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I. Założenia ogólne. 
1. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeostwa Obywateli na lata 2011-2014 

„Bezpieczny Powiat”, zwany dalej Programem jest to kompleksowy program poprawy bezpieczeostwa na terenie powiatu, 
adresowany do wszystkich środowisk zainteresowanych ograniczeniem przestępczości i patologii.  

2. Jest planem współdziałania organów paostwowych, samorządowych, organizacji społecznych i młodzieżowych, społeczności 
lokalnej i powiatowych służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za bezpieczeostwo publiczne.  

3. Dla jego realizacji niezbędne jest zapewnienie profesjonalnej infrastruktury informacyjnej oraz tzw. obsługi medialnej.  
4. Ocena skuteczności programu przez mieszkaoców powiatu będzie zależała od realizacji najprostszych działao, takich jak: 

gotowośd niesienia pomocy, szybka reakcja na wezwania, itp.  
5. Finansowanie realizacji programu następuje z dostępnych środków budżetowych gmin i Starostwa Powiatowego, służb 

powiatowych oraz funduszy organizacji pozarządowych i innych funduszy celowych przeznaczonych na profilaktykę. 
II. Cele programu. 
      Głównym celem programu jest poprawa stanu i poczucia bezpieczeostwa mieszkaoców. Działania programu zorientowane są w 
trzech obszarach: 

1. Ograniczenie przestępczości, w tym:  
1) czynów nieletnich,  
2) przestępczości pospolitej (m.in. kradzieże, kradzieże z włamaniem, itp.),  
3) przestępczości komunikacyjnej (wypadki i kolizje drogowe itp.),  
4) przestępczości związanej z narkotykami,  
5) inne. 

2. Wzrost poczucia bezpieczeostwa, w tym:  
1) bezpieczeostwo dzieci i młodzieży w okresie letniego i zimowego wypoczynku oraz w czasie imprez masowych, kulturalnych 
     sportowych itp.,  
2) wdrażanie technicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeo,  
3) minimalizowanie zagrożeo komunikacyjnych (np. progi spowalniające, właściwe oznakowanie dróg, budowa zatok, objazdów,    
    itp.),  
4) eliminacja miejscowych zagrożeo mieszkaoców (np. utworzenie nowych parkingów, doświetlenie miejsc zagrożonych, itp.),  

3. Ograniczenie zjawisk patologicznych, w tym:  
1) przemocy w rodzinie,  
2) patologii społecznej (narkomania, alkoholizm, prostytucja),  
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3) inne.  
   Dodatkowym celem niniejszego programu jest: 

 pozyskanie współpracowników do realizacji programu,  

 uzyskanie akceptacji i poparcia społecznego dla prowadzonych działao,  

 stworzenie sprawnego systemu przepływu informacji pomiędzy organami wykonawczymi jednostek samorządowych i 
mieszkaocami powiatu. 
        Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe poprzez: 

 prowadzenie okresowej analizy zagrożeo przestępczością i patologiami społecznymi wraz z aktualizacją mapy zagrożeo oraz 
planowanie na tej podstawie przedsięwzięd zmierzających do ich ograniczenia,  

 zacieśnianie współpracy pomiędzy dzielnicowymi a  mieszkaocami poprzez informację w mediach, otwieranie nowych miejsc 
przyjmowania interesantów przez dzielnicowych,  

 oddziaływanie na organizacje, lokalny biznes oraz społecznośd mieszkaoców w celu włączenia ich do aktywnego uczestnictwa w 
poprawę bezpieczeostwa i porządku w miastach i na wsiach,  

 propagowanie wśród społeczności określonych form zachowania się w sytuacjach zagrożenia,  

 popularyzacja programu i pozyskiwanie jego sympatyków do współpracy,  

 prowadzenie działalności prewencyjno - wychowawczej i  edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży  
III. Kierunki działania:  
      Program podejmuje następujące zadania kierunkowe: 

1. Zapewnienie porządku publicznego.  
2. Działalnośd prewencyjno - wychowawcza.  
3. Bezpieczeostwo komunikacyjne.  
4. Wypoczynek i rekreacja.  
5. Zagrożenia kryzysowe ( pożarowe, chemiczne, ekologiczne, powodziowe, medyczne, miejscowe zagrożenia itp.).  
6. Zagadnienia promocyjno - informacyjne. 

