
UCHWAŁA NR XXIX/216/21 
RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat” 

Na podstawie art.12 pkt 9 b w związku z art. 4 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uznając konieczność podejmowania wszelkich przedsięwzięć służących poprawie bezpieczeństwa 
przyjmuje się do realizacji Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/122/07 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku 
roku w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego „Bezpieczna gmina-Bezpieczny Powiat”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Dzierżoniowskiego 

 
 

Jacek Grzebieluch 
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Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 

Załącznik do Uchwały nr XXIX/216/21
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
„Bezpieczny Powiat”

POWIATOWY PROGRAM

ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ

OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI

I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

„BEZPIECZNY POWIAT”

Dzierżoniów- kwiecień 2021 r.
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SPIS TREŚCI:

Lp Nazwa Strona

1 Podstawa prawna 3

2 Wstęp 4

3 Istota i główne założenia programu 5

4 Cele programu 6

5 Podmioty współdziałające 7

6 Obszary realizacji programu 10

7 Formy realizacji 14

8 Monitorowanie i ewaluacji programu 14

9 Kontrola realizacji programu 15

10 Uwagi końcowe 15

11 Załącznik - Tabela realizacji zadań

w poszczególnych obszarach 

Załącznik
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Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 

I. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

4. Ustawa  z  dnia  z  21  listopada  1967  r.  o  powszechnym  obowiązku  obrony

Rzeczypospolitej Polskiej

5. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

8. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

10. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

11. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i

chorób zakaźnych u ludzi

12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

13. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

15. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

16. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

17. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu

chorób zakaźnych

18. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

19. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

20. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

21. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
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II. WSTĘP

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym powiat

wykonuje  zadania  publiczne  o charakterze  ponad  gminnym  w  zakresie  porządku

publicznego  i  bezpieczeństwa  obywateli,  ochrony  przeciwpowodziowej,  ochrony

przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi

oraz środowiska.

Zgodnie  z  art.  38a  ust.  1  powyższej  ustawy  została  powołana  przez  Starostę

Dzierżoniowskiego Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w celu realizacji zadań

starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz

zadań  określonych  w  ustawach  w  zakresie  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa

obywateli.  Jednym z zadań Komisji jest przygotowanie projektu powiatowego programu

zapobiegania  przestępczości  oraz  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa  obywateli,

co stanowi wypełnienie zapisu art. 38a ust. 2 pkt 3 w/w ustawy.

Program jest realizacją zapisu art.  12 ust.  9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorządzie  powiatowym w sprawie uchwalenia  powiatowego programu zapobiegania

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. 

Powiatowy  Program  Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Ochrony  Bezpieczeństwa

Obywateli  Porządku  Publicznego  ”Bezpieczny  Powiat”,  zwany  dalej  Programem,

to kompleksowe  opracowanie  zawierające  sprecyzowane  cele  i  sposoby  ich  realizacji.

Wdrożenie  programu  zapewni  podniesienie  poziomu  poczucia  bezpieczeństwa

mieszkańców powiatu oraz wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku.  

Podstawowym  zadaniem Programu jest integrowanie  potencjału, jakim  dysponuje

powiat,  z  gminami  w  zakresie  utrzymania  bezpieczeństwa  publicznego  i stworzenie

nadbudowy koordynującej działania tego potencjału. 

Powiat,  posiadający  z  mocy  ustawy  szerokie  uprawnienia  w zakresie  utrzymania

bezpieczeństwa  jest  strukturą  uprawnioną  do  koordynacji  i  egzekwowania  stopnia

wykonania wszelkich przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem na administrowanym

terenie.

Program określa  ramy  stałej  partnerskiej  współpracy  i współdziałania  pomiędzy

organami administracji samorządowej, służbami, inspekcjami i strażami oraz podmiotami

kreującymi życie społeczne, a mieszkańcami powiatu dzierżoniowskiego.

Program, obejmując wiele obszarów, realizowany jest w oparciu o właściwą analizę

istniejących zagrożeń i  oczekiwań społecznych.  Jest  on otwarty  na wszelkie  inicjatywy,

wychodzące zarówno od instytucji, jak i samych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego.

Program przygotowany przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku został

zbudowany w oparciu o elementy Programu pn. „Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat”,

realizowanego w latach 2007 - 2020. 
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III. ISTOTA I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Podstawowym założeniem Programu jest koordynacja i aktywizacja działań służb,

straży  i  środowisk,  zajmujących  się  zawodowo  i  społecznie  problematyką

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Do  najważniejszych  zadań  organów administracji  publicznej,  będących  realizacją

oczekiwań  społecznych,  należy  utrzymanie  wysokiego  poziomu  ładu,  porządku

i bezpieczeństwa  obywateli.  Przedsięwzięcia  te  wymagają  szerokiego  współdziałania

administracji rządowej, samorządów i organizacji społecznych.

Istotą  Programu  jest  koordynacja  wysiłku  społecznego  dla  realizacji  celu

nadrzędnego, jakim jest wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu

dzierżoniowskiego. Program opisuje kompleksowe działania w celu ograniczenia zjawisk

i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest to zatem program

pracy  zespołowej  na  rzecz  polepszenia  jakości  życia  pod  względem  bezpieczeństwa

i zwiększenia  dostępu  do  dobra  publicznego,  jakim  jest  bezpieczeństwo  w  powiecie

dzierżoniowskim.

Założenia programu będą realizowane w oparciu o konkretne narzędzia badawcze,

jakimi  posługują  się  podmioty  pracujące  na  rzecz  bezpieczeństwa,  tj.  analizy  zagrożeń,

okresowe  analizy  dynamiki  czasoprzestrzennej  geografii  zdarzeń,  analizy  czynników

warunkujących określony  stopień  zagrożenia  przestępczością,  probabilistyka  wystąpienia

klęsk żywiołowych, itp.

Program charakteryzuje:

 kompleksowość -  rozumiana  jako  nieograniczanie  bezpieczeństwa  jedynie

do przestępczości;

 komplementarność -  rozumiana  jako  partycypacja  wielu  wyspecjalizowanych

podmiotów w utrzymaniu bezpieczeństwa;

 uspołecznienie - poprzez włączanie do realizacji społeczności lokalnej gmin;

 otwartość -  poprzez  możliwość  włączenia  nowych  elementów  programowych,

racjonalizację programu.

