
          

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14  

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 4 września 2014 r. 
 

w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie opolskim”. 
 

 

Na podstawie art. 12 pkt 9 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, 

co następuje: 
 

§ 1 
 

Uchwala się „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego w powiecie opolskim” stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 
 

§ 2 
 

Traci moc uchwała Nr XXVII/234/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 marca 2002 r. 

w sprawie programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

         Przewodniczący Rady 

         Powiatu Opolskiego 

 

         Stefan Warzecha 
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Nr XXXIX/276/14 

Rady Powiatu Opolskiego  
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POWIATOWY  

PROGRAM ZAPOBIEGANIA  

PRZESTĘPCZOŚCI 

ORAZ OCHRONY 

BEZPIECZEŃSTWA  OBYWATELI 

I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

W POWIECIE OPOLSKIM 

 

 
 

 



 
OPOLE, 2014 

 
 Wstęp 

 

„Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie opolskim”, 

zwany dalej Programem, opracowany został na podstawie art. 38 a ust. 2 pkt 3 

ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.). Program określa występujące w powiecie 

opolskim zagrożenia i podejmowane kierunki działań w celu ich zwalczania. 

Wyodrębniono siedem grup zagrożeń, przypisując każdej z nich odpowiednio 

określone cele pośrednie, czyli odpowiednie do zagrożeń kierunki działań.  

W ramach poszczególnych zagrożeń zestawione są konkretne działania 

podejmowane przez uczestników programu. Program nie określa wykonawców 

zadań, odpowiedzialnych za ich realizację, natomiast są wymienieni różnorodni 

uczestnicy programu, którzy realizują, każdy we właściwym sobie zakresie, 

określone zadania. Program został skonstruowany jako usystematyzowane 

zestawienie ich działalności. Określa ich udział i rolę w procesie zapobiegania 

przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

w naszym powiecie.  

Włączenie działalności wymienionych podmiotów do uchwalonego przez 

Radę Powiatu Opolskiego Powiatowego Programu jest odpowiednim 

docenieniem ich roli i wysiłku w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa 

społecznego i indywidualnego mieszkańców naszego powiatu.  
 

  

Przewodniczący 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

dla Powiatu Opolskiego 

 

Henryk Lakwa 

 

Starosta Opolski 



 

L.p. Zagrożenia Cele Podejmowane działania 

1 2 3 4 

1. Upowszechnianie wśród młodzieży i rodziców wiedzy 

o społecznych i prawnych skutkach używania środków 

uzależniających poprzez prowadzenie pogadanek, 

prelekcji, szkoleń, konkursów, wydawanie materiałów 

edukacyjno-informacyjnych (ulotki, broszury, poradniki).

2. Prowadzenie edukacji wśród dzieci i młodzieży na temat 

przeciwdziałania agresji i przemocy. 

3. Praktyczne wykorzystanie metod i form współdziałania 

nauczycieli z Policją w zakresie ochrony uczniów przed 

skutkami używania środków uzależniających. 

4. Tworzenie możliwości alternatywnego spędzania czasu 

wolnego dzieciom i młodzieży (odpowiednia baza 

sportowo-rekreacyjna, organizowanie zajęć sportowych i 

kulturalno-rozrywkowych). 

5. Realizacja Rządowego Programu Ograniczania 

Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem 

Bezpieczniej”. 

6. Realizacja programów profilaktycznych 

przeciwdziałających narkomanii i alkoholizmowi wśród 

nieletnich, kontrole punktów sprzedaży alkoholu i 

placówek gastronomicznych. 

1. 

 

 

Zjawiska patologii 

wśród dzieci i młodzieży 
(alkoholizm, 

narkomania, agresja, 
przemoc rówieśnicza, 

sekty, grupy 
nieformalne) 

 

 

 

Przeciwdziałanie 

zjawiskom 

patologicznym. 

 

 

7. Realizacja ogólnokrajowych akcji prewencyjnych 

ukierunkowanych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

np. „Bezpieczne Ferie”, „Dzień Wagarowicza”, 

„Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”. 

1. Podejmowanie działań w ramach procedury „Niebieska 

Karta”. 

 

 

2. Interwencje w środowisku dotkniętym patologią, 

wspólne patrole pracowników socjalnych i Policji. 

3. Realizacja Planu przeciwdziałania zagrożeniom życia 

i zdrowia osób bezdomnych, samotnych i bezradnych 

w okresie zimowym pn. „Bezdomny”. 

2. Zjawiska patologii 
wśród dorosłych 

(alkoholizm, 
narkomania, przemoc, 
przemoc w rodzinie, 

bezdomność) 

Niesienie pomocy 

osobom zagrożonym 

patologiami 

społecznymi. 

4. Poradnictwo specjalistyczne w interwencjach 

kryzysowych, pomoc terapeutyczna. 

1. Prowadzenie działań prewencyjnych ukierunkowanych 

na bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscach 

zamieszkania. 

3. Przestępczość 
kryminalna (kradzieże, 

włamania, rozboje, 
pobicia, uszkodzenie 
mienia) 

Poprawa 

bezpieczeństwa 

i porządku 

publicznego, 

ograniczenie liczby 

przestępstw 

2. Organizowanie i realizowanie patroli mieszanych Policji 

z funkcjonariuszami innych służb, inspekcji i straży. 