IV. Partnerzy do współpracy przy realizacji programu:  
    Do realizacji niniejszego programu przewidziano niżej wymienione podmioty: 

1. Rada Powiatu w Gnieźnie, Rady Miejskie i Gminne wchodzące w skład powiatu gnieźnieoskiego, a zwłaszcza ich komisje: ds. 
bezpieczeostwa, przestrzegania ładu i porządku, oświaty i wychowania, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
narkomanii 

2. Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie,  
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3. Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin i ich jednostki organizacyjne,  
4. Dyrekcje szkół i pedagodzy szkolni,  
5. Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich,  
6. Prokuratura Rejonowa,  
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  
8. Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,  
9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,  
10. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,  
11. Redakcje wydawnictw lokalnych oraz telewizji lokalnej,  
12. Komenda Powiatowa PSP,  
13. Zarząd Powiatowy i Zarządy Gminne ZOSP RP, 
14. Przedstawiciele organizacji społecznych i młodzieżowych, fundacji, klubów i stowarzyszeo, kościelne rady parafialne, mające w 

swych statutach zadania przeciwdziałania patologiom społecznym, promowanie zdrowego stylu życia, wychowanie dzieci i 
młodzieży.  

V. Planowane efekty:  
1. Zwiększenie poczucia bezpieczeostwa.  
2. Ograniczenie przestępstw.  
3. Pogłębienie wiedzy z zakresu bezpiecznych zachowao w życiu codziennym mieszkaoców.  
4. Stopniowe eliminowanie tzw. "znieczulicy społecznej" - obojętności wobec przypadków niewłaściwych zachowao (reakcja na 

wszelkie przestępstwa, wykroczenia, patologie, itp.).  
5. Lepsze poznanie się mieszkaoców w środowiskach miejskich i podjęcie współpracy w zakresie rozwiązywania problemów 

występujących w miejscu zamieszkania.  
6. Kreowanie zachowao w poczuciu bezpieczeostwa i wkładu ludzi w budowanie tego systemu zamiast biernego oczekiwania. 

 
 
 
 
 
 
 



5 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GNIEŹNIE 
 

Lp. Obszary zagrożeo / Przedsięwzięcia Wykonawcy Współwykonawcy Termin realizacji 

1 2 3 4 5 

1. 

Wzrost poczucia bezpieczeostwa osobistego i mienia w 

społecznościach lokalnych.  

Sposób realizacji przedsięwzięcia: 

– sporządzanie analiz stanu bezpieczeostwa (sporządzana dwa razy 

w miesiącu na potrzeby przyszłej dyslokacji służby),  

– badania ankietowe,  

– sprawozdania z realizacji zadao, 

– zwiększenie liczby patroli (w tym także patroli płatnych, 

zwłaszcza w okresie letnim na obszarach wodnych i przywodnych 

powiatu gnieźnieoskiego), 

– inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięd z instytucjami 

paostwowymi, organizacjami społecznymi mającymi na celu 

przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw kryminalnych, zjawisk 

kryminogennych oraz patologii społecznej; 

– organizowanie i prowadzenie działao zmierzających do 

ograniczania przestępczości samochodowej oraz podniesienia 

skuteczności ścigania przestępstw tej kategorii; 

– prowadzenie działao kontrolnych komisów samochodowych 

wspólnie z służbami pozapolicyjnymi; 

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie 

KPP 

- w zakresie zabezpieczenia 

sezonu letniego w m. 

Skorzęcin KP Witkowo 

- Straż Miejska 

- Służba Ochrony Kolei 

- Żandarmeria Wojskowa 

- Urząd Celny 

- Urząd Skarbowy 

2011-2014 

2. 

Promowanie prowadzonych programów profilaktycznych w lokalnych 

społecznościach, przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji 

społecznej. 

Sposób realizacji przedsięwzięcia: 

Realizacja czynności wynikających z rządowego programu „Razem 

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie 

KPP 

Ogniwo Prewencji Kryminalnej 

Nieletnich i Patologii 

- media lokalne 

2011-2014 
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Bezpieczniej” poprzez działania prewencyjne, prelekcje, promowanie 

bezpiecznych zachowao poprzez stronę internetową jednostki oraz 

lokalne środki masowego przekazu i kolportaż ulotek 

3. 

Poprawa bezpieczeostwa w środkach komunikacji publicznej poprzez 

inspirowanie współpracy z przewoźnikami oraz z podmiotami 

odpowiedzialnymi za stan bezpieczeostwa podróżnych 

Sposób realizacji przedsięwzięcia: 

– Patrole rajdujące w środkach komunikacji PKP 

– wspólne patrole z SOK na obszarach kolejowych 

– wspólne patrole z ŻW i SM 

– realizacja postanowieo zawartych w porozumieniu z SOK i MPK 

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie 

KPP 

Straż Miejska 

Służba Ochrony Kolei 

Żandarmeria Wojskowa 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

2011-2014 

4. 

Skutecznośd Policji w rozpoznawaniu, ujawnianiu i ściganiu sprawców 

przestępstw i wykroczeo, szczególnie dokuczliwych społecznie 

Sposób realizacji przedsięwzięcia: 

– poprawa skuteczności rozpoznania środowisk, z których 

wywodzą się sprawcy przestępstw i wykroczeo, szczególnie 

dokuczliwych społecznie: rozboje, kradzieże z włamaniem, 

przestępczośd około samochodowa, 

– zapewnienie obecności służb patrolowych w miejscach 

szczególnie zagrożonych oraz wyższej skuteczności tych służb w 

reagowaniu na wszelkie zachowania negatywne wpływające na 

poczucie bezpieczeostwa.  

