UCHWAŁA NR XXVI/167/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa
Obywateli i Porządku Publicznego”
Na podstawie art. 12 pkt 9 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016
poz. 814 z późn. zm.1)), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/66/07 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia
„Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego
Tomasz Zakrzewski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.
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Załącznik do uchwały:
- Rady Miasta Torunia nr … z dnia …
- Rady Powiatu Toruńskiego nr … z dnia …
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Wstęp
Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2016, poz. 814) w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami
utworzona została, wspólna dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego - Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku. Jednym z głównych ustawowych zadań Komisji jest przygotowanie
projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku

publicznego i

bezpieczeństwa obywateli.
Bezpieczeństwo obywateli, porządek publiczny i zapobieganie przestępczości jest jednym z
zadań władzy publicznej na każdym szczeblu administracji. Biorąc pod uwagę pojawiające się
nowe zjawiska kryminogenne i patologiczne, dla właściwego zrealizowania swoich zadań
konieczne jest współdziałanie i współpraca instytucji działających na terenie Miasta Torunia i
Powiatu Toruńskiego. Dlatego też, mając na względzie realizację tego przedsięwzięcia powołano
zespół roboczy w składzie: Komendant Miejski Policji w Toruniu, Komendant Miejski PSP,
Komendant Straży Miejskiej w Toruniu, Dyrektor WOL UM w Toruniu, Naczelnik Wydziału
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Toruńskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Toruniu, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu. Zespół ten po dokonaniu
analizy obowiązującego w latach 2007-2016 „P r o g r a m u zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla gminy miasta Toruń i Powiatu
Toruńskiego” oraz tendencji i zmian jakie zaszły w strukturze przestępczości zanotowanej w
naszym regionie, wyodrębnił poniższe obszary występujących zagrożeń dla porządku publicznego
oraz bezpieczeństwa mieszkańców:
 Bezpieczeństwo w miejscach publicznych, na które wpływają między innymi:
 Miejsca szczególnie zagrożone przestępczością pospolitą oraz zdarzeniami o
charakterze chuligańskim,
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 Zagrożenia terrorystyczne,
 Zagrożenia w sytuacjach nadzwyczajnych (np. powodzie);
 Zagrożenie przestępstwami popełnianymi przez osoby będące pod wpływem alkoholu
lub środków psychoaktywnych,
 Bezpieczeństwo imprez masowych,
 Bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych,
 „Przyzwolenie społeczne”, bierność ludzi na łamanie podstawowych zasad
współżycia społecznego,
 Brak reakcji mieszkańców na drobne przestępstwa i wykroczenia.
 Bezpieczeństwo w komunikacji lądowej, na które wpływ mają między innymi:
 Nadmierna prędkość i niestosowanie się do elementarnych zasad w ruchu
drogowym,
 Zmiany organizacji ruchu drogowego w związku z remontami i modernizacjami
istniejącej infrastruktury oraz budową nowych dróg, ścieżek rowerowych
i chodników,
 Piesi i rowerzyści nieprzestrzegający podstawowych zasad ruchu drogowego,
 Kierujący pojazdami, którzy lekceważą zakaz używania telefonów komórkowych
w trakcie jazdy oraz nie przestrzegają nakazu używania pasów bezpieczeństwa
oraz przewożenia dzieci w specjalnie przystosowanych fotelikach,


Nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego lub kierujący pod wpływem środków
psychoaktywnych,

 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, na które wpływ mają w szczególności:
 Przemoc w rodzinie,
 Przemoc i wyalienowanie z grupy rówieśniczej w szkole lub środowisku życiowym,
 Bezpieczna droga do szkoły oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w trakcie ferii,
wakacji i przerw w nauce,
 Dostępność używek przekładająca się na zjawiska demoralizacji takie jak:
narkomania, prostytucja, przestępczość, alkoholizm itp.,
 Cyberprzemoc,
 Brak odpowiedniej opieki i zainteresowania ze strony rodziców.
 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i inne zagrożenia, na które między innymi wpływ mają:
 Właściwe wyszkolenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz wyposażenie jednostek PSP i OSP funkcjonujących w ramach
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
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 Śródmiejska, historyczna zabudowa w rejonie starego miasta w Toruniu oraz w
Chełmży,
 Duże kompleksy leśne,
 Zagrożenie powodziowe na terenie regionu,
 Transport szlakami komunikacyjnymi substancji niebezpiecznych,
 Lekceważenie

przez

ludność

podstawowych

zasad

i

przepisów

ochrony

przeciwpożarowej w domu, lesie czy pracy,
 Wadliwe działanie urządzeń i instalacji.
 Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne oraz weterynaryjne, na które wpływa
również:
 Zagrożenie epizootyczne,
 Zagrożenie związane z dystrybucją środków psychoaktywnych w tym „dopalaczy”,
 Zagrożenia epidemiologiczne wynikające z zanieczyszczenia ujęć wody pitnej,
skażenia żywności, korzystania z zanieczyszczonych kąpielisk,
 Działalność zapobiegawcza i przeciwepidemiczna,
Ilekroć w dalszej części niniejszego Programu jest mowa o:
1) ABW - należy przez to rozumieć Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegaturę w

Bydgoszczy Wydział Zamiejscowy w Toruniu,
2) GMT – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Toruń,
3) KMP w Toruniu - należy przez to rozumieć Komendę Miejską Policji w Toruniu,
4) KM PSP w Toruniu – należy przez to rozumieć Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w
Toruniu,
5) MZD - należy przez to rozumieć Miejski Zarząd Dróg w Toruniu,
6) PT – należy przez to rozumieć Powiat Toruński,
7) PSSE - należy przez to rozumieć Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Toruniu,
8) PZD - należy przez to rozumieć Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu,
9) PINB pg – należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu
Grodzkiego,
10) PINB pz – należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu
Ziemskiego,
11) PLW – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu.
12) SM – należy przez to rozumieć Straż Miejską w Toruniu,
13) SOK – należy przez to rozumieć Rejon Straży Ochrony Kolei w Toruniu,
14) SP w Toruniu - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Toruniu,
15) TZZK – należy przez to rozumieć Toruński Zespół Zarządzania Kryzysowego,
16) TCZK - należy przez to rozumieć Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
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17) WE - należy przez to rozumieć Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia,
18) WEiSS SP - należy przez to rozumieć Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Toruniu,
19) WKSiI - należy przez to rozumieć Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta
Torunia,
20) WOL - należy przez to rozumieć Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia,
21) WOPR - należy przez to rozumieć Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Zarząd Rejonowy w
Toruniu,
22) WOiSO SP – należy przez to rozumieć Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Starostwa Powiatowego w Toruniu,
23) WPiR SP - należy przez to rozumieć Wydział Promocji i Rozwoju SP w Toruniu,
24) WSiT - należy przez to rozumieć Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia,
25) WSZ - należy przez to rozumieć Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu,
26) WŚiZ - należy przez to rozumieć Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia,
27) WZiPS UMT – należy przez to rozumieć Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu

Miasta Torunia,
28) WZiPS SP – należy przez to rozumieć Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa

Powiatowego w Toruniu
29) ŻW – należy przez to rozumieć Placówkę Żandarmerii Woskowej w Toruniu,

I. Główne założenia Programu
Przeprowadzone szczegółowe analizy stanu bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony ludności
przeprowadzane przez Komendantów Miejskich: Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Toruniu, Inspekcje Nadzoru Budowlanego w zakresie zagrożenia przestępczością
oraz stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego stanowi
podstawę do wytyczenia priorytetowych kierunków działania. Wdrożenie Programu ma przynieść
spadek liczby przestępstw i miejscowych zagrożeń, a także wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród
mieszkańców oraz umocnić przestrzeganie obowiązującego porządku prawnego. Jest to możliwe do
osiągniecia poprzez szeroką współpracę wielu podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Każdy z tych podmiotów realizując własne zadania i czyniąc użytek z przyznanych mu ustawowo
kompetencji powinien podejmować skuteczne działania w poszczególnych obszarach zagrożeń
należących do jego właściwości.

Bezpieczeństwo wymaga prowadzenia wspólnej strategii

zapobiegania zagrożeniom, do czego niezbędne jest także aktywizowanie i zaangażowanie
społeczeństwa, a także współpraca i współdziałanie wszystkich służb, inspekcji i straży.
5
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Realizacja przyjętych celów i zadań powinna przynieść korzyść mieszkańcom w postaci wzrostu
poczucia bezpieczeństwa, ograniczenia skali przestępczości, zjawisk patologii i eliminowaniu
innych zagrożeń. Program umożliwia też aktywne uczestnictwo w nim mieszkańców, których
zaangażowanie może być wykorzystane w ograniczeniu zjawisk patologii, tworzeniu inicjatyw
związanych z organizowaniem społecznych inicjatyw zwiększających poczucie bezpieczeństwa jak
i podnoszących autorytet służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Program jest przedsięwzięciem długofalowym i należy traktować go jako zadania stałe, jednakże
mają one charakter otwarty i dynamiczny, w związku z czym mogą być aktualizowane i
przystosowywane do zaistniałych sytuacji i potrzeb.
Finansowanie Programu nastąpi w całości ze środków podmiotów uczestniczących w jego
realizacji. Dopuszczalne jest współfinansowanie ze środków budżetowych Gminy Miasta Toruń,
Powiatu Toruńskiego oraz Gmin Powiatu Toruńskiego.

II. Cele Programu
Głównym celem Programu jest wzrost realnego poczucia bezpieczeństwa obywateli i wzrost
przestrzegania porządku publicznego na terenie miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego poprzez
ograniczenie przestępczości i zjawisk patologii społecznej
1. Cele operacyjne Programu w obszarze:
1) Bezpieczeństwo w miejscach publicznych
a) Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Torunia
i Powiatu Toruńskiego poprzez ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń
szczególnie

uciążliwych

społecznie

(mierniki

statystyczne,

7

kat.

przestępstw i wykroczeń, ogólne wskaźniki statystyczne, nowe tendencje i
zjawiska);
b) Zwiększenie zaufania do służb odpowiedzialnych za porządek publiczny i
bezpieczeństwo (miernik: badania społeczne);
c) Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach publicznych
oraz miejscu zamieszkania (miernik: badania społeczne);
2) Bezpieczeństwo w komunikacji lądowej.
a) Poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym (miernik statystyczny: ilość
kolizji, wypadków, rannych, zabitych, w tym udział rowerzystów, pieszych,
dzieci do 18 roku życia, sprawcy: wiek, stan trzeźwości, teren zabudowany,
poza terenem zabudowanym);
6
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3) Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
a) Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży (miernik:
badania społeczne, mierniki statystyczne: ilość zdarzeń z udziałem dzieci i
młodzieży,

ilość

ujawnionych

czynów

karalnych

oraz

sprawców,

szczególnie narkotyki, dopalacze, wymuszenia, ilość zdarzeń kryminalnych
na terenie ośrodków oświatowych, w ruchu drogowym, w drodze do
szkoły);
b) Ograniczenie przestępczości nieletnich oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym (miernik: badania społeczne, miernik statystyczny dotyczący
patologii, narkomanii, prostytucji, alkoholizmu w tym przemoc w rodzinie,
ilość niebieskich kart, ilość spraw z art. 207 kk);
c) Ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży
w okresie wakacji (miernik statystyczny)
4) Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
a) Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego miejsc i obiektów
użyteczności publicznej, obiektów śródmiejskich, kompleksów
leśnych (miernik: statystyki w zakresie ilości pożarów, strat, ilości
kontroli, prowadzonych działań profilaktycznych, inne);
b) Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w obszarze działania i
doskonalenie KSRG
5) Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne oraz weterynaryjne.
Zapewnienie ochrony zdrowia publicznego.
2. Sposób realizacji celów Programu
Podmioty odpowiedzialne za realizację celów powinny w swoich działaniach dążyć do
ograniczenia skali przestępczości i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w różnych
aspektach życia. Winny podejmować działania, akcje oraz przedsięwzięcia zmierzające do
obniżenia liczby zagrożeń, przy jednoczesnej aktywności w ujawnianiu najbardziej
szkodliwych społecznie zachowań, zjawisk patologii, wykroczeń i przestępstw. Służby,
inspekcje i straże winny realizować zadania ze świadomością społecznej oceny ich działań.
Należy przy tym szczególnie zwrócić uwagę na budowanie prestiżu i szacunku poprzez
profesjonalne wykonywanie celów i zadań Programu.