L.p. Zagrożenia Cele Podejmowane działania 

1 2 3 4 

3. Realizacja  Rządowego Programu Ograniczania 

Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem 

Bezpieczniej”. 

4. Organizowanie i przeprowadzanie akcji ulotkowych i 

debat społecznych nt. bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. 

5. Propagowanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań 

– w mediach oraz na stronach internetowych Policji 

i samorządów lokalnych. 

6. Utrzymywanie stałej współpracy z sołtysami i 

proboszczami parafii oraz zaangażowanie mieszkańców 

powiatu do współdziałania w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. 

i wykroczeń. 

7. Monitorowanie i analiza miejsc zagrożonych. 

1. Właściwa dyslokacja patroli ruchu drogowego. 

2. Prowadzenie intensywnych działań kontrolnych 

zmierzających do eliminowania nietrzeźwych 

kierowców np. „Trzeźwy poranek”, „Alkohol i 

narkotyki”. 

3. Prowadzenie działań kontrolnych ukierunkowanych na 

przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy np. 

„Prędkość”, „Bezpieczna trasa”. 

4. Propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

wśród dzieci i młodzieży np. „Bezpieczna droga do 

szkoły”, „Bezpieczne wakacje”. 

5. Poprawa infrastruktury drogowej i organizacji ruchu 

drogowego. 

6. Propagowanie kultury jazdy i bezpieczeństwa ruchu. 

7. Prowadzenie działań kontrolnych przewozu materiałów 

niebezpiecznych, transportu ciężarowego, autobusów 

oraz kontrola stanu technicznego wszystkich pojazdów. 

4. Przestępstwa drogowe 
(wypadki drogowe, 
kolizje, nadmierna 

prędkość, prowadzenie 
pojazdów pod wpływem 

alkoholu, zły stan 
techniczny pojazdów) 

Ograniczenie liczby 

kolizji i wypadków 

drogowych, poprawa 

bezpieczeństwa ruchu, 

eliminacja z ruchu 

nietrzeźwych 

kierowców oraz 

pojazdów uciążliwych 

dla środowiska 

i zagrażających 

bezpieczeństwu. 

8. Informowanie społeczeństwa o prowadzonych pracach 

remontowych i innych zagrożeniach na drogach oraz 

o zalecanych objazdach. 

 

L.p. Zagrożenia Cele Podejmowane działania 

1 2 3 4 

  Propagowanie zasad 

udzielania pierwszej 

pomocy oraz 

1. Upowszechnianie wiedzy nt. udzielania pierwszej 

pomocy i zachowania się podczas wypadku poprzez 

organizację pokazów ratowniczych, warsztatów 



L.p. Zagrożenia Cele Podejmowane działania 

1 2 3 4 

bezpiecznego 

zachowania się podczas 

wypadku. 

szkoleniowych, pogadanek, spotkań z mieszkańcami, itp. 

Wyposażenie 

samochodów w karty 

ratownicze. 

1. Włączanie się w akcję dotyczącą wyposażenia 

samochodów w karty ratownicze zgodnie z zasadami 

opisanymi na stronie internetowej 

www.kartyratownicze.pl. 

1. Podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych w 

celu popularyzacji kultury bezpiecznej pracy w rolnictwie 

oraz bezpieczeństwa dzieci na wsi np. kampania 

informacyjno-prewencyjna „Szanuj życie! Bezpieczna 

praca w gospodarstwie rolnym”. 

5. Wypadki 
w gospodarstwach 
rolnych przy pracach 

polowych 

Zmniejszenie liczby 

wypadków przy 

pracach polowych. 

2. Kontrole gospodarstw rolnych w okresie żniw i prac 

polowych oraz kontrole drogowe pojazdów rolniczych. 

1. Propagowanie działań prewencyjnych zapobiegających 

powstawaniu pożarów, w tym wypalania traw i słomy. 

2. Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży nt. 

właściwego postępowania w momencie zagrożenia 

pożarowego poprzez organizowanie pogadanek, 

pokazów, konkursów, itp. 

3. Poszerzenie sieci jednostek włączonych do KSRG na 

terenie powiatu. 

4. Realizacja szkoleń i ćwiczeń dla jednostek OSP oraz 

poprawa wyposażenia jednostek w sprzęt ratowniczy. 

5. Włączenie się w ogólnopolską kampanię społeczną 

organizowaną przez KG PSP „Nie dla czadu”. 

6. Zagrożenia pożarowe 
oraz zagrożenia 

zatruciem tlenkiem 
węgla 

Poprawa skuteczności 

działań ratowniczych. 

6. Promowanie akcji społecznej związanej z 

wyposażeniem mieszkań w czujki pożarowe i detektory 

tlenku węgla oraz organizowanie w tym zakresie 

konferencji prasowych, pogadanek, kolportaż ulotek. 

1. Propagowanie wiedzy o zagrożeniach wynikających 

z nieodpowiedniego korzystania z Internetu. 

2. Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży nt. 

bezpiecznego korzystania z Internetu. 

7. Cyberprzestępczość Zapewnienie 

bezpiecznego 

korzystania z Internetu. 

3. Podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych 

skierowanych do rodziców dotyczących zabezpieczeń, 

które uniemożliwią dzieciom dostęp do nieodpowiednich 

stron internetowych. 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