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie 
 2011-2014 

5. 

Ograniczenie liczby zdarzeo drogowych poprzez: 

– organizacyjne wzmocnienie służby ruchu drogowego; 

– usprawnienie nadzoru nad ruchem drogowym w zakresie 

kontroli prędkości; 

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie 

KPP, 

Wydział Ruchu Drogowego 

Straż Miejska 

Żandarmeria Wojskowa 

2011-2014 
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– podjęcie długofalowej polityki zmierzającej do segregacji ruchu 

pieszych i rowerzystów od pozostałych uczestników ruchu; 

– prowadzenie działao profilaktycznych w szkołach podstawowych 

na temat bezpieczeostwa w ruchu drogowym; 

– optymalne wykorzystanie środków technicznych w postaci 

videorejestratora do działao drogowych; 

– optymalne wykorzystanie funkcjonariuszy do służby na drogach 

Sposób realizacji przedsięwzięcia: 

– zwiększenie liczby policjantów WRD kierowanych do służby na 

drodze; 

– podjęcie działao prewencyjnych skierowanych na obniżenie 

liczby zdarzeo ze skutkiem śmiertelnym; 

– doskonalenie systemu organizacji służby ruchu drogowego; 

– podejmowanie działao własnych w miejscach najbardziej 

zagrożonych, w formie akcji drogowych „Trzeźwośd”, 

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Pasy 

Bezpieczeostwa”, „Prędkośd”; 

– współdziałanie z samorządami lokalnymi zarządcami dróg w 

kwestii zapewnienia bezpieczeostwa niechronionych 

uczestników ruchu drogowego; 

– na podstawie bieżącej analizy stanu bezpieczeostwa na drogach, 

właściwe dyslokowanie służb na drogach; 

– prowadzenie działao i akcji ukierunkowanych na ujawnianie: 

nietrzeźwych uczestników dróg, przekraczanie dozwolonej 

prędkości, wadliwego stanu technicznego pojazdów, 

prowadzenie działao profilaktycznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu; 

Starostwo Powiatowe 

samorządy lokalne 

media lokalne 
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– promowanie bezpiecznego zachowania na drodze, z 

wykorzystaniem lokalnych mediów, poprzez spotkania w 

placówkach oświatowych; 

– inspirowanie rozwiązao inżynieryjnych dot. bezpieczeostwa 

ruchu na drogach 

6. 

Skutecznośd działao w zakresie rozpoznawania środowisk nieletnich. 

Sposób realizacji przedsięwzięcia: 

– współpraca funkcjonariuszy z instytucjami poza policyjnymi, w 

zakresie zwalczania uzależnieo i patologii wśród dzieci i 

młodzieży, 

– realizacja czynności wynikających z programu „Uwaga 

zagrożenie” – uzależnienie od alkoholu, narkotyków, dopalaczy 

itp. 

– ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeo o charakterze 

chuligaoskim, ekscesów chuligaoskich, agresywnych zachowao 

młodzieży, mających coraz większy ciężar gatunkowy, 

– koordynowanie działao rozpoznawczych, kompleksowa analiza 

zjawisk demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz inicjowanie 

przedsięwzięd zmierzających do zapobiegania patologii, w 

szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie 

KPP 

Ogniwo Prewencji Kryminalnej 

Nieletnich i Patologii 

Starostwo Powiatowe w 

Gnieźnie 

samorządy lokalne 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 

media lokalne 

2011-2014 

 

7. 

Podnoszenie poziomu bezpieczeostwa podczas imprez masowych i 

zgromadzeo publicznych. 

Sposób realizacji przedsięwzięcia: 

– przeprowadzanie szkoleo (narad) ze służbami porządkowymi i 

służbami informacyjnymi organizatora, 

– szkolenia (spotkania robocze) z organizatorami, 

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie 

KPP 

Referat Organizacji Służby i 

Operacji Policyjnych 

Urząd Miejski w Gnieźnie 

(MOK, CK eSTeDe) 

TŻ „Start” Gniezno 

KS „Mieszko” Gniezno 

2011-2014 
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– ograniczenie działao przywracających porządek i bezpieczeostwo 

publiczne w trakcie organizowanych zgromadzeo publicznych, 

imprez masowych i protestów społecznych. 

– lustracje obiektów (terenów), na których odbywad się będą 

imprezy masowe 

pozostałe samorządy lokalne, 

na terenie których odbywad 

się będą imprezy masowe 

8. 
Współuczestnictwo w organizacji oraz w dwiczeniach zgrywających 

służb ratowniczych powiatu. 

