„PROGRAM ZAPOBIEGANIA
PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ
OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA
OBYWATELI I PORZĄDKU
PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPSKA
NA LATA 2017-2021”

Słupsk, 22.03. 2017 r.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGRAMU
Obowiązek opracowania programu wynika z art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 12 pkt 9 b, w
związku z art. 91 i art. 92 , art. 38 a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.).
Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli należy do Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska.
Na posiedzeniu w dniu 26.01.2017 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta
Słupska jednogłośnie przyjęła projekt programu.
Jego wdrożenie ma zapewnić zarówno podniesienie poziomu poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców, jak i wpłynąć na poprawę stanu szeroko rozumianego
bezpieczeństwa.
Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/424/17 Rady Miejskiej w Słupsku z
dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
miasta Słupska na lata 2017 - 2021”

POWODY OPRACOWANIA NOWEGO „PROGRAMU”
Do 21.02.2017 r. na terenie miasta Słupska obowiązywał „Program zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla
miasta Słupska”, zatwierdzony Uchwałą Nr XLVI/580/2 Rady Miejskiej w Słupsku z
dnia 26 czerwca 2002 r.
Powyższy „Program” przez okres 14 lat obowiązywania zdezaktualizował się, doszły
nowe zagrożenia, opracowano i przyjęto na terenie miasta wiele nowych
strategicznych dokumentów, będących podstawą działalności podmiotów ujętych w
„Programie”.
Wypracowano wiele nowych analiz, wniosków oraz podsumowań i zestawień.
Wzięto pod uwagę prowadzone od wielu lat badania poczucia bezpieczeństwa
publicznego mieszkańców Słupska, prowadzone przez Akademię Pomorską w
Słupsku, przy współpracy Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski”.
Przy opracowaniu nowego „Programu” przyjęto zasady zrównoważonego rozwoju
miasta Słupska, wzięto pod uwagę „Strategię rozwoju miasta Słupska na lata 2017
– 2022”, nową wizję funkcjonowania Straży Miejskiej w Słupsku, a także
doświadczenia podmiotów realizujących dotychczasowy „Program”.
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA „PROGRAMU”
Źródłem finansowania realizacji „Programu” będą środki:
1. własne służb, inspekcji i straży, a także innych podmiotów biorących udział w
realizacji „Programu”,
2. środki z budżetu miasta przeznaczone na funkcjonowanie i bieżącą działalność
struktur organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Słupsku,
3. środki własne jednostek organizacyjnych miasta uwzględnionych w „Programie”.
4. wkład własny organizacji pozarządowych biorących udział w „Programie”, a
także środki z budżetu miasta przeznaczone na dofinansowanie zadań zleconych
tym organizacjom,
5. inne środki pozyskane w ramach dofinansowania innych programów z zakresu
bezpieczeństwa.