W  ramach  Programu  duże  znaczenie  przywiązuje  się  do  usuwania  przyczyn

zagrożeń.  Wymaga to podejmowania,  obok działań represyjnych,  długofalowych działań

profilaktycznych  i  wychowawczych.  Tylko  wspólne,  systematyczne  i  skoordynowane

działania  służb  powiatowych,  gminnych,  samorządów  terytorialnych,  różnych  instytucji

i organizacji  oraz  mieszkańców  mogą  doprowadzić  do  wyraźnej  poprawy  stanu

bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. 
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Koniecznym  warunkiem  efektywnej  realizacji  Programu  jest  jego  znajomość

i akceptacja przez społeczności lokalne, na rzecz których Program został przygotowany.  

Zaufanie mieszkańców do Programu będzie determinowane skutecznością realizacji

działań,  np.  szybką  reakcją  na  wezwanie,  widoczną  konsekwencją  w  wykonywaniu

postawionych zadań, gotowością niesienia pomocy.

IV. CELE PROGRAMU

Głównym  celem  Programu  jest  poprawa  stanu  i  poczucia  bezpieczeństwa

mieszkańców  oraz  stworzenie  systemu  monitorowania,  planowania  i  koordynacji

działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: 

1. poprawę  stanu  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  na  terenie  powiatu

dzierżoniowskiego;

2. poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego

w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania;

3. wzrost zaufania społecznego do Policji, innych służb, instytucji działających na rzecz

poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;

4. ograniczenie  liczby  przestępstw  i  wykroczeń  szczególnie  uciążliwych  dla

mieszkańców;

5. przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomanii, przemocy

domowej;

6. zapobieganie przestępczości i wykroczeniom w placówkach oświatowych;

7. podniesienie bezpieczeństwa uczniów; 

8. realizację  programów  edukacyjnych  i  profilaktycznych  dla  dzieci  i  młodzieży

szkolnej i przedszkolnej; 

9. ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych; 

10. kształtowanie bezpiecznych form zachowania młodzieży w miejscach publicznych;

11. zapobieganie  przemocy  w  rodzinie  oraz  stałe  minimalizowanie  poziomu

przestępczości i aspołecznych zachowań;

12.  poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;

13. podniesienie gotowości jednostek PSP i OSP z terenu powiatu w celu skuteczniejszej

ochrony życia i mienia obywateli; 

14. popularyzację  problematyki  ochrony  przeciwpożarowej  wśród  uczniów  placówek

oświatowych; 

15.  ograniczenie ryzyka stania się ofiarą przestępstwa; 
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16.  zapobieganie szerzeniu się patologii wśród dzieci i młodzieży;

17.  kształtowanie  umiejętności  prawidłowego  postępowania  w  przypadku  zagrożeń

spowodowanych klęskami żywiołowymi; 

18.  stworzenie systemu wczesnego ostrzegania ludności przed w/w zagrożeniami;

19.  bezpieczeństwo w sieci internetowej;

20.  wykształcenie w społeczeństwie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa;

21.  wspólne i skoordynowane działanie samorządów lokalnych, policji, inspekcji, straży,

szkół i placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, mieszkańców powiatu,

mediów oraz innych podmiotów i instytucji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa

publicznego.  

V. PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE:

 

Zgodnie  z  zapisem  ustawowym,  Starosta  sprawując  zwierzchnictwo  nad

powiatowymi  służbami,  inspekcjami  i  strażami,  uzgadnia  ich  współdziałanie  m.in.

w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia, zagrożeniom środowiska,

utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także

zapobiegania  klęskom  żywiołowym  i  innym  nadzwyczajnym  zagrożeniom.  W  ramach

powyższego  zapisu,  realizatorami  niniejszego  programu  będą  zatem  wymienione  niżej

jednostki  organizacyjne  administracji  zespolonej  i  nie  zespolonej  oraz  inne  organizacje,

działające w obrębie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, do których należą:

1) Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku;

2) Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie;

3) Urząd Miasta w Dzierżoniowie;

4) Urząd Miejski w Bielawie;

5) Urząd Miasta w Piławie Górnej;

6) Urząd Miasta i Gminy w Niemczy;

7) Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach;

8) Urząd Gminy w Dzierżoniowie;

9) Urząd Gminy w Łagiewnikach;

10) Jednostki organizacyjne powiatu dzierżoniowskiego;

11) Placówki oświatowe; 

12) Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie;

13) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie;

14) Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Dzierżoniowie;
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15) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie;

16) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie;

17) Powiatowe  Centrum  Poradnictwa  Psychologiczno  -  Pedagogicznego

i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie;

18) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie;

19)Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Dzierżoniowie;

20) NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.;

21) Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie;

22) Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie;

23) Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie;

24) Organizacje  społeczne,  fundacje,  kluby  sportowe,  stowarzyszenia  oraz

towarzystwa  mające  w  zadaniach  statutowych  m.in.:  przeciwdziałanie

patologiom  społecznym,  promowanie  zdrowego  stylu  życia,  promowanie

zabezpieczeń technicznych i elektronicznych, wychowanie dzieci i młodzieży;

25) Wspólnoty mieszkaniowe;

26) Środki masowego przekazu (radio, telewizja, prasa).

Koordynowanie  działań  w  zakresie  realizacji  Programu  powierzone  zostanie

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Do zadań Komisji należy:

1) wdrożenie programu;

2) zlecenie poszczególnych przedsięwzięć wybranym realizatorom;

3) zlecenie  innych  zadań,  np.  diagnozy  i  oceny  potrzeb  w  konkretnych

płaszczyznach działania;

4) wskazywanie  źródeł  finansowania,  zabezpieczenia  środków,  planowanie

i kontrola ich wydatkowania;

5) kontrola i nadzór nad prawidłowym przebiegiem wdrażania programu;

6) ocena skuteczności podejmowanych działań i ich modyfikacja.

Dodatkowo Komisja może realizować/zlecić zadania:

 wykorzystania potencjału analityczno - koncepcyjnego służb, inspekcji i straży oraz

innych podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w celu ciągłego

monitorowania  zagrożeń,  wyznaczania  kierunków  w  pracy  prewencyjnej  oraz

wspomaganie procesów podejmowania decyzji;

 włączenia  do  prac  przedstawicieli  gmin  tworzących  powiat  dla  upowszechnienia
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problematyki  bezpieczeństwa  i  stworzenia  równoprawnych  warunków  realizacji

programu;

 stworzenia  bazy  danych  o  zagrożeniach,  zawierającej  dokładnie  zidentyfikowane

problemy,  rzutujące  na  stan  bezpieczeństwa  (społeczne,  gospodarcze,  techniczne,

itp.).

 koordynacji  przepływu  informacji  między  poszczególnymi  podmiotami,

uczestniczącymi  w  realizacji  programu  oraz  mieszkańcami  powiatu

dzierżoniowskiego.
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Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 

VI. OBSZARY REALIZACJI PROGRAMU

Lp. Obszar Realizator Współrealizator

1

Bezpieczeństwo
w miejscach

publicznych i miejscu
zamieszkania

Komenda Powiatowa Policji 
w Dzierżoniowie

Starostwo Powiatowe
w Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Placówki oświatowe

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

Straż Miejska w Dzierżoniowie

Straż Miejska w Bielawie

Organizacje pozarządowe

Lokalne media

2
Bezpieczeństwo

w szkole

Placówki oświatowe z terenu powiatu
dzierżoniowskiego

Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Komenda Powiatowa Policji 
w Dzierżoniowie

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Powiatowe Centrum Poradnictwa
Psychologiczno - Pedagogicznego i

Doradztwa Edukacyjnego w
Dzierżoniowie.