Realizacja celów Programu

następować także powinna poprzez modernizację, budowę i doskonalenie infrastruktury
7
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użytkowanej przez mieszkańców, a także wyposażenie służb inspekcji i straży w
odpowiednie narzędzia i sprzęt.
3. Koordynatorzy Programu
1) Miasto Toruń/ Prezydent,
2) Powiat Toruński/Starosta,
3) Komendant Miejski Policji w Toruniu,
4) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
5) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu,
6) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu,
7) Komendant Straży Miejskiej w Toruniu.
8) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu,
9) Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Miasta Torunia,
10) Naczelnicy Wydziałów SP w Toruniu.
Program będzie realizowany na podstawie harmonogramu, który stanowi jego załącznik i jest
jego integralną częścią. Podmioty realizujące Program mogą opracować indywidulane, kierunkowe
programy i przedsięwzięcia realizujące zakładane cele.
4. Partnerzy Programu
Partnerami Programu są jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i organizacje
pozarządowe,

spółdzielnie

mieszkaniowe,

parafie,

związki

wyznaniowe

oraz

wolontariusze.
5. Rodzaje przedsięwzięć:
1) Inicjowanie współpracy mieszkańców regionu z instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
2) Włączenie i zaangażowanie instytucji społecznych, organizacji pozarządowych,
osób prywatnych do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na osiedlach,
ulicach i miejscowościach, w których zamieszkują,
3) Włączenie samorządu gminnego Powiatu Toruńskiego do realizacji Programu,
4) Organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych

z mieszkańcami w celu

zmiany świadomości ludności w zakresie reagowania na zjawiska patologii
społecznych, wykroczeń i przestępstw,
8
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5) Propagowanie postaw i rozwiązań wskazujących jak zmniejszyć ryzyko stania się
ofiarą przestępstwa,
6) Koordynowanie,

aktywizowanie

i

tworzenie

warunków

organizacyjnych,

programowych i finansowych mających na celu zapobieganie przestępczości i
ograniczających zjawiska patologii,
7) Powszechna edukacja dzieci i młodzieży na rzecz bezpieczeństwa oraz profilaktyki
uzależnień,
8) Realizowanie programów ograniczających skutki przemocy w rodzinie i szkole,
9) Zapobieganie pożarom, miejscowym zdarzeniom zagrażającym życiu i zdrowiu
ludzi oraz ich mieniu,
10) Skuteczna represja wobec sprawców najbardziej dokuczliwych społecznie
wykroczeń,
11) Doskonalenie współdziałania powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie
poprawy bezpieczeństwa ludności,
12) Współpraca z mediami,
13) Doposażenie sprzętowe służb i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za
porządek publiczny,
14) Uzyskanie jak największej akceptacji Programu wśród mieszkańców oraz organów
samorządu terytorialnego.
Rola samorządów Gminy Miasta Toruń oraz Powiatu Toruńskiego w realizacji zadań
związanych z wdrożeniem i przebiegiem realizacji Programu polega na:
1) przyjęciu przez Radę Miasta Torunia i Radę Powiatu Toruńskiego w formie uchwały
niniejszego Programu;
2) pełnieniu

roli

koordynatora działań związanych

z

poprawą bezpieczeństwa na

administrowanym terenie;
3) organizacji życia społecznego i jego warunków w taki sposób, by nie powstawały sytuacje
generujące zagrożenia;
4) w przypadku wystąpienia zagrożenia podejmowaniu ścisłej współpracy z mediami w celu
rzetelnego informowania o faktycznym stanie bezpieczeństwa;
5) współudział w przedsięwzięciach organizacji alternatywnych propozycji zagospodarowania
czasu wolnego mieszkańców regionu.
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III. Realizacja i monitorowanie Programu
Program ma charakter otwarty. Oznacza to, że jego zakres i formy realizacji mogą być,
stosownie do sytuacji i potrzeb rozszerzane bądź modyfikowane, a grono jego realizatorów
uzupełniane o nowych uczestników.
Podstawą Programu jest założenie, że tylko partnerska, długotrwała i systematyczna współpraca
administracji samorządowej z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo (Policja, straże
miejskie i gminne, szkoły, stowarzyszenia i organizacje społeczne, służba zdrowia itp.) oraz z
mieszkańcami ma szansę powodzenia.
Tylko wspólne rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa gwarantuje osiągnięcie zakładanych
celów Programu.
Za realizację Programu odpowiedzialni są koordynatorzy. Program jest corocznie oceniany w
zakresie skuteczności prowadzonych działań przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy
Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego.
Wybrane elementy Programu podlegają okresowej analizie i sprawozdawczości na
posiedzeniach Komisji. Corocznie określane będą poszczególne obszary Programu, które będą
przedmiotem posiedzeń Komisji.
Przewiduje się cykliczne wykonywanie przez wyspecjalizowane podmioty badań z zakresu
określania poziomu bezpieczeństwa mieszkańców wraz z propozycją możliwych sposobów i metod
poprawy sytuacji w określonych obszarach.
Ze względu na zakres i wielowymiarowość oraz kompleksowość Programu niezbędne jest
dokonanie oceny wstępnej oraz oceny na zakończenie.
W badaniach ważna jest porównywalność – tylko posłużenie się takimi samymi kryteriami oceny
Programu na początku i na końcu pozwoli na trafną ocenę jego rezultatów.
Obszar badania wyznaczony jest przez zakres Programu, zasięg jego oddziaływania oraz
różnorodność podejmowanych działań. Ważnym aspektem związanym z badaniem bezpieczeństwa
jest możliwa rozbieżność między obiektywnym stanem bezpieczeństwa uzyskiwanym przez celowe
działania prewencyjne, a stanem subiektywnym – poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców, które
może (ale nie musi) pozostawać w związku z tymi działaniami.
Takie założenie skutkuje przyjęciem, że badanie powinno obejmować z jednej strony analizy
danych statystycznych, pozwalające na odtworzenie podejmowanych działań i, przede wszystkim
ocenę zmian, jakie dzięki nim zachodzą, natomiast badanie empiryczne mieszkańców Miasta
Torunia i Powiatu Toruńskiego, w celu badania zmian subiektywnego postrzegania bezpieczeństwa
i podejmowanych działań służących jego zwiększeniu.
10
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Ewaluacja wstępna powinna być (w porównaniu z badaniem końcowym) szersza o jeden aspekt, to
jest powinna służyć także wypracowaniu wskaźników, które pozwolą na systematyczny monitoring
Programu (pozostający w gestii realizatorów Programu).
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IV. Harmonogramy realizacji poszczególnych działań w obszarach:

1. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Zadania

Realizowane działania/akcje

koordynatorzy

Partnerzy

Cele:
a) poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego poprzez ograniczenie liczby przestępstw i
wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie;
b) zwiększenie zaufania do służb odpowiedzialnych za porządek publiczny i bezpieczeństwo;
c) wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania.
1. Ocena występujących i
1) Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie - KMP,
- członkowie TZZK
potencjalnych zagrożeń
Prezydentowi i Staroście wniosków dotyczących wykonania, - KM PSP.
- służby, inspekcje i
mogących mieć wpływ na
zmiany lub zaniechania działań ujętych w toruńskim planie
straże
bezpieczeństwo publiczne i
zarządzania kryzysowego;
prognozowanie tych zagrożeń.
2) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji
związanych z zagrożeniami.
2. Organizacja i utrzymanie
1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia - Dyrektor WOL,
 KM PSP,
zintegrowanego stanowiska
przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, - Sekretarz PT.
 KMP,
kierowania służb: Państwowej
2) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania
 kierownik TCZK
Straży Pożarnej, Straży
gotowości obronnej państwa;
 straże miejskie i
Miejskiej, dyżurnego
3) przygotowanie i organizacja infrastruktury głównego
 gminne,
Toruńskiego Centrum
stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy;
 służby i inspekcje
Zarzadzania Kryzysowego.
4) monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i
prognozowanie rozwoju sytuacji;
3. Monitorowanie i analiza stanu
5) organizacja systemu łączności, alarmowania i współdziałania
bezpieczeństwa i porządku
z podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych
publicznego.
na obszarze powiatu;
6) ocena zagrożeń i stanu bezpieczeństwa na podstawie
przekazywanych informacji ze służb wchodzących w skład
TCZK i innych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie
bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska;
7) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
8) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego
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4. Ograniczenie przestępstw i
wykroczeń dokonywanych w
rejonie Starego Miasta.
5. Zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa osób
przebywających w rejonie
Starego Miasta.
6. Eliminacja lub znaczne
ograniczenie liczby przestępstw
dokonywanych w miejscach
objętych monitoringiem.

7. Zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców
Torunia i Powiatu Toruńskiego.
8. Ograniczenie ilości przestępstw
i wykroczeń.
9. Zapewnienie bezpieczeństwa na
obszarach wodnych i terenach
przywodnych.

organów administracji publicznej;
9) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
10) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
11) dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum;
12) przekazywanie kierującemu działaniami ratowniczymi
niezbędnych informacji ułatwiających podejmowanie
rozstrzygnięć na miejscu zdarzenia;
13) koordynacja działań ratowniczych;
14) monitorowanie i analiza działań ratowniczych.
1) realizacja założeń akcji „Bezpieczna Strefa Turystyczna”
 KMP,
2) realizacja założeń programów „Bezpieczna Chełmża” i  Komendanci
„Bezpieczny Lubicz”,
straży miejskich
3) wykorzystanie monitoringu wizyjnego w celu ułatwienia
i gminnych.
identyfikacji
i
zatrzymania
przestępców
oraz
zorganizowanych grup przez organy ścigania,
4) wykorzystanie materiałów nagranych z systemu monitoringu
przez prokuraturę, sądy i policję;
5) skrócenie czasu reakcji służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo na zakłócenia porządku publicznego,
6) wyeliminowanie zjawiska gromadzenia się elementu
kryminogennego w rejonie Starego Miasta,
7) zapewnienie turystom pełnego wsparcia i informacji w
przypadku zaistnienia zagrożenia lub zdarzenia,
1) wykorzystanie płatnych, dodatkowych służb patrolowych
zgodnie ze zidentyfikowanymi zagrożeniami oraz na
podstawie analiz i programu „Mapa zagrożeń”,
2) korygowanie ilości patroli w miejscach wskazanych przez
mieszkańców Torunia i Powiatu w ramach „Mapy
Zagrożeń”,
3) koordynowanie rozmieszczenia służb policyjnych i straży
miejskich i gminnych z uwzględnieniem zagrożeń
występujących na danym terenie,

- KMP,
- Komendanci
straży miejskich i
gminnych






WOL,
Miasto Chełmża;
Gmina Lubicz;
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze ;
 właściciele hoteli,
miejsc noclegowych i
parkingowych;
 biura podróży i
przewodnicy
turystyczni;
 organizacje
pozarządowe.
 zarządy
spółdzielni
mieszkaniowych,
 WOL,
 SP,
 Urząd Miasta Chełmży,
 KM PSP,
 Administracje Domów
Mieszkalnych,
 zarządy
wspólnot
13
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4) współdziałanie Policji i straży miejskich i gminnych przy
zabezpieczaniu miejsc popełnienia przestępstw i wykroczeń,
5) inicjowanie i wsparcie oddolnych inicjatyw sąsiedzkich w
zakresie poprawy bezpieczeństwa,
6) prowadzenie działań i realizacja założeń w ramach
programów i akcji:
a) „Sąsiedzkiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości”,
b) „Bezpieczny dom”,
c) „Bezpieczne osiedle”,
d) „Bezpieczny parking”,
e) „Bezpieczny ogród”.
7) doskonalenie wymiany informacji pomiędzy Policją i
strażami miejskimi i gminnymi oraz innymi podmiotami w
zakresie występujących na określonym terenie zagrożeń w
zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku
publicznego,
8) zwiększenie roli dzielnicowych Policji jako gospodarzy
terenu w kontaktach z mieszkańcami,
9) edukacja oraz poradnictwo dla dzieci, młodzieży, ich
rodziców i opiekunów,
10) budowanie więzi sąsiedzkich w celu przeciwdziałania
przestępczości,
11) współudział w organizowanych przez Spółdzielnie
Mieszkaniowe spotkaniach dla mieszkańców osiedli - w celu
uświadamiania zagrożeń i konieczności współdziałania i
współpracy międzysąsiedzkiej oraz reagowania na
wszelkiego rodzaju akty wandalizmu, chuligaństwa
i przestępczości w myśl zasady „mamy taką młodzież jaką ją
wychowujemy”, uświadamiania konieczności współpracy
wszystkich mieszkańców np. w klatce schodowej, w bloku,
na osiedlu,
12) angażowanie zarządów ogrodów działkowych oraz
właścicieli działek ogrodowo – rekreacyjnych do współpracy
z Policją w celu minimalizowania i eliminowania
ujawnionych zjawisk o charakterze kryminalnym,

mieszkaniowych,
 wójtowie gmin, rady
gmin, sołtysi,
 firmy i towarzystwa
ubezpieczeniowe,
 Krajowa
Rada
Polskiego
Związku
Działkowców;
 Polski
Związek
Działkowców,
 Okręgowy
Zarząd
Toruńsko - Włocławski
z siedzibą w Toruniu;
 Zarządy
Pracowniczych
Ogródków
Działkowych,
 Straże miejskie,
 Parafie,
 Zarząd
Rejonowy
WOPR,
 PSSE,
 PZD,
 MZD.