Prawo o zgromadzeniach – przepisy ogólne

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA OKREŚLENIE CELÓW
NOWEGO „PROGRAMU”
Podstawą zdefiniowania podstawowych problemów powodujących zagrożenia
bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Słupska były dotychczasowe, coroczne
sprawozdania służb i inspekcji z działalności za dany rok kalendarzowy.
„Program” nie definiuje wszystkich możliwych zagrożeń na terenie miasta.
Opracowując cele strategiczne i operacyjne przyjęto te zagrożenia, które mają
największy wpływ na bezpieczeństwa mieszkańców miasta i jego gości.
„Program” wskazuje podmioty odpowiedzialne za realizację zawartych w nim zadań.
Pozostałe służby, instytucje, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne i inni
partnerzy, mogą włączać się w jego realizację na zasadzie dobrowolności.
„Program” jest otwarty i każda nowa inicjatywa może poszerzać jego zakres. Formy
realizacji mogą być uzupełniane bądź zmieniane, w zależności od bieżącej sytuacji.
W realizacji „Programu” ważne znaczenie ma usuwanie przyczyn zagrożeń. Wymaga
to podejmowania długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych we
współpracy ze służbami miejskimi, instytucjami i organizacjami oraz mieszkankami i
mieszkańcami miasta.
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Realizacja Programu
Koordynatorem „Programu” jest Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta
Słupska.
Działania określone w „Programie” będą na bieżąco monitorowane
i
analizowanie przez Komisję oraz aktualizowane i przystosowywane do wciąż
zmieniających się warunków życia mieszkańców naszego miasta.
W I kwartale każdego roku, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska
zostanie przedstawione sprawozdanie z realizacji „Programu”.
Sprawozdanie sporządzane będzie na podstawie informacji przekazanych przez
podmioty zobligowane do realizacji przedsięwzięć zawartych w „Programie”, w
zakresie przysługujących podmiotom uprawnień.
Zostanie ono poddane analizie
i ocenie, w celu określenia prawidłowości
przyjętych kierunków, form i metod działań oraz osiągniętych efektów.
Założenia w zakresie zapobiegania przestępczości, będą mierzone przez
wybrane wskaźniki dotyczące przestępczości w ramach analizy przestępczości
prowadzonej przez Policję oraz w ramach przeprowadzanych cyklicznie badań
ankietowych nt. poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Słupska.
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SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU
 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkanek, mieszkańców i gości
miasta.
 Polepszenie przestrzegania prawa i porządku publicznego.
 Ograniczenie skali zagrożeń przestępczością.
 Pozyskanie rzetelnej wiedzy przez rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzież na
temat występujących zagrożeń i sposobach ich unikania.
 Zwiększenie zaangażowania instytucji, stowarzyszeń, placówek szkolno –
wychowawczych w podejmowaniu działań mających na celu przeciwdziałania
zagrożeniom i patologiom.
 Poprawa bezpieczeństwa pożarowego.
 Poprawa bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego.
 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego.
 Poprawa reagowania na nadzwyczajne zagrożenia i zwiększenie efektywności
informowanie społeczeństwa o powstałych zagrożeniach.
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KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 815/RBiZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18
października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie uchwalenia
„Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i
porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017 - 2021” projekt uchwały w
sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017 –
2021”, został poddany od dnia 7 listopada do dnia 28 listopada 2016 roku
konsultacjom społecznym.
1)

Podmioty opracowujące „Program”:
1. Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miejskiego w Słupsku
2. Straż Miejska w Słupsku
3. Komenda Miejska Policji w Słupsku
4. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
5. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Słupsku
6. Prokuratura Rejonowa w Słupsku
7. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska (członkowie)

Podmioty i instytucje konsultujące „Program”:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
2. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
3. „Wodociągi Słupsk”
4. Słupska Rada Seniorów
5. Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski”
6. Akademia Pomorska w Słupsku – Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
7. Urząd Miejski w Słupsku:
- Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. Zrównoważonego Rozwoju i
Zielonej Modernizacji Miasta
- Pełnomocnik PMS ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
- Wydział Edukacji
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Osoby konsultujące „Program”:
8. Radni Rady Miejskiej w Słupsku
9. Mieszkańcy Miasta
10.

Struktura Programu

Struktura „Programu” oparta jest na prezentacji celów strategicznych i
operacyjnych wraz z opisem sposobów ich realizacji. Pod każdym z
opisanych celów znajduje się wykaz podmiotów odpowiedzialnych za ich
wykonanie oraz partnerów uczestniczących w realizacji danego celu.
1)

CEL STRATEGICZNY:
BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCU ZAMIESZKANIA
CEL OPERACYJNY:
1. Ograniczenie liczby przestępstw w siedmiu najbardziej uciążliwych
dla społeczeństwa kategoriach:
 kradzieże cudzej rzeczy,
 kradzieże samochodów,
 kradzieże z włamaniem,
 rozboje i wymuszenia rozbójnicze,
 bójki i pobicia,
 uszkodzenia ciała (uszczerbek na zdrowiu),
 uszkodzenie mienia.
2. Ochrona mieszkańców przed chuligańskimi zachowaniami
3. Zapobieganie wszelkim formom żebractwa
4. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom zagrożonym wykluczeniem i
wykluczonych społecznie szczególnie w okresie jesienno – zimowym
5. Podniesienie poziomu wiedzy wśród mieszkańców miasta z zakresu
bezpieczeństwa i występujących zagrożeń
6. Poprawa poziomu poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej
1)