Prokuratura Rejonowa w
Dzierżoniowie

Straż Miejska w Dzierżoniowie

Straż Miejska w Bielawie

Organizacje pozarządowe

Lokalne media

3 Bezpieczeństwo
w ruchu drogowym

Komenda Powiatowa Policji 
w Dzierżoniowie

Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Placówki oświatowe z terenu
powiatu dzierżoniowskiego.

Straż Miejska w Dzierżoniowie

Zarząd Dróg Powiatowych
w Dzierżoniowie

Straż Miejska w Bielawie

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

Organizacje pozarządowe
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Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 

Lp. Obszar Realizator Współrealizator

Lokalne media

4
Przeciwdziałanie

przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie i Ochrony Zdrowia 

w Dzierżoniowie
Starostwo Powiatowe 

w Dzierżoniowie
Powiatowy Ośrodek Wsparcia

w Dzierżoniowie

Komenda Powiatowa Policji 
w Dzierżoniowie

Samorządy gminne
Gminne/Miejskie Ośrodki Pomocy

Społecznej

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Organizacje pozarządoweProkuratura
 Rejonowa w Dzierżoniowie

Straż Miejska w Dzierżoniowie
Lokalne media

Straż Miejska w Bielawie

5
Przeciwdziałanie

przestępczości

Komenda Powiatowa Policji 
w Dzierżoniowie

Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie

Prokuratura Rejonowa w
Dzierżoniowie  

Samorządy gminne

Straż Miejska w Dzierżoniowie Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Straż Miejska w Bielawie
Organizacje pozarządowe

Lokalne media

6
Bezpieczeństwo

w służbie zdrowia

Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w

Dzierżoniowie 

Samorządy gminne

Organizacje pozarządowe
NZOZ Szpital Powiatowy 
w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie i Ochrony Zdrowia 

w Dzierżoniowie;

Lokalne mediaPowiatowy Ośrodek Wsparcia w
Dzierżoniowie

Placówki Podstawowej Opieki
Zdrowotnej

7 Ochrona przed
zagrożeniami

Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie

Komenda Powiatowa Policji 
w Dzierżoniowie
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Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 

Lp. Obszar Realizator Współrealizator

i ratownictwo

Samorządy gminne

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
w Dzierżoniowie

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

Organizacje pozarządowe

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu
powiatu dzierżoniowskiego

Placówki oświatowe z terenu
powiatu dzierżoniowskiego.

Lokalne media

8
Bezpieczeństwo

sanitarno-
epidemiologiczne

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Dzierżoniowie

Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Organizacje pozarządowe

Placówki oświatowe z terenu
powiatu dzierżoniowskiego.

Lokalne media

9
Bezpieczeństwo
weterynaryjne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Dzierżoniowie

Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Organizacje pozarządowe

Lekarze Weterynarii

Lokalne media

10
Bezpieczeństwo

budowlane
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Dzierżoniowie

Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

Organizacje pozarządowe

Lokalne media

11 Ochrona zabytków
i dziedzictwa
narodowego

Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie

Komenda Powiatowa Policji 
w Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Dzierżoniowie
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Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 

Lp. Obszar Realizator Współrealizator

Właściciele / Zarządcy nieruchomości
Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator
Zabytków

Lokalne media

Organizacje pozarządowe

12
Bezpieczeństwo w

sieci

Komenda Powiatowa Policji 
w Dzierżoniowie

Placówki Oświatowe 

Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Organizacje pozarządowe

Lokalne media

13
Przeciwdziałanie

bezrobociu 
Powiatowy Urząd Pracy

 w Dzierżoniowie

Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Organizacje pozarządowe

Lokalne media
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Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 

VII. FORMY REALIZACJI 

Do podstawowych form realizacji programu należą: 

 warsztaty szkoleniowe dla realizatorów poszczególnych zadań; 

 prowadzenie szkoleń na różnych poziomach (dzieci, młodzież, rodzice, pedagodzy); 

 organizowanie  konkursów i  turniejów sprawdzających stan wiedzy i  umiejętności

dzieci  i  młodzieży  w zakresie  znajomości  wiedzy  prewencyjnej  i  prawnej,  zasad

bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz umiejętności zachowania się w sytuacjach

zagrożenia zdrowia i życia; 

 wdrażanie programów edukacji dla bezpieczeństwa; 

 propagowanie  wydawnictw  popularyzujących  bezpieczeństwo  (broszury,  ulotki,

poradniki);

 poradnictwo prawne i rodzinne; 

 organizowanie  zajęć  pozalekcyjnych  w  szkołach  i  placówkach  opiekuńczo-

wychowawczych dla dzieci młodzieży; 

 informacje  o  realizowanych  działaniach  i  programy  edukacyjne  w  lokalnych

środkach masowego przekazu.

VIII. MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU

W  Programie  ważne  będzie  monitorowanie  skutków  podjętych  działań  i  ich

ewaluacja. Po zakończeniu określonych działań lub w czasie określonym w harmonogramie

odpowiedzialni za wykonanie zadania będą przekazywać sprawozdania z jego przebiegu.  

Pojawiające  się  nowe  okoliczności,  zdarzenia  lub  informacje  będą  miały  wpływ

na bieżącą ewaluację Programu. Informacje pozyskiwane dzięki lokalnej opinii publicznej,

monitorowanie lokalnych mediów to narzędzia, przy pomocy których wiadome będzie czy

realizacja  Programu  jest  efektywna,  czy  też  należy  dokonać  niezbędnych  zmian

do zaistniałych  realiów.  Stąd  też  zarządzający  Programem  oraz  instytucje  realizujące

poszczególne zadania muszą elastycznie reagować na zmieniające się realia i na bieżąco

korygować zakres i metody działania. 
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Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 

IX.  KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego będzie analizować sprawozdania,

przekazane  przez  instytucje  realizujące  zadania  po  jego  zakończeniu  bądź  w  terminie
określonym w załączonym harmonogramie. 