14
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10. Działania w obszarze
profilaktyki zagrożeń
społecznych.

13) lustracje miejsc wyznaczonych do kąpieli w celu oceny
stopnia przygotowania do sezonu letniego,
14) prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych
dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych.
15) „Monitoring
wizyjny spółdzielni mieszkaniowych” w - Straże miejskie i
zakresie administrowania i właściwego zarządzania danymi z gminne.
monitoringu,
16) edukacja oraz poradnictwo dla dzieci, młodzieży, ich
rodziców i opiekunów,
17) koordynowanie rozmieszczenia służb policyjnych i straży
miejskich i gminnych z uwzględnieniem zagrożeń
występujących na danym terenie,
18) współdziałanie Policji i straży miejskich przy zabezpieczaniu
miejsc popełnienia przestępstw i wykroczeń
19) inicjowanie i wsparcie oddolnych inicjatyw sąsiedzkich w
zakresie poprawy bezpieczeństwa,
20) zwiększenie roli dzielnicowych straży miejskich jako
gospodarzy terenu w kontaktach z mieszkańcami,
21) współudział w organizowanych przez spółdzielnie
mieszkaniowe spotkaniach dla mieszkańców osiedli, w celu
uświadamiania zagrożeń i konieczności współdziałania i
współpracy międzysąsiedzkiej oraz reagowania na
wszelkiego rodzaju akty wandalizmu, chuligaństwa
i przestępczości.
1) dostosowanie aktywności Policji do zdiagnozowanych - KMP.
potrzeb w obszarze profilaktyki społecznej (w tym w
obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym i
cyberzagrożeniom),
2) zacieśnienie współpracy z członkami społeczności lokalnej
poprzez organizację debat społecznych, z uwzględnieniem
wniosków z analizy zagrożeń lokalnych (np. mapy
zagrożeń),
3) rozszerzenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym
władzami samorządowymi w obszarze dotyczącym
wspierania i finansowania działań Policji o charakterze

- KMP,
 WE,
 WEiSS SP,
 zarządy
spółdzielni
mieszkaniowych;
 Administracje Domów
Mieszkalnych;
 zarządy
wspólnot
mieszkaniowych;

 Straże
miejskie
i
gminne,
 KM PSP,
 Wydziały
Urzędu
Miasta Torunia,
 Wydziały
Starostwa
Powiatowego
w
Toruniu,
 Jednostki
organizacyjne Miasta i
15
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11. Poprawa skuteczności
działania Policji w zwalczaniu
przestępczości najbardziej
uciążliwej społecznie.

profilaktycznym,
4) współpraca z mediami na rzecz kształtowania świadomości
prawnej oraz edukacji wiktymologicznej społeczeństwa,
5) rzetelne informowanie o skali zagrożenia przestępczością na
danym terenie,
6) dostarczanie wiedzy o sposobach reagowania na przypadki
łamania zasad współżycia społecznego (tj. wybryki
chuligańskie, awantury domowe, przemoc w rodzinie), a
także o metodach i sposobach zabezpieczania samochodów,
tworzeniu społecznych parkingów strzeżonych,
7) współuczestniczenie i organizowanie pikników rodzinnych  WKSiI,
np. pod hasłem „Sąsiad moim przyjacielem” oraz działania  WPiR SP.
mające na celu propagowanie wzajemnej ochrony sąsiedzkiej
dzieci, młodzieży, mieszkań, piwnic, pojazdów, ogrodów,
8) współuczestniczenie i wsparcie w organizowaniu klubów
osiedlowych w celu organizowania czasu wolnego dzieciom
i młodzieży, zatrudnianie przez Rady Osiedlowe
psychologów od uzależnień z odpowiednimi predyspozycjami do walki z narkomanią wśród młodzieży,
9) działalność wydawnicza (ulotki, informatory, poradniki,
filmy instruktażowe),
1) zwiększenie skuteczności Policji w zapobieganiu - KMP.
przestępstwom i wykroczeniom poprzez dostosowanie liczby
policjantów pełniących służbę patrolowo – interwencyjną,
dzielnicowych i operacyjną do zdiagnozowanych potrzeb,
2) aktywizacja działań Policji w zwalczaniu 7 kategorii
przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie (uszczerbek
na zdrowiu, bójkę i pobicie, kradzież cudzej rzeczy, kradzież
samochodu, kradzież z włamaniem, przestępstwa
rozbójnicze, uszkodzenie rzeczy),
3) optymalne wykorzystanie sił i środków będących w
dyspozycji dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji,
zapewniających prawidłową obsługę zdarzeń (skrócenie
czasu reakcji na zgłoszone wydarzenie),
4) reagowanie na przypadki zagrożeń wskazanych przez

Powiatu,
 Zarząd
Rejonowy
WOPR w Toruniu,
 Fundacje,
stowarzyszenia
(organizacje
pozarządowe).

 Straże
miejskie
i
gminne,
 ŻW,
 SOK,
 Straż Graniczna,
- Straż Leśna, Rybacka i
inne

16
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12. Zwalczanie zagrożeń
związanych z terroryzmem

13. Działania na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa
imprez masowych.

mieszkańców w ramach „Mapy Zagrożeń”.
1) szkolenia z zakresu zagrożeń wynikających z możliwości - KMP.
przeprowadzania ataków terrorystycznych,
2) szkolenia z zasad zachowania się w przypadku wystąpienia
ataku terrorystycznego,
3) wskazywanie możliwych celów i form ataków,
4) ścisła współpraca pomiędzy podmiotami realizującymi
zadania minimalizowania skutków ataków terrorystycznych,
5) prowadzenie ćwiczeń zgrywających.

1) wydawanie rzetelnych opinii o niezbędnej wielkości sił i
środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej,
zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o
przewidywanych zagrożeniach,
2) przeprowadzanie lustracji obiektu (terenu), na którym ma
być przeprowadzona impreza masowa,
3) dokonywanie analiz ryzyka, określających przewidywane
zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego mogące
wystąpić w związku z imprezą masową,
4) ujawnianie przestępstw i wykroczeń popełnionych podczas
lub w związku z imprezą masową oraz zatrzymywanie ich
sprawców.

- KMP,
- KM PSP,
- WOL,
- PSSE,
- WSZ.