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie 

KP PSP, powiatowe służby i 

inspekcje, PCZK, PZZK 
2011-2014 

9. 

Prowadzenie lustracji dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 

mających na celu określenie i wyeliminowanie nieprawidłowości ich 

oznakowania i stanu, ustalenie miejsc niebezpiecznych. 

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie – Sekcja Ruchu 

Drogowego 

Zarządy dróg 

III dekada marca i 

III dekada 

września 

10. 

 

Inicjowanie spotkao z podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie 

dróg; wnioskowanie o wprowadzenie rozwiązao z zakresu organizacji 

ruchu związanych z jego segregacją (budowa ścieżek rowerowych, 

chodników, przejśd dla pieszych, parkingów). 

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie – Sekcja Ruchu 

Drogowego 

Zarządy dróg, 

samorządy lokalne 
Raz na kwartał 

11. 

Właściwe realizowanie procedur „Niebieskiej karty” przy 

zaangażowaniu w to innych podmiotów pozapolicyjnych, co umożliwi, 

iż podejmowane działania będą bardziej skuteczne. 

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie i jednostki podległe 

Ośrodki pomocy społecznej, komisje 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych, lokalne samorządy 
2011-2014 

12. 

Zorganizowanie spotkao o charakterze instruktażowym z 

przedstawicielami grup ryzyka (listonosze, pracownicy stacji paliw, 

kierownicy baz transportowych) mających na celu przekazanie wiedzy 

o występujących zagrożeniach i jak ich unikad. 

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie, 

Urząd Pocztowy w Gnieźnie, 

banki, właściciele stacji paliw i 

firm transportowych 

Co roku 

13. 

Systematyczny kontakt dzielnicowych i policjantów z Zespołu ds. 

prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii KPP w Gnieźnie ze 

szkołami, uzyskiwanie informacji o przypadkach przemocy i innych 

zagrożeniach. 

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie i jednostki podległe 
Szkoły, lokalne samorządy 

Raz na dwa 

tygodnie 

14. 

Zorganizowanie Turnieju Wiedzy Prewencyjnej dla dzieci szkół 

podstawowych powiatu i wykorzystanie go do przekazania dzieciom 

wiedzy o unikaniu zagrożeo. 

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie i jednostki podległe 

PSSE, szkoły, komisje 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

W czerwcu 

każdego roku 
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15. 
Przeprowadzenie cyklu szkoleo dla rodziców i nauczycieli na temat 

rozpoznania oznak zażycia środków odurzających. 

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie 

– Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, 

Nieletnich i Patologii 

Szkoły ponadgimnazjalne, 

PSSE 
2011-2014 

16. 
Prowadzenie cyklu spotkao w szkołach w zakresie przekazywania 

dzieciom i młodzieży wiedzy dot. odpowiedzialności karnej nieletnich. 

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie 
Szkoły 2011-2014 

17. 

Organizowanie i prowadzenie przez dzielnicowych spotkao z dziedmi, 

młodzieżą, nauczycielami, pedagogami szkolnymi, dyrekcją szkół w 

ramach funkcjonujących programów prewencyjnych 

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie i jednostki podległe 
Szkoły 

Minimum jedno 

spotkanie w m-cu 

w każdej szkole 

18. 

Organizacja okresowych kontroli placówek gastronomicznych i sklepów 

mających na celu ujawnianie przypadków sprzedaży alkoholu nieletnim 

oraz przestrzegania innych przepisów ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie i jednostki podległe 

komisje rozwiązywania 

problemów alkoholowych, 

Straż Miejska 

Raz w miesiącu 

19. 
Niezwłoczne kierowanie wystąpieo o cofnięcie koncesji na sprzedaż 

alkoholu w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie jw. 
Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie i jednostki podległe 

komisje rozwiązywania problemów 

alkoholowych, Prezydent 

Burmistrzowie i Wójtowie 
2011-2014 

20. 

Konsekwentne przestrzeganie wypracowanych, standardowych 

mierników czasów reakcji na zgłoszone przez obywateli interwencje, 

zgłoszenia o wypadkach drogowych i zdarzeniach o charakterze 

przestępczym. 

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie i jednostki podległe 
 2011-2014 

21. 

Realizacja programów prewencyjnych:  

1. „Bezpieczne miasto - wieś”. 

2. „Bezpieczny ogród - działka”. 

3. „Wielkopolski Sąsiedzki Program Przeciwdziałania 

Przestępczości”. 

4. „Bezpieczna szkoła”. 

5. „Ochrona dóbr kultury”. 

6. „Z Pyrkiem bezpieczniej”. 

7. „Razem Bezpieczniej” (program rządowy). 

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie 
Samorządy lokalne 

2011-2014 

 

 

22. 
Promowanie służby patrolowej:  

- przeprowadzenie konkursu na najlepszego policjanta służby 

Komenda Powiatowa Policji w 

Gnieźnie 
 Raz w roku 
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patrolowej KPP w Gnieźnie. Starostwo Powiatowe w 

Gnieźnie 

23. 