Raz  do  roku  Komisja  pod  przewodnictwem  Starosty  Dzierżoniowskiego  dokona
oceny  stopnia  realizacji  poszczególnych  działań  Programu  na  podstawie  sprawozdań
i przedłoży informację Radzie Powiatu dzierżoniowskiego wraz z rocznym sprawozdaniem
z prac Komisji Bezpieczeństwa. 

V. UWAGI KOŃCOWE
1. Nadzór  nad  realizacją  zadań  we  wszystkich  obszarach  sprawuje  Starosta

Dzierżoniowski  jako  przewodniczący  Powiatowej  Komisji  Bezpieczeństwa
i Porządku.

2. Program aktualizowany będzie stosownie do zmieniającej się sytuacji i potrzeb. Dwa
razy w roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku będzie dokonywała analizy i oceny
realizacji poszczególnych zadań, określonych w niniejszym programie.

3. Koordynatorzy  poszczególnych  elementów  programu  zorganizują  w  tym  czasie
narady robocze w celu dokonania analizy i oceny realizacji zadań wykonanych przez
odpowiedzialne podmioty.

4. Niniejszy  program  stanowi  zbiór  ramowych  założeń  z  zakresu  problematyki
bezpieczeństwa.  Istotą  programu  jest  ujęcie  bezpieczeństwa  jako  zjawiska
wybiegającego  poza  przestępczość.  Poczucie  bezpieczeństwa  -  lub  jego  brak,
przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa, dlatego jego ochrona i porządku
publicznego należą do zasadniczych zadań samorządów. 

5. Program  jest  ukierunkowany  na  prewencję  i  profilaktykę  jako  formy  bardziej
ekonomiczne  i  efektywne.  W  programie  wskazujemy,  że  przy  współpracy
z lokalnymi  społecznościami  możemy  tworzyć  efektywne,  lokalne  systemy
bezpieczeństwa  oraz  wspierać  działania  na  rzecz  poprawy  bezpieczeństwa
powiatowego.  Program  ten,  realizowany  przy  właściwej  diagnozie  zagrożeń
i oczekiwań społecznych, będzie poszerzony o dalsze działania i otwarty na wszelkie
inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie.

6. Nie wyczerpując złożonej problematyki bezpieczeństwa, program nakreśla kierunki
działania,  cele  i  założenia,  które  należy  wdrażać  dla  poprawy  bezpieczeństwa
i porządku publicznego.

Opracował:

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie 

Dyrektor Wydziału – Grażyna Wójcik 

Sporządził:

1. Łukasz Łoś – starszy inspektor,  2. Katarzyna Janicka - podinspektor
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Załącznik do POWIATOWEGO PROGRAMU
ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ

OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

„BEZPIECZNY POWIAT”

TABELA REALIZACJI ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH 

Lp. Nazwa zadania Cele ogólne
Czas i miejsce

realizacji 
Zadania do realizacji Realizatorzy Współpracujący Uwagi

1

Bezpieczeństwo w 
miejscach publicznych
i miejscu 
zamieszkania

 Rozpoznawanie
i monitorowanie zagrożeń

poprzez formy
instytucjonalne i społeczne.
Wprowadzenie programów

edukacyjnych na temat
zagrożeń;

Podnoszenie poczucia
bezpieczeństwa

w społecznościach
lokalnych;

Zapobieganie powstawaniu
zagrożeń;

Pogłębienie wiedzy
z zakresu bezpiecznych

zachowań w życiu
codziennym mieszkańców;

Zapewnienie
bezpieczeństwa osobom
bezdomnym w okresie

zimowym.

Działalność
całoroczna 

Gminy powiatu
dzierżoniowskiego

1. Dokonywanie analizy zagrożeń bezpieczeństwa
oraz potrzeb społeczności lokalnej pod względem

bezpieczeństwa - bieżące monitorowanie
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
i eliminowanie zgłaszanych wykroczeń;

2. Zwiększenie wśród lokalnej społeczności roli
dzielnicowego jako policjanta pierwszego
kontaktu – akcja informacyjna, spotkania

z dzielnicowymi;

3. Propagowanie wśród mieszkańców zasady
wzajemnej pomocy poprzez organizację spotkań,

ulotki, plakaty propagujące ideę; 

4. Prowadzenie szkoleń, spotkań o charakterze
informacyjno-edukacyjnym skierowanych do
mieszkańców o możliwych zagrożeniach i ich

unikaniu (edukacja dla bezpieczeństwa);

5. Integracja i współdziałanie służb, straży,
podmiotów, instytucji i środowisk na rzecz

poprawy bezpieczeństwa;

6. Monitorowanie przepisów prawa i inicjowanie
zmian mogących poprawić efektywność

prowadzonych działań;

7. Kontrola miejsc, w których przebywają osoby
bezdomne;

8. Wdrażanie i realizacja programów
kierunkowych. 

Komenda
Powiatowa Policji
w Dzierżoniowie

Starostwo
Powiatowe

w Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Placówki
oświatowe

Komenda
Powiatowa

Państwowej Straży
Pożarnej

w Dzierżoniowie

Straż Miejska
w Dzierżoniowie

Straż Miejska
w Bielawie

Organizacje
pozarządowe

Lokalne media
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Lp. Nazwa zadania Cele ogólne
Czas i miejsce

realizacji 
Zadania do realizacji Realizatorzy Współpracujący Uwagi

2 Bezpieczeństwo
w szkole

Podniesienie poziomu
bezpieczeństwa w szkołach
i placówkach oświatowo –

wychowawczych;

Ograniczenie zjawisk
patologicznych i

niepożądanych wśród dzieci
i młodzieży 

w szkołach i placówkach
oświatowo –

wychowawczych.
Tworzenie na terenie szkoły

klimatu przyjaznego
dziecku, sprzyjającego

poczuciu bezpieczeństwu,
otwartości i wzajemnego

zaufania;

Propagowanie pożądanych
nawyków i zachowań

związanych z
bezpieczeństwem;

Diagnoza sytuacji szkolnej
pod kątem bezpieczeństwa,

w tym czynników
chroniących i czynników

ryzyka;

Zapewnienie możliwości
nauki zdalnej poprzez
uczniów, utrzymanie

kontaktu  z nauczycielami.