- ABW,
- Straże miejskie i
gminne,
- KM PSP,
- PSSE,
- WOL,
- ŻW,
- SOK,
- Prokuratury Rejonowe
w Toruniu,
- media,
- Patrol rozminowania z
JW. Inowrocław.
- organizator imprezy
masowej,
- Straże miejskie,
- MZD,
- PZD,
- agencje ochrony osób i
mienia,
- Prokuratury Rejonowe
w Toruniu,
- media.
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2. BEZPIECZEŃSTWO W KOMUNIKACJI LĄDOWEJ
Zadania
Realizowane działania/akcje
Odpowiedzialny
Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym
14. Propagowanie wśród
1) uczestnictwo w zajęciach szkolnych z tematyki z zakresu - KMP.
mieszkańców zasad ruchu
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
drogowego oraz bezpiecznego
2) realizacja założeń akcji „Bezpieczna droga do szkoły”,
poruszania się po drogach i
3) inicjowanie i udział w imprezach kulturalno-oświatowych
ciągach komunikacyjnych
dotyczących tematyki bezpieczeństwa dzieci,
4) udział
w
kampaniach
medialnych
promujących
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

15. Reagowanie na
nieprzestrzeganie zakazów
dotyczących prędkości i
niestosowania się do
elementarnych przepisów
określonych w kodeksie
drogowym

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ruchu - KMP.
drogowego na głównych ciągach komunikacyjnych miasta i
powiatu toruńskiego, a w szczególności poprzez kontrole:
a) wyprzedzania w miejscach zabronionych;
b) sposobu przewożenia dzieci w samochodach osobowych
(foteliki);
c) przekraczania dozwolonej prędkości, korzystania z telefonu
w czasie jazdy;
d) stanu technicznego pojazdów,
e) niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych.
2) utrzymanie płynności i porządku w ruchu drogowym - drogi
nr 1, 10, 15 i 80, autostrada A1, Droga S-10,
3) realizacja założeń akcji „Bezpieczny weekend” i „Bus &
Truck”,
4) inicjowanie i organizacja akcji „Niechroniony uczestnik
ruchu drogowego”
5) inicjowanie i prowadzenie kampanii medialnych z
wykorzystaniem środków audiowizualnych,

Partnerzy
- WE,
- WEiSS SP,
- właściwe komisje Rady
Miasta Torunia, Rady
Powiatu Toruńskiego,
Rady Gmin;
- Straże miejskie,
gminne;
- WSiT,
- MZD,
- PZD,
- Dyrektorzy, pedagodzy
i nauczyciele szkół.
- Straże miejskie i straże
gminne,
- ŻW,
- media (w zakresie informowania o
zagrożeniach).
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16. Budowa i modernizacja
infrastruktury komunikacyjnej

1) przebudowa i remont istniejących dróg i ciągów
komunikacyjnych dostosowująca je do zwiększającej się
ilości uczestników ruchu drogowego,
2) budowa nowych dróg, ścieżek rowerowych oraz stosowanie
nowoczesnych rozwiązań inżynierii ruchu drogowego w celu
poprawy płynności i bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego,
3) zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla służb inspekcji i
straży oraz osób poddawanych kontroli poprzez planowanie i
budowę miejsc wyznaczonych do tego rodzaju zadań.

- GMT
- PT,
- Miasto Chełmża,
- Gminy PT.

- KMP,
- Straże miejskie i
gminne,
- ŻW,
- media (w zakresie
informowania o
występujących
zagrożeniach),
- WE,
- WEiSS SP,
- MZD,
- PZD.
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3. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY

Zadania

Realizowane działania/akcje

Cele:
a) wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży;
b) ograniczenie przestępczości nieletnich oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
c) ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
17. Zmniejszenie zagrożeń
1) utrzymywanie kontaktów funkcjonariuszy policji i straży
przestępczością,
miejskich ze szkołami oraz patrolowanie terenów
wykroczeniami, popełnianymi
przyległych do szkół,
przez młodzież, jak i przeciwko 2) rozpoznawanie przez patrole policji i straży miejskich
młodzieży oraz zdarzeniami
zjawisk patologicznych na terenie szkół i w ich okolicy,
patologicznymi,
3) zacieśnić współpracę władz samorządowych, Policji, straży
miejskich i gminnych oraz szkół z instytucjami
prowadzącymi monitoring zagrożeń w środowisku nieletnich,
4) rozpoznanie i reagowanie na przemoc i wyalienowanie z
grupy rówieśniczej w szkole lub środowisku życiowym,
5) wytwarzanie nawyku prewencyjnego myślenia,
6) wyrabianie umiejętności zachowania się w trakcie i po fakcie
niebezpiecznego zdarzenia,
7) wyrobienie u dzieci i młodzieży poczucia umiejętności
przewidywania zagrożeń dla życia i zdrowia oraz ochrony
bezpieczeństwa własnego i innych, zwłaszcza dzieci w
młodszym wieku,
8) kreowanie u dzieci i młodzieży poczucia własnej wartości
oraz szacunku dla rówieśników i osób starszych,
9) realizacja założeń akcji „Bezpieczna młodzież”,
10) tworzenie przez poszczególne samorządy dodatkowych ofert
spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
18. Zapewnienie bezpieczeństwa
1) realizacja założeń akcji „Bezpieczne wakacje”,
dzieci i młodzieży w trakcie
2) policyjne kontrole stanu trzeźwości kierujących pojazdami
wakacji, ferii oraz przerwach w
przewożącymi zorganizowane grupy młodzieży z terenu

Odpowiedzialny

- KMP,
- Straże miejskie i
gminne.

- WE,
- WEiSS SP.

- KMP,
- Straże miejskie i
gminne.

Partnerzy

- właściwe komisje Rady
Miasta Torunia, Rady
Powiatu Toruńskiego,
Rady Gmin;
- Straże miejskie i
gminne,
- Sąd Rejonowy
(sędziowie i kuratorzy);
- Prokuratury Rejonowe;
- WZiPS UMT;
- WZiPS SP;
- WOL;
- Komitet Ochrony Praw
Dziecka;
- Rzecznik Praw Ofiar
Przestępstw;
- firmy i towarzystwa
ubezpieczeniowe.

 właściwe komisje Rady
Miasta Torunia, Rady
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nauce.

powiatu i przejeżdżających tranzytem,
3) kontrole stanu technicznego i wymaganego prawem
wyposażenia autobusów przewożących dzieci i młodzież,
4) kontrole stanu przygotowania kąpielisk do sezonu letniego,
5) systematyczne bieżące kontrole porządku i stanu
bezpieczeństwa na akwenach wodnych i w rejonach do nich
przylegających.
6) organizowanie i prowadzenie lekcji, spotkań i pogadanek z - WE,
dziećmi i młodzieżą,
- WEiSS SP.
7) kampania „Radosne i bezpieczne wakacje”,
8) organizowanie konkursów szkolnych oraz festynów
propagujących bezpieczne zachowanie, zwłaszcza na
drogach i akwenach wodnych,
9) udostępnianie boisk szkolnych i sprzętu sportowego
dzieciom i młodzieży spędzających wakacje w miejscach
zamieszkania,