CEL STRATEGICZNY:

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY
CEL OPERACYJNY:
Kształtowanie prawidłowego systemu wartości u dzieci i młodzieży
1)

CEL STRATEGICZNY:

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

CEL OPERACYJNY:
Zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych oraz poprawa bezpieczeństwa
pieszych uczestników ruchu drogowego

CEL STRATEGICZNY:

PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM ( ALKOHOLIZM,
NARKOMANIA, DOPALACZE, PRZEMOC W RODZINIE)
CEL OPERACYJNY:
1. Ograniczenie przestępczości narkotykowej, zwłaszcza w rejonach
szkół, lokali rozrywkowych oraz innych miejsc gromadzenia się
młodzieży oraz przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z tzw.
„dopalaczami”
2. Ograniczenie spożywania napojów alkoholowych w miejscach
objętych zakazem
3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

CEL STRATEGICZNY:

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
1)
CEL OPERACYJNY:
1. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach użyteczności
publicznej
2. Propagowanie problematyki ochrony przeciwpożarowej
3. Organizacja jednolitego
systemu ratownictwa integrującego działania
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej,
służb miejskich i technicznych

CEL STRATEGICZNY:

BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
CEL OPERACYJNY:
1. Poprawa stanu bezpieczeństwa sanitarnego w obiektach użyteczności
publicznej
2. Nadzór nad przestrzeganiem norm żywnościowych, jakością wody do
spożycia i w kąpieliskach oraz działalność w zakresie przeciwdziałania
skażeniom i zakażeniom

CEL STRATEGICZNY:
1)

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

CEL OPERACYJNY:
Poprawa stanu środowiska naturalnego

CEL STRATEGICZNY:

BEZPIECZEŃSTWO W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH
ZAGROŻEŃ
CEL OPERACYJNY:
1. Przygotowanie i zapobieganie sytuacjom kryzysowym
2. Reagowanie na sytuacje kryzysowe

WYBRANY CEL STRATEGICZNY I OPERACYJNY PROGRAMU
CEL STRATEGICZNY: I. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCU ZAMIESZKANIA
CEL OPERACYJNY: 2. Ochrona mieszkańców przed chuligańskimi zachowaniami.
SPOSÓB REALIZACJI:
1. Ustalanie miejsc gromadzenia się potencjalnych sprawców i występowania ekscesów chuligańskich.
2. Rygorystyczne przestrzeganie przepisów wobec osób, w tym szczególnie nieletnich, naruszających
porządek prawny.
3. Prawidłowa organizacja zabezpieczenia imprez, w szczególności imprez masowych i podwyższonego
ryzyka.
4. Akcje porządkowo – represyjne w miejscach gromadzenia się osób naruszającej porządek publiczny.
5. Wdrożenie innowacyjnych form zawiadamiania mieszkańców o zagrożeniach, np. system
powiadamiania przez SMS i odwrotnie: SMS/aplikacja do powiadamiania przez mieszkańców o aktach
wandalizmu.
JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ: Komenda Miejska Policji w Słupsku oraz Straż
Miejska w Słupsku (poz. 1, 2, 4), Urząd Miejski w Słupsku - Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku (poz. 3, 5).
PARTNERZY: Właściciele terenów i obiektów oraz organizatorzy imprez masowych, mieszkańcy i
goście miasta.
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RÓŻNICA POMIĘDZY POPRZEDNIM PROGRAMEM,
A PROGRAMEM NA LATA 2017 - 2021

POPRZEDNI PROGRAM

NOWY PROGRAM

Podmioty realizujące
12

24

Podmioty współdziałające
9

21

Zaplanowane cele działania (operacyjne i strategiczne)
17

27
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PYTANIA, UWAGI,
WNIOSKI?

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Kierownik Samodzielnego
Referatu Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Jerzy JANIAK
Słupsk – 22.03.2017 r.