Rok szkolny

Placówki oświatowe
powiatu

dzierżoniowskiego 

1. Obserwacja i analiza problemów
bezpieczeństwa  i zagrożeń w szkołach

i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz
w ich otoczeniu;

2. Ograniczanie liczby przestępstw i wykroczeń
w szkołach i placówkach oświatowo -
wychowawczych oraz w ich otoczeniu;

3. Prowadzenie działań profilaktycznych
i prewencyjnych ukierunkowanych na

ograniczanie dostępu do alkoholu, narkotyków
(środki odurzające i psychotropowe), innych

używek oraz przeciwdziałanie przemocy ze strony
dorosłych i przemocy rówieśniczej wynikającej
z zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w

środowisku szkolnym;

4. Podnoszenie poziomu współpracy dyrekcji
szkoły-nauczycieli – uczniów – rodziców - Policji,

Straży Miejskiej w zakresie poprawy
bezpieczeństwa w szkołach i placówkach

oświatowo – wychowawczych;

5. Prowadzenie działań edukacyjnych
informujących o skutkach i konsekwencjach

(m.in. grożących kar) wynikających z
przestępczości i demoralizacji;

6. Realizowanie programów z zakresu profilaktyki
uzależnień (alkoholizm, narkomania), uzależnień

od Internetu, hazardu i itp. wśród dzieci i
młodzieży (organizacja szkoleń, konkursów,

turniejów wiedzy itp.);

7. Przeprowadzanie w szkołach i placówkach
oświatowo –wychowawczych, internatach

szkolnych praktycznego (treningów) sprawdzania
organizacji oraz warunków ewakuacji; 

Placówki
oświatowe z terenu

powiatu
dzierżoniowskiego

Powiatowe
Centrum

Poradnictwa
Psychologiczno -
Pedagogicznego i

Doradztwa
Edukacyjnego w
Dzierżoniowie

Starostwo
Powiatowe w
Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Komenda
Powiatowa Policji
w Dzierżoniowie

Komenda
Powiatowa

Państwowej Straży
Pożarnej w

Dzierżoniowie

Sąd Rejonowy w
Dzierżoniowie

Prokuratura
Rejonowa w

Dzierżoniowie

Straż Miejska w
Dzierżoniowie

Straż Miejska w
Bielawie

Organizacje
pozarządowe

Lokalne media
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Lp. Nazwa zadania Cele ogólne
Czas i miejsce

realizacji 
Zadania do realizacji Realizatorzy Współpracujący Uwagi

8. Realizacja edukacji dla bezpieczeństwa w
szkołach w tym kształtowanie umiejętności

stosowania  pierwszej pomocy;

9. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej w celu
kształtowania zdrowego stylu życia

i bezpieczeństwa osobistego skierowane do dzieci,
młodzieży;

10. Eliminacja zachowań aspołecznych
i demoralizacji wśród dzieci i młodzieży w wieku

szkolnym;

11. Poszerzenie oferty aktywnego i pożytecznego
spędzania czasu wolnego m.in. poprzez

wykorzystanie istniejącej bazy rekreacyjno-
sportowej i potencjału edukacyjnego (kadra i

obiekty), organizacja imprez sportowo
-turystycznych;

12. Zakup i przekazanie sprzętu komputerowego
do placówek oświatowych;

13. Wdrażanie i realizacja programów
kierunkowych.

3 Bezpieczeństwo
w ruchu drogowym

Poprawa bezpieczeństwa
niestrzeżonych

użytkowników ruchu.
Poprawa bezpieczeństwa

w ruchu drogowym.
Stała analiza zagrożeń.

Wzmocnienie nadzoru na
drogach.

Ograniczenie liczby kolizji i
wypadków drogowych;

Działania edukacyjne w
jednostkach oświatowo –

Działalność
całoroczna 

Drogi publiczne

1. Bieżąca analiza zagrożeń ruchu drogowego;

2. Typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych,
narażonych na występowanie zdarzeń drogowych

poprzez analizę zgłoszeń na Krajowej Mapie
Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz własnych

obserwacji;

3. Poprawa bezpieczeństwa niestrzeżonych
uczestników ruchu, prowadzenie programów

społecznych promujących noszenie odblasków,
przeprowadzanie spotkań edukacyjnych

z przedszkolakami, młodzieżą szkolną, seniorami
w temacie bezpieczeństwa pieszego w ruchu

drogowym;

Komenda
Powiatowa Policji
w Dzierżoniowie

Zarząd Dróg
Powiatowych

w Dzierżoniowie

Starostwo
Powiatowe w
Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Placówki
oświatowe z terenu

powiatu
dzierżoniowskiego

Straż Miejska w
Dzierżoniowie
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wychowawczych.
Zastosowanie środków

obniżających zagrożenie.

4. Prowadzenie akcji kontroli stanu technicznego
pojazdów i kierujących, a w szczególności

dowożących uczniów do szkół, wiozących na
wycieczki oraz na zimowy  i letni wypoczynek

w ramach akcji Bezpieczne Wakacje i Bezpieczne
Ferie;

5. Podejmowanie działań mających na celu
zapewnienie bezpiecznej drogi do placówek

oświatowo –wychowawczych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, w szczególności
zaznaczenie potrzeb doświetlenia lub

szczególnego oznaczenia przejść dla pieszych; 

6. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań
w organizacji ruchu drogowego poprawiających

bezpieczeństwo ruchu drogowego;

7. Prowadzenie działań mających na celu
poprawę istniejącego stanu infrastruktury

drogowej;

8. Monitorowanie i kontrola przewozu
materiałów niebezpiecznych oraz pojazdów
ciężarowych pod względem dopuszczalnej

ładowności;

9. Prowadzenie działań edukacyjno –
prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży w

zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

10. Promowanie elementów odblaskowych dla
pieszych i rowerzystów;

11. Upowszechnianie metod postępowania z
zakresu udzielania pierwszej pomocy;

12. Wdrażanie i realizacja programów
kierunkowych.

Straż Miejska w
Bielawie

Komenda
Powiatowa

Państwowej Straży
Pożarnej

w Dzierżoniowie

Organizacje
pozarządowe

Lokalne media
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4 Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

Ograniczenie występowania
przemocy;

Przeciwdziałanie
występowaniu przemocy w

rodzinie;

Optymalizacja działalności
społecznej na rzecz
przeciwdziałania
występowaniu 

przemocy w rodzinie; 

Stworzenie sprawnych
systemów wsparcia dla osób

potrzebujących;

Podnoszenie poziomu
wiedzy mieszkańców na

temat przysługujących im
praw oraz możliwości

uzyskania pomocy;

Wspieranie rodzin
zagrożonych lub dotkniętych

przemocą.