 

 

Wsparcie zakupu i wymiana sprzętu oraz wyposażenie powiatowych 

służb i podmiotów ratowniczych. 
Starostwo Powiatowe w 

Gnieźnie 
Samorządy lokalne 

W miarę posiadanych 

środków finansowych 

w budżetach 

samorządów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



12 

STRAŻ MIEJSKA W GNIEŹNIE 
 

Lp. Obszary zagrożeo / Przedsięwzięcia Wykonawcy Współwykonawcy Termin realizacji 

1 2 3 4 5 

1. 

Wzrost poczucia bezpieczeostwa i porządku publicznego: 

Zadania długofalowe: 

1. Codzienne sprawdzanie czystości chodników, jezdni, skrzyżowao, przystanków 

autobusowych, zjazdów i podjazdów ze śniegu, lodu, błota i liści. 

2. Kontrole czystości kratek piwnicznych, kontrola handlu ulicznego, zwracanie 

uwagi na właściwe wypełnianie obowiązku opiekuna zwierzęcia (sprzątanie oraz 

prowadzenie psa na uwięzi), zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządzającego 

drogą, kontrola wystawionych w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym 

reklam oraz umieszczenie na lampach bądź urządzeniach ulicznych ogłoszeo, 

plakatów, afiszy, apeli, ulotek, napisów lub rysunków bez zgody zarządzającego 

tym miejscem. 

3. Ujawnianie, na terenie miasta wykroczeo przy udziale kamer systemu 

monitorującego miasto. 

Straż Miejska KPP 

2011-2014 

 

 

2. 

 

Wzrost poczucia bezpieczeostwa i porządku publicznego: 

Zadania doraźne 

1. Kontrola targowisk przy Placu 21 Stycznia oraz przy ul. Wyszyoskiego z uwagi 

na dewastację mienia.  

2. Codzienna kontrola osób, które nie zachowują zwykłych bądź nakazanych 

środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia oraz nie sprzątają po psie.  

3. W zależności od potrzeb, udział funkcjonariuszy w procesie wyłapywania 

bezdomnych zwierząt.  

4. Kontrola osób sprzedających choinki oraz ryby na targowiskach. 

5. Kontrola uwidaczniania cen na towarach sprzedawanych na targowiskach. 

6. Kontrola ważności artykułów spożywczych.  

7. Wystawianie posterunku obserwacyjnego przy ul. Tumskiej w związku z 

nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego.  

Straż Miejska 

 

 

 

KPP 

 

 

 

Paostwowa Straż Rybacka 

 

Straż Leśna 

KPP 

PSSE 

KPP 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

Raz w roku 

 

 Raz w miesiącu 

Raz na kwartał 

W miarę potrzeb 

II razy do roku 
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8. Kontrola terenów nieruchomości pod względem utrzymania czystości i 

porządku w myśl ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. Obejmuje cały obszar administracyjny miasta. 

9. Wystawienie „Fotorapidu” wg ustalonego harmonogramu tj. dwa razy 

dziennie w miejscach szczególnie niebezpiecznych ustalonych wspólnie z 

Policją. Obszarem działania urządzenia są określone ulice miasta.  

10. Działania w okresie zimy wobec osób bezdomnych.  

11. Podejmowanie na terenie miasta działao w zakresie zapewnienia 

bezpieczeostwa dzieciom i młodzieży, szczególnie w okresie wakacji  

poprzez:  

a) prowadzenie pogadanek w szkołach podstawowych i gimnazjalnych;  

b) codzienne patrolowanie do godziny 22.00, a niejednokrotnie do 2.00 w 

nocy otoczenia placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem 

boisk szkolnych i placów zabaw – ze zwróceniem uwagi na wszelkie 

przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz niszczenia 

mienia; 

c) kontrolowaniu obszarów wodnych (j. Winiary) – niedopuszczaniu do 

kąpieli w miejscach niedozwolonych (poza plażą strzeżoną) szczególnie 

osób nieletnich przebywających bez opieki osób dorosłych oraz 

niedopuszczanie do zakłócania spokoju i porządku publicznego na plaży, 

przeciwdziałanie kradzieżom i włamaniom oraz niszczeniu mienia na 

terenie kąpieliska, drogach dojazdowych i parkingach przyległych do tego 

obszaru; 

d) kontrolowaniu rowerzystów naruszających przepisy ustawy – Prawo o 

ruchu drogowym poprzez jazdę po chodnikach i tym samym stwarzanie 

poważnego zagrożenia dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu; 

e) reagowaniu na przebywające lub bawiące się w pasie drogowym osoby 

małoletnie, które są pozostawione bez opieki; 

f) zwracaniu uwagi na osoby nieletnie przebywające bez opieki osób 

dorosłych na terenie miasta w szczególności już po godzinie 21.00; 

g) kontrolowaniu prawidłowego oznakowania ulic w otoczeniu placówek 

oświatowych; 

 

KPP 

 

 

KP Policji 

 

 

MOPS Gniezno 

KPP 

 

W miarę potrzeb 

 

        

Okres zimy/II 

razy w tygodniu 

 

Okres wakacji 
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KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE 
 

Lp. 
Obszary zagrożeo / Przedsięwzięcia 

Wykonawcy Współwykonawcy Termin realizacji 

1 2 3 4 5 

1. 