Powiatu Toruńskiego,
Rady Miasta Chełmży i
Rad Gmin,
 KM PSP,
 Straż
Miejska
w
Toruniu i Chełmży i
straże gminne;
 WOL,
 WOiSO SP.
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4. BEZPIECZENSTWO PRZECIWPOŻAROWE

Zadania

Realizowane działania/akcje

Odpowiedzialny

Partnerzy

Cel:
a) Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego miejsc i obiektów użyteczności publicznej, obiektów śródmiejskich, kompleksów leśnych;
b) Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w obszarze działania i doskonalenie KSRG.
19. Przygotowanie jednostek PSP i 1) Organizacja doskonalenia zawodowego strażaków, w tym - KM PSP.
- GMT,
OSP do działań ratowniczych
udział w ćwiczeniach pododdziałów PSP,
- ST,
(szkolenia, wyposażenie,
2) Prowadzenie kontroli doraźnych w JRG KM PSP, Inspekcje
- gminy PT,
systemy łączności i
gotowości operacyjno technicznej OSP powiatu
- inspekcje, służby,
współdziałania)
toruńskiego włączonych do KSRG oraz typu „S” ,
straże,
3) Prowadzenie
rozpoznania
zagrożeń
i
możliwości
- administratorzy i
prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych dla wybranych
zarządcy obiektów i
obiektów. Opracowanie analiz z prowadzonych działań
terenów.
ratowniczo-gaśniczych,
4) Zapewnienie
optymalnych
zasięgów radiowych i
modernizacja systemów łączności.
20. Zapewnienie bezpieczeństwa
pożarowego w obiektach, na
obszarach miejskich i leśnych

21. Prowadzenie działań w

1) Czynności kontrolno – rozpoznawcze w szczególności w - KM PSP.
obiektach:

przeznaczonych do zimowego i letniego wypoczynku
dzieci i młodzieży,

obszary leśne,

magazyny, hurtownie oraz punkty sprzedaży materiałów
pirotechnicznych,

wielkokubaturowe obiekty magazynowe i produkcyjnomagazynowe, m.in. strefa ekonomiczna w Ostaszewie,

nadzór nad przestrzeganiem przepisów
przeciwpożarowych i prowadzenie kontroli oraz ocena
stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach o
dużym i zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii
przemysłowej.
2) Monitorowanie i ocena zagrożeń,
- KM PSP.

- GMT,
- ST,
- gminy PT,
- inspekcje, służby,
straże,
- administratorzy i
zarządcy obiektów i
terenów,
- PINB pg i pz.

- GMT,
22
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sytuacjach nadzwyczajnych
zagrożeń

22. Działania o charakterze
edukacyjno-informacyjnym

3) Doskonalenie współpracy z jednostkami KSRG i innymi
podmiotami w sytuacji zagrożeń o dużej skali,
4) Analiza i ocena potrzeb osobowo-sprzętowych w celu
skutecznych działań.

1) Upowszechnianie
ważności
służby
pożarniczej, - KM PSP.
popularyzacja ochrony przeciwpożarowej i ochrony
ludności, a także prowadzenie działań przyczyniających się
do poprawy świadomości społecznej w zakresie zagrożeń
cywilizacyjnych, terrorystycznych i środowiskowych.
2) Inspirowanie związanych z akcją „Nie dla czadu”, w ramach
programu profilaktyki społecznej „Zgaś ryzyko”.
3) Inspirowanie działań propagandowo- uświadamiających
zmierzających do podniesienia świadomości użytkowników,
zarządców budynków mieszkalnych, w tym komunalnych w
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w tych
obiektach.
4) Inspirowanie
działań
propagandowo-prewencyjnych
polegających na wskazywaniu i podejmowaniu inicjatyw
zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa pożarowego
w nadzorowanych obiektach.
5) Przeprowadzanie pogadanek informacyjno – edukacyjnych
dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.
6) Umożliwienie zwiedzania strażnic i sprzętu będącego na
wyposażeniu jednostek ratowniczo – gaśniczych uczniom
szkół i przedszkoli.

- ST,
- gminy PT,
- inspekcje, służby,
straże,
- administratorzy i
zarządcy obiektów i
terenów,
- PINB pg i pz,
- podmioty i instytucje
właściwe do rodzaju
zagrożenia.
- WOL,
- WE,
- WEiSS SP,
- lokalne media,
- Straże miejskie i
gminne,
- Gminy PT,
- KMP.
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5. BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE ORAZ WETERYNARYJNE
Zadania
Realizowane działania/akcje
Cel: Zapewnienie ochrony zdrowia publicznego
23. Minimalizacja zagrożeń
1) Informowanie społeczeństwa o sposobach i konsekwencji
wynikających z możliwości
zarażenia wścieklizną;
wystąpienia chorób zakaźnych
2) Prowadzenie akcji kontrolnych i profilaktycznych w zakresie
zwierząt w tym odzwierzęcych
obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, w
chorób u ludzi
tym karanie mandatami karnymi za brak szczepień;
3) Prowadzenie akcji propagandowej dla społeczeństwa,
szkoleń dla hodowców i myśliwych w celu ograniczenia
zjawiska i liczby przypadków afrykańskiego pomoru świń;
4) Wydawanie
komunikatów,
prowadzenie
akcji
informacyjnych dla społeczeństwa w przypadkach
wystąpienia zakaźnych chorób odzwierzęcych;
5) Wydawanie i wdrażanie procedur zmierzających do
ograniczenia i wyeliminowania zagrożeń wynikających z
wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt groźnych dla ludzi;
6) opiniowanie i wskazywanie rozwiązań dla gmin związanych
z ograniczeniem bezdomności zwierząt.
24. Ograniczenie zagrożeń
1) Wdrażanie procedur zmierzających do ograniczenia
wynikających z możliwości
zagrożenia dla mieszkańców w przypadku przedostania się
przedostania się na rynek (do
na rynek produktów zanieczyszczonych szkodliwymi
obrotu handlowego) produktów
substancjami, w tym akcja informacyjna w przypadku
spożywczych pochodzenia
przedostania się na rynek takich produktów i wycofywanie z
zwierzęcego zanieczyszczonych
rynku tych produktów;
substancjami chemicznymi,
2) Podejmowanie działań zmierzających do ustalenia i
biologicznymi i innymi
zmniejszenia ilości przypadków, przyczyn i źródeł zatruć u
szkodliwymi
ludzi, związanych z produktami pochodzenia zwierzęcego
zanieczyszczeniami.
25. Zapewnienie bezpieczeństwa
1) Odławianie bezpańskich psów i zapewnienie schronienia
ze strony niedopilnowanych
bezpańskim zwierzętom domowym,
zwierząt (niebezpiecznych,
2) Zapewnienie
realizacji
procedur
minimalizujących

Odpowiedzialny

Partnerzy

- PLW.