Działalność
całoroczna 

Gminy powiatu
dzierżoniowskiego

1. Działanie gminnych zespołów
interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania

przemocy w rodzinie;

2. Zwiększenie skuteczności działań związanych z
realizacją procedury „Niebieskiej Karty" oraz
doskonalenie zasad współdziałania i wymiany

informacji instytucji mogących udzielić pomocy
prawnej, psychologicznej oraz socjalnej dla osób

dotkniętych przemocą w rodzinie; 

3. Edukowanie osób dotkniętych przemocą w
rodzinie w zakresie uregulowań prawnych;

4. Podejmowanie działań profilaktycznych
mających na celu udzielanie specjalistycznej
pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i

wdrażania prawidłowych metod wychowawczych
w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych

przemocą w rodzinie;

5. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w
rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia i

ośrodkach interwencji kryzysowej;

6. Promowanie odpowiednich wzorców życia
rodzinnego opartych na szacunku, partnerstwie,
wzajemnej pomocy i umiejętności rozwiązywania

konfliktów  bez przemocy;

7. Prowadzenie działalności edukacyjnej w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 
8. Prowadzenie działań zmierzających do

podniesienia kwalifikacji osób mających w swojej
pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy-

organizowanie szkoleń, konferencji itp.;

9. Prowadzenie systemów wsparcia i poradnictwa
terapeutycznego dla osób i bliskich osób

uzależnionych;

Powiatowe
Centrum Pomocy

Rodzinie i
Ochrony Zdrowia
w Dzierżoniowie

Komenda
Powiatowa Policji
w Dzierżoniowie

Gminne/Miejskie
Ośrodki Pomocy

Społecznej

Sąd Rejonowy w
Dzierżoniowie

Prokuratura
 Rejonowa w

Dzierżoniowie

Straż Miejska w

Dzierżoniowie

Straż Miejska w

Bielawie

Starostwo

Powiatowe w

Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Organizacje

pozarządowe

Lokalne media
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10. Spotkania z wychowawcami, stałe
informowanie o sytuacji dydaktycznej

wychowawczej dzieci, konsultacje indywidualne z
pedagogiem;

11. Zajęcia psychoedukacyjne dla
uczniów;

12. Prelekcje specjalistów z zakresu psychologii,
pedagogiki, profilaktyki;

13. Propagowanie telefonów zaufania.

5
Przeciwdziałanie

przestępczości

Ograniczenie zjawisk
kryminogennych,
wandalizmu oraz

chuligaństwa;

Stanowcze i konsekwentne
działania Policji i Straży

Miejskiej; 

Sukcesywne wypieranie
przestępczości i zjawisk

patologicznych;

Systematyczne
monitorowanie zagrożeń; 
Zwiększenie świadomości

wśród osób starszych;

Działalność
całoroczna 

Gminy powiatu
dzierżoniowskiego

1. Identyfikacja miejsc sprzyjających popełnianiu
przestępstw i wykroczeń;

2. Przeciwdziałanie i skuteczne ściganie
sprawców ciężkich i brutalnych przestępstw;

3. Zwalczanie przestępczości pospolitej;
4. Ograniczenie przestępczości nieletnich;

5. systematyczne przeprowadzanie akcji przeciw
konkretnym środowiskom przestępczym;

6. Uczenie reagowania na zjawiska przemocy
(fala, pobicia, wyłudzanie pieniędzy-przemoc
fizyczna, psychiczna, materialna) rozwijanie

asertywności;

7. Przeciwdziałanie programowi nienawiści na tle
różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,

wyznaniowych albo ze względu na
bezwyznaniowych;

8. Działania profilaktyczne dotyczące
odpowiedzialności prawnej nieletnich;

9. Wdrażanie i realizacja programów
kierunkowych. 

Komenda
Powiatowa Policji
w Dzierżoniowie

Prokuratura
Rejonowa w

Dzierżoniowie 

Straż Miejska w
Dzierżoniowie

Straż Miejska w
Bielawie

Starostwo
Powiatowe w
Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Sąd Rejonowy w
Dzierżoniowie

Organizacje
pozarządowe

Lokalne media
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6
Bezpieczeństwo

w służbie zdrowia

Poprawa bezpieczeństwa
zdrowotnego w powiecie

dzierżoniowskim;

Usprawnienie świadczonych
usług medycznych na rzec

lokalnej społeczności;

Modernizacja i doposażenie
Szpitala Powiatowego w

nowoczesny sprzęt
medyczny.  

Działalność
całoroczna 

NZOZ Szpital
Powiatowy w

Dzierżoniowie Sp.
zo.o.

Placówki opieki
zdrowotnej

1. Dofinansowanie sektora służby zdrowia
funkcjonującego w powiecie dzierżoniowskim; 

2. Wdrażanie projektów i programów mających
na celu łatwiejszy dostęp mieszkańców powiatu

do usług medycznych;

3. Zakup specjalistycznego sprzętu
diagnostycznego w zakresie polepszenia usług

medycznych;

4. Wymiana transportu medycznego
funkcjonujące w ramach systemu Państwowego

Ratownictwa Medycznego; 

5. Nadzór i koordynacja działania służb
medycznych i ochrony zdrowia;

6. Zapewnienie udostępnienia właściwych
informacji z zakresu pomocy medycznej i ochrony

zdrowia;

7. Prowadzenie kampanii informacyjnej w
zakresie dostępności usług medycznych ze
szczególnym uwzględnieniem usług wysoko

specjalizacyjnych;

8. Skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi
specjalistyczne oraz wizyty u lekarzy

specjalistów;

9. Wdrażanie i realizacja programów
kierunkowych. 

Starostwo
Powiatowe w
Dzierżoniowie

NZOZ Szpital
Powiatowy w

Dzierżoniowie Sp.
z o.o.

Powiatowe
Centrum Pomocy

Rodzinie i
Ochrony Zdrowia
w Dzierżoniowie

Placówki
Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

Powiatowa Stacja
Sanitarno-

Epidemiologiczna
w Dzierżoniowie 

Samorządy gminne

Organizacje
pozarządowe

Lokalne media

7 Ochrona przed
zagrożeniami i
ratownictwo Poprawa stanu

bezpieczeństwa w powiecie;

Zapobieganie możliwościom
powstawania zagrożeń;

Działalność
całoroczna 

Gminy powiatu
dzierżoniowskiego

1. Stałe doskonalenie współpracy i koordynacji
działań służb, inspekcji, straży oraz innych

uczestników działań ratowniczych na terenie
powiatu;

2. Analiza możliwości powstawania różnych
zagrożeń przez straże, służby i inspekcje i inne

podmioty;

Starostwo
Powiatowe w
Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Komenda
Powiatowa

Komenda
Powiatowa Policji
w Dzierżoniowie

Powiatowa Stacja
Sanitarno-

Epidemiologiczna
w Dzierżoniowie
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Podnoszenie świadomości
społeczeństwa o mogących

wystąpić sytuacjach
kryzysowych i zagrożeniach.