Wypadki  wśród  ratowników PSP i OSP podczas działao ratowniczo 

gaśniczych. 

Proponowane przedsięwzięcia: 

Stworzenie warunków zmniejszających ilośd wypadków pośród 

ratowników: 

– poprawa wyposażenia osobistego strażaków, 

– podniesienie  świadomości ratowników w zakresie zagrożeo podczas 

działao ratowniczo-gaśniczych (szkolenie, dwiczenia) w tym: 

wdrażanie szkoleo opartych o e-learning dla strażaków jednostek OSP 

Komenda Powiatowa 

Paostwowej Straży 

Pożarnej 

w Gnieźnie 

ZP ZOSP RP, 

Urzędy Miast i Gmin, 

Jednostki OSP 

2011-2014 

2. 

Niewystarczająca wiedza społeczna  w zakresie zagrożeo pożarowych i 

innych miejscowych zagrożeo 

Proponowane przedsięwzięcia: 

– opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych w zakresie 

przeciwdziałania zagrożeniom ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeo pożarowych, 

– opracowanie zasad i materiałów oraz realizacja uświadamiania 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zakresu bezpiecznych zachowao, 

– stworzenie zasad i realizacja akcji edukacyjno-uświadamiających 

adresowanych do wybranych grup społecznych i branż 

zawodowych,  

– utworzenie we współpracy z samorządem Centrum Edukacji 

Ratowniczej w  powiecie gnieźnieoskim, 

– określenie efektywnych zasad współpracy ze środkami masowego 

przekazu (w ramach prewencji społecznej i edukacji ratowniczej) 

Komenda Powiatowa 

Paostwowej Straży 

Pożarnej 

w Gnieźnie 

KW PSP, Starostwo Powiatowe,  Urząd 

Miejski, ZP ZOSP RP, 

Urzędy Miast i Gmin,  podmioty 

włączone do KSRG, Organizacje 

pozarządowe, jednostki oświatowe 

2011-2014 
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3. 

Wzrost liczby pożarów i strat z nimi związanych 

Proponowane przedsięwzięcia: 

– stworzenie w porozumieniu z Policją, Prokuraturą i firmami 

ubezpieczeniowymi skutecznych mechanizmów  prowadzenia 

dochodzeo w sprawach o pożary oraz rozpoznawania i analizowania 

przyczyn pożarów w tym utworzenie stałej grupy policyjno-

strażackiej koordynującej przedsięwzięcia z zakresu dochodzeo 

pożarowych na terenie powiatu, oraz wypracowującej wnioski 

mające na celu ograniczanie ilości podpaleo i liczby 

niezamierzonych pożarów, 

– udział kadry w konferencjach, szkoleniach, kursach oraz 

warsztatach z zakresu dochodzeo pożarowych, 

– opracowanie i wdrożenie programu szkolenia dla strażaków JRG w 

zakresie dochodzeo pożarowych 

Komenda Powiatowa 

Paostwowej Straży 

Pożarnej 

w Gnieźnie 

KPP, Prokuratura, Firmy 

Ubezpieczeniowe, 

KW PSP 

2011-2014 

4. 

Zagrożenia związane z rozwiązaniami techniczno - budowlanymi w 

dziedzinie bezpieczeostwa pożarowego i miejscowego 

Proponowane przedsięwzięcia: 

– doskonalenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego 

w zakresie uzgadniania studiów i planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

– optymalizacja monitoringu pożarowego obiektów, 

– współpraca z podmiotami zajmującymi się ochroną mienia w 

zakresie instalowania dodatkowych urządzeo poprawiających 

bezpieczeostwo przeciwpożarowe, 

– analizowanie i wypracowywanie wniosków dotyczących poprawy 

bezpieczeostwa obiektów 

Komenda Powiatowa 

Paostwowej Straży 

Pożarnej 

w Gnieźnie 

KW PSP, 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, 

Urząd Miejski, 

Urzędy Miast i Gmin, 

Dostawcy Sygnału do PSK KP PSP, 

Agencje ochrony, 

Zakłady pracy 

 

2011-2014 
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5. 