- PSSE,
- Inspekcja Handlowa,
- Inspekcja Jakości
Handlowej Artykułów
Rolno- Spożywczych,
- Straż Graniczna,
- KMP,
- Straże miejskie i gminne,
- Inspekcja Weterynaryjna
Wojska Polskiego,
- GMT,
- ST,
- Miasto Chełmża,
- gminy PT,
- media.

- WŚiZ,
- WOL.

- SM,
- Polski Związek Łowiecki,
- Lasy Państwowe,
24
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agresywnych, chorych) oraz
dzikich zwierząt z rejonu Gmin.
26. Przeciwdziałanie uzależnieniu
od alkoholu, tytoniu i innych
środków psychoaktywnych.

1)

2)

27. Ograniczenie używania
środków zastępczych –
„dopalaczy” wśród ogółu
społeczeństwa ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży.

3)
4)
1)
2)

3)

4)
5)
28. Realizacja zadań Krajowego
Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i zwalczania
AIDS.
29. Zagrożenia epidemiologiczne
wynikające z zanieczyszczenia
ujęć wody pitnej, skażenia
żywności, korzystania z
zanieczyszczonych kąpielisk,

1)
2)
1)
2)
3)

zagrożenie ze strony dzikiej zwierzyny w mieście oraz
redukcja pogłowia zwierzyny w przypadku zagrożeń dla
życia i zdrowia mieszkańców.
Szeroka kampania informacyjna na temat szkodliwości - PSSE.
substancji uzależniających, skutków ich używania,
rozpoznawania symptomów u osób uzależnionych,
Organizowanie i prowadzenie lekcji, spotkań i pogadanek z
dziećmi i młodzieżą, kadrą dydaktyczną placówek
oświatowo- wychowawczych, rodzicami,
Kontrole punktów sprzedaży alkoholu, tytoniu,
Dystrybucja materiałów edukacyjnych do szkół;
Kontrole miejsc potencjalnej sprzedaży środków zastępczych
w ścisłej współpracy z KMP w Toruniu,
Pogłębianie wiedzy wśród młodzieży, ich rodziców oraz
grona pedagogicznego na temat nowych substancji
zastępczych tzw. dopalaczy oraz konsekwencji zdrowotnych
ich używania,
Zwiększenie
świadomości
zagrożeń
zdrowotnych
wynikających z używania środków zastępczych wśród
dzieci, młodzieży rodziców i nauczycieli,
Akcje informacyjno- edukacyjne skierowane do dzieci,
młodzieży i dorosłych o następstwach używania dopalaczy,
Zajęcia warsztatowe dla uczestników wypoczynku
zorganizowanego dla dzieci i młodzieży.
Szkolenia dla uczniów i kadry nauczycielskiej w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS,
Przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych dla
placówek oświatowo- wychowawczych i mediów,
Kontrole ujęć wody pitnej,
Podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości
wody, w szczególności przeznaczonej do spożycia,
Kontrolowanie kąpielisk w zakresie jakości wody oraz
informowanie mieszkańców w przypadku zagrożeń.

- PLW.

- WZiPS UMT i SP,
- WE,
- WEiSS SP,
- lokalne media,
- Straże miejskie i gminne,
- Gminy PT,
- KMP,
Kuratorium Oświaty,
- organizatorzy wypoczynku
letniego i zimowego dzieci i
młodzieży.

- Toruńskie Wodociągi,
- Gminne ujęcia wody,
- media.
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UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”
Zgodnie z art. 38a. ust. 1. „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, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku, zwaną dalej
"komisją". Art. 38a ust. 2 pkt 3 wskazuje że zadaniem komisji jest przygotowywanie projektu powiatowego
programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Starosta Toruński zawarł z Prezydentem Miasta Torunia porozumienie w sprawie utworzenia
wspólnej komisji dnia 31 marca 2003 r. ( Dz. Urz. Kujaw. 2003 r. Nr 60, poz. 1002).
W dniu 07.02.2017 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu
Toruńskiego jednogłośnie w głosowaniu przyjęła „Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Gminy Miasta Toruń
i Powiatu
Toruńskiego na lata 2017-2022”. Obowiązująca dotychczas wersja Programu została opracowana w 2007 r. i
przyjęta przez Rady: Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego w 2007 r. Potrzeba aktualizacji Programu
wynika z faktu, że część zawartych tam programów już nie funkcjonuje, zostały wdrożone inne, pojawiły
się nowe obszary zagrożeń, które zostały ujęte w nowelizacji. Ponadto zmieniły się nazwy niektórych
podmiotów realizujących lub współuczestniczących w realizacji programów.
W zaktualizowanej wersji Programu ujęto zagadnienia związane głównie z pięcioma obszarami
bezpieczeństwa. Są to: bezpieczeństwo w miejscach publicznych; bezpieczeństwo w komunikacji lądowej;
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczeństwo sanitarnoepidemiologiczne oraz weterynaryjne.
W części opisowej Programu został ujęty między innymi sposób realizacji celów Programu,
wyznaczono koordynatorów i partnerów Programu. Wskazano rodzaje przedsięwzięć np.: inicjowanie
współpracy mieszkańców regionu z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i
porządku publicznego, włączenie i zaangażowanie instytucji społecznych, organizacji pozarządowych, osób
prywatnych do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na osiedlach, ulicach i miejscowościach w których
zamieszkują, włączenie samorządu gminnego Powiatu Toruńskiego do realizacji Programu czy
organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych z mieszkańcami. Działania te mają na celu podniesienie
świadomości ludności w zakresie reagowania na zjawiska patologii społecznych, wykroczeń i przestępstw.
Określono tu również role samorządów Gminy Miasta Toruń oraz Powiatu Toruńskiego, która polega
między innymi na przyjęciu przez Radę Miasta Torunia i Radę Powiatu Toruńskiego w formie uchwały
niniejszego Programu, pełnieniu roli koordynatora działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na
administrowanym terenie czy też wdrażaniu rozwiązań adekwatnych do pojawiających się zagrożeń.
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