3. Stały monitoring i właściwe reagowanie na
zagrożenia pożarowe w tym pożary kompleksów
leśnych, wypalane traw, pozostałości po zbożach

oraz na inne pojawiające się zagrożenia; 

4. Prowadzenie działań profilaktycznych
prowadzących do ograniczenia lub likwidacji

przyczyn występujących zagrożeń poprzez
prowadzenie czynności kontrolno –

rozpoznawczych obiektów w zakresie
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

5. Podejmowanie działań na rzecz modernizacji
bazy technicznej oraz sprzętowej jednostek straży

pożarnej w celu zwiększenia standardów i
skuteczności podejmowanych działań

ratowniczych;

6. Prowadzenie doskonalenia przygotowania
służb, inspekcji i straży do usuwania skutków

występujących zagrożeń(ćwiczenia, szkolenia);

7. Przygotowanie dzieci i młodzieży do
właściwego postępowania w momencie

zagrożenia poprzez organizowanie i
przeprowadzanie prelekcji, turniejów wiedzy,

konkursów plastycznych, pokazów działań
ratowniczych;

8. Prowadzenie działań związanych z właściwym
informowaniem ludności o zagrożeniach;

9. Edukacja społeczeństwa dotycząca zasad
postępowania i zachowania się na wypadek

wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń;

10. Wdrażanie i realizacja programów
kierunkowych;

Państwowej Straży
Pożarnej

w Dzierżoniowie

Ochotnicze Straże
Pożarne z terenu

powiatu
dzierżoniowskiego

Powiatowy
Inspektorat
Weterynarii

Powiatowy
Inspektorat

Nadzoru
Budowlanego

Organizacje
pozarządowe

Placówki
oświatowe z terenu

powiatu
dzierżoniowskiego

Lokalne media

8 Bezpieczeństwo
sanitarno-

Ochrona zdrowia ludzkiego
przed niekorzystnym

Działalność
całoroczna 

1. Zapobieganie powstawaniu
i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i

Powiatowa Stacja
Sanitarno-

Starostwo
Powiatowe w
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epidemiologiczne

wpływem szkodliwości i
uciążliwości

środowiskowych oraz
zapobieganie powstawaniu

chorób, w tym chorób
zakaźnych i zawodowych;

Sprawowanie
zapobiegawczego i
bieżącego nadzoru

sanitarnego, prowadzenie 
działalności zapobiegawczej

i przeciwepidemicznej w
zakresie chorób zakaźnych 

i innych chorób
powodowanych warunkami

środowiska, a także
prowadzenie 

działalności oświatowo-
zdrowotnej;

Edukacja i kształtowanie
prozdrowotnych postaw
mieszkańców powiatu, 
w szczególności dzieci 

i młodzieży;

Przeciwdziałanie transmisji
wirusa SARS-CoV-2;

Przeciwdziałanie
wprowadzaniu do obrotu

„dopalaczy”.

Gminy powiatu
dzierżoniowskiego

zawodowych; 

2. Kontrola przestrzegania przepisów
określających wymagania higieniczne i zdrowotne

dotyczące: higieny środowiska, higieny w
zakładach  pracy, higieny procesów nauczania i

wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji oraz
warunków zdrowotnych żywności, żywienia i

przedmiotów  użytku;

3. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi oraz nadzór nad

urządzeniami wykorzystywanymi do zbiorowego
zaopatrzenia w wodę;

4. Nadzór nad jakością zdrowotną żywności oraz
warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu
przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów

przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi

mieć wpływ na zdrowie ludzi;

5. Organizacja, prowadzenie, koordynowanie,
nadzorowanie działalności oświatowo–

zdrowotnej, w celu ukształtowania odpowiednich
postaw i zachowań zdrowotnych wśród
społeczeństwa powiatu, ze szczególnym

uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

6. Kontrole przestrzegania reżimu sanitarnego w
obiektach nadzorowanych i zleconych przez

Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego;

7. Prowadzenie dochodzeń w sprawach
wprowadzania do obrotu „dopalaczy”.

Epidemiologiczna
w Dzierżoniowie

Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Organizacje
pozarządowe

Placówki
oświatowe z terenu

powiatu
dzierżoniowskiego

Lokalne media

9 Bezpieczeństwo
weterynaryjne

Ochrona zdrowia zwierząt
oraz bezpieczeństwa

Działalność
całoroczna 

1. Prowadzenie monitoringu chorób zakaźnych
zwierząt zwalczanych z urzędu i ich zwalczanie;

Powiatowy
Inspektorat

Starostwo
Powiatowe w
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produktów pochodzenia 
zwierzęcego w celu

zapewnienia ochrony
zdrowia publicznego;

Prowadzenie działalności w
zakresie przeciwdziałania

chorobom zakaźnych 
zwierząt, w tym

zapobiegawczego i
bieżącego nadzoru
weterynaryjnego. 

Gminy powiatu
dzierżoniowskiego

2. Wykonywanie nadzoru nad jakością zdrowotną
środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;

3. Prowadzenie monitoringu i nadzoru
w zakresie produkcji i wykorzystania pasz;

4. Nadzór nad ubocznymi produktami
pochodzenia zwierzęcego;

 
5. Nadzór nad punktami skupu dziczyzny.

6. Nadzór nad punktami skupu (żywych) zwierząt.
7. Wdrażanie i realizacja programów

kierunkowych. 

Weterynarii
w Dzierżoniowie

Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Organizacje
pozarządowe

Lekarze
Weterynarii

Lokalne media

10 Bezpieczeństwo
budowlane

Poprawa infrastruktury
obiektów użyteczności

publicznej;

Zapobieganie wystąpienia
zdarzeń mających znamiona

katastrofy budowlanej.