Wzrost ilości interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej (liczby 

zdarzeo na terenie miasta i powiatu 

Proponowane przedsięwzięcia: 

– optymalizacja prowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych 

pod kątem zwiększania skuteczności rozpoznawania, analizowania, 

oceny i monitoringu zagrożeo, 

– usprawnianie mechanizmów prowadzenia czynności rozpoznawczych 

przez JRG w zakresie przygotowania obiektów do działao ratowniczo 

– gaśniczych, 

– uczestniczenie w strukturze i zorganizowanym systemie 

powiadamiania ratunkowego na terenie powiatu i  województwa, w 

oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy i procedury, 

– optymalizacja sieci i wyposażenia jednostek KSRG (sied i wyposażenie 

w kontekście zagrożeo i przyjętych parametrów operacyjnych), 

– włączanie podmiotów zewnętrznych (i ich zasobów) do katalogu 

podmiotów dobrowolnie wspomagających zintegrowany system 

ratowniczy, 

– modernizacja/dostosowanie obiektu i infrastruktury na potrzeby  

udziału w tworzonej  sieci SPR, 

– budowa spójnego systemu teleinformatycznego na potrzeby PSP i 

zintegrowanego systemu ratowniczego, 

– wdrażanie efektywnego zintegrowanego planowania operacyjnego, 

pod kątem osiągania spójności pomiędzy KSRG i istniejącymi 

systemami i dziedzinami ratownictwa. 

Komenda Powiatowa 

Paostwowej Straży 

Pożarnej 

w Gnieźnie 

KW PSP, KPP, 

Pogotowie Ratunkowe, 

Starostwo Powiatowe (PCZK), Urzędy 

Miast i Gmin, 

ZP ZOSP RP, 

OSP w KSRG, 

Zakłady pracy 

 

2011-2014 
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6. 

Niewystarczające zasoby ratownicze, techniczne i infrastrukturalne na 

potrzeby systemu ratowniczego. 

Proponowane przedsięwzięcia: 

– monitorowanie zasobów do reagowania na zagrożenia w kontekście 

ich występowania, 

– standaryzacja i ekonomizacja zasobów sprzętowych oraz 

monitorowanie efektywności w wypełnianiu zadao zabezpieczenia 

logistycznego PSP, 

– utrzymywanie istniejących obiektów, sprzętu   PSP w sprawności 

technicznej, 

– poprawa zaopatrzenia wodnego na terenie miasta i powiatu. 

Komenda Powiatowa 

Paostwowej Straży 

Pożarnej 

w Gnieźnie 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, 

Urząd Miejski, 

Urzędy Miast i Gmin, 

Jednostki OSP, 

KW PSP, 

Jednostki OSP 

2011-2014 

7. 

Współuczestnictwo w organizacji oraz w dwiczeniach zgrywających służb 

ratowniczych powiatu. 

Komenda Powiatowa 

Paostwowej Straży 

Pożarnej 

w Gnieźnie 

powiatowe służby i inspekcje 

PCZK, PZZK 

Wg odrębnych 

ustaleo 

8. 

 

1. Organizacja dwiczeo zgrywających na wytypowanych obiektach   i 

terenach dla jednostek PSP i OSP. 

  

 

2.  Współpraca z innymi służbami w zakresie zapobiegania  

     występującym zagrożeniom.   

Zmiany służbowe 

jednostek ratowniczo 

gaśniczych Gniezno, 

 

Komenda Powiatowa 

Paostwowej Straży 

Pożarnej 

w Gnieźnie 

OSP, 

SP ZOZ, 

Szpitalny Oddział Ratunkowy, 

KPP, 

Nadleśnictwa, 

Starostwo Powiatowe, 

Samorządy  gminne, 

PINB, 

PIW, 

PSSE 

2011-2014 
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9. 

Propagowanie zasad poprawy bezpieczeostwa pożarowe i świadomości 

prewencyjnej: 

1. Współorganizacja powiatowych i gminnych  zawodów  sportowo – 

pożarniczych dla jednostek  OSP. 

2. Współorganizacja i udział w turniejach wiedzy pożarniczej dla 

    młodzieży szkolnej. 

3. Informowanie społeczeostwa poprzez lokalne media o działaniach 

    podejmowanych przez jednostki straży w zakresie likwidacji 

    zdarzeo, jak również uświadomienie społeczeostwa w zakresie  

   właściwej profilaktyki przeciwpożarowej. 

Komenda Powiatowa 

Paostwowej Straży 

Pożarnej 

w Gnieźnie 

Zarządy ZOSP poszczególnych szczebli, 

sponsorzy, 

media lokalne 

2011-2014 

10. 

Doskonalenie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego:  

1. Rozliczanie dotacji budżetu paostwa dla jednostek OSP z Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 

2. W miarę możliwości finansowych gmin, sukcesywna wymiana 

pojazdów ratowniczo – gaśniczych, pożarniczych i doposażenie w 

specjalistyczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz wyposażenia 

osobistego strażaków 

3. Przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnych jednostek OSP. 

4. Przeprowadzenie przeglądów technicznych sprzętu silnikowego i 

obiektów w KP PSP Gniezno i  OSP typ „S”. 

