8

Komendant Miejski
PSP, jednostki
użyteczności
publicznej, właściwe
wydziały UM, Stow.
„BRS”

zadanie
stałe

- firmy ochrony
ppoż.,
- ZM OSP
ubezpieczyciele

ocena
półrocz.

Wydz. Oświaty UM,
Komendant Miejski
PSP. Wydział
Zarządzania
Kryzysowego i
Ochrony Ludności
UM, dyrektorzy szkół
i nauczyciele
Stowarzyszenie
„BRS”, MCK i MDK

zadanie
stałe w
ciągu roku
szkolnego

- WZK PUW
ubezpieczyciele
- ZM OSP
- sponsorzy

ocena
roczna

3. Szkolenie personelu w
zakresie ochrony ppoż.
4. Pomoc placówkom w
zakresie utrzymania
obiektów pod względem
ochrony ppoż.
5. Wdrażanie ewentualnych
programów naprawczych

2. Konkursy plastyczne
3. Turniej wiedzy pożarniczej
4. Turniej wiedzy o obronie
cywilnej
5. broszury

Lp.
1

CEL DZIAŁANIA
2

PRZYCZYNY POWSTANIA
3

MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA
4

16

Poprawa stanu
bezpieczeństwa
sanitarnego w
obiektach
użyteczności
publicznej

a) lekceważenie i nie
przestrzeganie
przepisów
sanitarnych

1. Kontrole obiektów
2. Szkolenie personelu
3. Propagowanie sposobów
zabezpieczenia sanitarnego
4. Komunikaty i broszury
5. Pogadanki

17

Organizacja
jednolitego
systemu
ratownictwa
integrującego
działania Policji,
Straży Pożarnej,
Pogotowia
Ratunkowego,
Straży Miejskiej,
służb miejskich i
technicznych

a) brak jednolitego
systemu

1. Współudział w zakresie
opracowań dokumentacji,
procedur postępowania, a
także udział w zapewnieniu
wyposażenia technicznego
CPR oraz pomieszczeń
służb współdziałających

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

PARTNERZY

5

6

7

Inspektor Sanitarny,
Stowarzyszenie
BRS, jednostki
użyteczności
publicznej,
dyrektorzy szkół i
nauczyciele, PCK
Urząd Miejski,
Starostwo
Powiatowe, KM PSP
Komenda Miejska
Policji

zadanie
stałe

zadanie
stałe

UWAGI
8

ocena
roczna

ocena
roczna

II.Odbiorcy, realizatorzy i partnerzy programu.
-dzieci i młodzież oraz ich rodziny,
-nauczyciele i pedagodzy,
-dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych,
-rady szkół,
-Pomorska Akademia Pedagogiczna,
-organizacje młodzieżowe,
-księża i proboszczowie,
-kuratorzy sądowi,
-Komenda Miejska Policji,
-Szkoła Policji w Słupsku
-strażnicy miejscy,
-sprzedawcy alkoholi i ich klienci,
-mieszkańcy Słupska,
-spółdzielcze administracje osiedli,
-administracje osiedli komunalnych,
-rady osiedli,
-firmy ochrony mienia i osób,
-zarządy klubów sportowych,
-kluby kibica,
-Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski”’
-korporacje taksówkowe,
-Prokuratura Rejonowa,
-Sąd Rejonowy,
-Sąd Rodzinny,
-zarządy ogrodów działkowych,
-lokalne media,
-Zarząd Miasta Słupska,
-Wydział Oświaty UM,
-Wydział Kultura, Sportu i Promocji Miasta UM,
-Komisja ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
-zarządcy dróg,
-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,
-Automobilklub Słupski,
-fundacje,
-stowarzyszenia,
-samorząd miasta Słupska,
-towarzystwa ubezpieczeniowe,
-instytucje skarbowe i kontroli skarbowej,
-Żandarmeria Wojskowa,
-Służba Ochrony Kolei,
-Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
-Stacja Socjalna Johanitów,
-Młodzieżowe Centrum Kultury,
-Młodzieżowy Dom Kultury,
-Miejski Ośrodek Kultury,
-Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Pomocy Ofiarom Przemocy „TAMA”,
-Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii,
-Ochotniczy Hufiec Pracy
I.Spodziewane efekty
1.Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców i gości miasta.
2.Zwiększenie skuteczności przestrzegania prawa i porządku publicznego.

3.Ograniczenie skali zagrożeń przestępczością w ogóle, a w szczególności
wśród nieletnich.
4.Pozyskanie rzetelnej wiedzy przez rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzież na
temat zagrożeń.
5.Zwiększenie skuteczności działania organów ochrony prawnej.
6.Zwiększenie zaangażowania instytucji, stowarzyszeń, kościołów, placówek
szkolno-wychowawczych w podejmowaniu działań mających na celu
przeciwdziałania zagrożeniom i patologiom.
I.Środki na realizację programu
1.Środki własne organów ochrony prawnej.
2.Środki z budżetu miasta.
3.Z innych możliwych źródeł, pozyskiwane od sponsorów i darczyńców.