Działalność
całoroczna 

Gminy powiatu
dzierżoniowskiego

1. Przeglądy obiektów budowlanych;

2. Prowadzenie kontroli doraźnych pod kątem
przeciwdziałaniu wystąpienia zdarzeń o

charakterze katastrof budowlanych;

3. Prowadzenie działa informacyjnych w zakresie
przestrzegania przepisów prawa budowlanego;

4. Dofinansowanie inwestycji w zakresie
zabezpieczenia określonych obiektów

budowlanych zagrożonych katastrofą budowlaną;

5. Prowadzenie postępowań administracyjnych w
zakresie przestrzegania przepisów prawa

budowlanego; 

6. Powołanie komisji w celu ustalenia przyczyn i
okoliczności katastrofy budowlanej oraz  zakresu
czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia

bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

7. Sprawdzenie stanu technicznego budynków,
które ucierpiały w wyniku katastrofy budowlanej i

wydanie w razie potrzeby stosownej decyzji
przewidzianej ustawą Prawo budowlane;

Powiatowy
Inspektorat

Nadzoru
Budowlanego w
Dzierżoniowie

Starostwo
Powiatowe w
Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Komenda
Powiatowa

Państwowej Straży
Pożarnej

w Dzierżoniowie

Organizacje
pozarządowe

Lokalne media
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8. Wdrażanie i realizacja programów
kierunkowych. 

11
Ochrona zabytków 

i dziedzictwa
narodowego

Ochrona zabytków
i dziedzictwa narodowego

na terenie powiatu;

Zapobieganie niszczeniu
dziedzictwa  narodowego,
skutkujących utratą dóbr

kultury (kradzież,
zaginięcie, zniszczenie,

nielegalny wywóz, pożary).  

Działalność
całoroczna 

Obiekty zabytkowe

1. Prowadzenie systematycznej rejestracji
„zbiorów" zabytkowych znajdujących się na

terenie powiatu dzierżoniowskiego wraz z
wykonaniem dokumentacji fotograficznej i

opisowej oraz z uwzględnieniem znakowania
obiektów zabytkowych;

2. Systematyczne wprowadzanie nowoczesnych
technicznych środków zabezpieczeń zabytków (np.

monitoring) zarówno na wypadek klęsk
żywiołowych,jaki przestępczej działalności
człowieka, np. kradzieże czy dewastacje;

3. Edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu
wzmacnianie poczucia tożsamości

i odpowiedzialności za stan dziedzictwa
narodowego;

4. Podejmowanie inicjatyw w celu ochrony
zabytków zlokalizowanych na terenie

powiatu,m.in. przeprowadzanie inspekcji i
kontroli obiektów ze zgromadzonymi dobrami;

5. Wdrażanie i realizacja programów
kierunkowych.

Starostwo
Powiatowe w
Dzierżoniowie

Właściciele /
Zarządcy

nieruchomości

Dolnośląski
Wojewódzki

Konserwator
Zabytków

Samorządy gminne

Komenda
Powiatowa Policji
w Dzierżoniowie

Komenda
Powiatowa

Państwowej Straży
Pożarnej

w Dzierżoniowie

Powiatowy
Inspektorat

Nadzoru
Budowlanego

Organizacje
pozarządowe

Lokalne media

12 Bezpieczeństwo w
sieci

Zapewnienie bezpiecznego
korzystania z Internetu;

Propagowanie wiedzy o
zagrożeniach występujących
przy korzystaniu z Internetu;

Poznanie zasad
bezpiecznego korzystania z

Internetu;

Przeciwdziałanie

Działalność
całoroczna 

Gminy powiatu
dzierżoniowskiego

Placówki oświatowe

1. Popularyzacja wiedzy o zagrożeniach
wynikającej z nieodpowiedzialnego korzystania

z Internetu; 

2. Podejmowanie działań skierowanych do
rodziców  na temat korzystania z dostępnych

zabezpieczeń filtrujących treści witryn
internetowych;

3. Podejmowanie działań mających na celu
uświadamianie społeczeństwu przestępstw

internetowych (m.in. w obrocie gospodarczym);

Komenda
Powiatowa Policji
w Dzierżoniowie

Placówki
Oświatowe 

Starostwo
Powiatowe w
Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Organizacje
pozarządowe

Lokalne media
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Lp. Nazwa zadania Cele ogólne
Czas i miejsce

realizacji 
Zadania do realizacji Realizatorzy Współpracujący Uwagi

przestępstwom w sieci.

4. Wdrażanie i realizacja programów
kierunkowych;

5.  Zajęcia z uczniami w celu podnoszenia
świadomości zagrożeń występującej w przestrzeni

multimedialnej;

6. Rozwijanie u dzieci umiejętności
rozpoznawania cyberprzemocy, reagowania w

sytuacjach zagrożenia oraz przeciwdziałania tym
zagrożeniom;

7. Przekazanie wiedzy nt. zjawisk hejtu,
cyberprzemocy i cyberbullingu;

8. Przekazywanie ulotek informacyjnych,
przygotowanie gazetek tematycznych.

13
Przeciwdziałanie

bezrobociu 

Tworzenie sprawnego
systemu wsparcia dla osób

bezrobotnych.

Wszechstronna pomoc w
pozyskiwaniu zatrudnienia

dla osób bezrobotnych.

Działalność
całoroczna 

Gminy powiatu
dzierżoniowskiego

1. Organizowanie i finansowanie usług i
instrumentów rynku pracy:

- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe,

- organizacja szkoleń,
- skierowanie do pracodawcy w celu

wykonywania prac interwencyjnych, robót
publicznych,

- skierowanie do odbycia stażu,
- inne zgodnie z ustawą. 

2. Udzielenie jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej, refundację
pracodawcy kosztów wyposażenia lub

doposażenia stanowiska pracy dla osoby
bezrobotnej. 

Powiatowy Urząd
Pracy w

Dzierżoniowie 

Starostwo
Powiatowe w
Dzierżoniowie

Samorządy gminne

Powiatowa Rada
Rynku Pracy

Organizacje
pozarządowe

Lokalne media

Opracował:

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie 

Dyrektor Wydziału – Grażyna Wójcik 

Sporządził:
Łukasz Łoś – starszy inspektor, Katarzyna Janicka - podinspektor
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 pkt 9 b, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2020 r., poz. 920) uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, należy do wyłącznej właściwości rady

powiatu.

W celu realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami,

inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego

i bezpieczeństwa obywateli, została utworzona Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku,

której przewodniczy Starosta.

Do jej zadań należy między innymi przygotowanie projektu powiatowego programu

zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (art. 38a ust. 2

pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym).

Funkcjonujący w ramach ww. komisji program w latach 2007 - 2021 zdezaktualizował się

na tyle, iż wystąpiła potrzeba opracowania go w nowej formule.

Program w nowej formule opracowano, przy użyciu nowych narzędzi i metod

 z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności dostosowując do obecnego katalogu zagrożeń.

Celem nadrzędnym Programu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu

dzierżoniowskiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Grzegorz Kosowski
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