5. Stała i bieżąca współpraca z komendantami gminnymi OSP, 

Zarządem Powiatowym  ZOSP RP. 

6. Wdrożenie nowego systemu szkolenia członków OSP biorących 

bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (podstawowe, 

specjalistyczne, dowódcze). 

7. Kontynuacja zadao związanych z cyklem szkolenia  i recertyfikacji w 

zakresie ratownictwa medycznego dla strażaków z systemu KSRG. 

8. Podjecie działao zmierzających do zakupu  sprzętu specjalistycznego 

JRG. 

Komenda Powiatowa 

Paostwowej Straży 

Pożarnej 

w Gnieźnie 

Komenda Główna PSP 

ZG ZOSP RP 

Komisja KW PSP 

ZW ZOSP 

ZP ZOSP 

Zarządy miejskie i miejsko – gminne 

OSP 

komendanci gminni OSP 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska, 

Powiatowy Fundusz Ochrony 

Środowiska, 

samorządy gminne 

firmy ubezpieczeniowe 

2011-2014 
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11. 

Koordynacja działao ratowniczych Stanowiska Kierowania PSP  i 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Komenda Powiatowa 

Paostwowej Straży 

Pożarnej 

w Gnieźnie, 

Starostwo Powiatowe 

w Gnieźnie 

ZOZ Gniezno 

KPP 

Pozostałe służby i inspekcje 

2011-2014 

 

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W GNIEŹNIE 
 
L.p. Obszary zagrożeo / Przedsięwzięcia Wykonawcy Współwykonawcy Termin realizacji 

1 2 3 4 5 

1. 

Wdrażanie komputerowej sieci nadzoru epidemiologicznego nad 

zakażeniami w zakresie rejestracji zgłoszeo, prowadzenia analiz 

epidemiologicznych i przygotowania raportów statystycznych 

Sekcja Epidemiologii  2011-2014 

2. 

Prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego w przypadku 

podejrzenia lub stwierdzenia chorób zakaźnych i zatrud 

pokarmowych w celu ustalenia przyczyn i likwidacji źródeł. 

Sekcja Epidemiologii 

KPP 

Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii 

2011-2014 

w miarę zagrożeo 

3. 
Prowadzenie nadzoru nad czynnym uodpornieniem populacji w 

ramach realizacji obowiązkowych szczepieo ochronnych 
Sekcja Epidemiologii 

Zarządzający zakładami opieki 

zdrowotnej 2011-2014 

4. 
Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeostwem żywności i żywienia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego. 
Sekcja Higieny Żywności 

Paostwowa Inspekcja 

Handlowa, 

Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii 

2011-2014 

5. Doskonalenie funkcjonowania systemu RASFF w oparciu o Sekcja Higieny Żywności Powiatowy Inspektorat 2011-2014 
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znowelizowaną procedurę funkcjonowania systemu wczesnego 

ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i 

środkach żywienia zwierząt 

Weterynarii 

6. 

Ocena jakości posiłków w zakładach żywienia zbiorowego 

zamkniętego, ze szczególnym naciskiem na stołówki szkolne i 

przedszkolne 

Sekcja Higieny Żywności  
II, IV, VI 

2011-2014 

7. 

 Prowadzenie wzmożonego nadzoru nad obiektami sezonowymi w 

ośrodkach wypoczynkowych – prowadzenie kontroli w dni wolne i 

świąteczne 

Sekcja Higieny Żywności 

Sekcja Higieny Komunalnej 
KPP VI, VII, VIII 

2011-2014 

8. 

Prowadzenie szczególnego nadzoru nad produktami 

wprowadzanymi do obrotu, a mogącymi stanowid zagrożenie dla 

zdrowia ludzi 

Sekcja Higieny Żywności 

Sekcja Higieny Pracy 

Paostwowa Inspekcja 

Handlowa 
2011-2014 

9. 

Prowadzenie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska 

pracy celem wzmocnienia ochrony zdrowia pracowników przed 

negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników 

występujących w środowisku pracy. 

Sekcja Higieny Pracy Paostwowa Inspekcja Pracy 2011-2014 

10. 

Sprawowanie nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich 

mieszaninami, produktami biobójczymi, detergentami i 

prekursorami narkotyków kat. 2 i 3 w oparciu o obowiązujące 

przepisy. 

Sekcja Higieny Pracy KPP 2011-2014 

11. 
Kontynuowanie wzmożonego nadzoru nad zakładami pracy 

charakteryzującymi się szczególnie szkodliwymi warunkami pracy. 
Sekcja Higieny Pracy 

 

 
II, X 

2011-2014 

12. 

Nadzór nad bezpieczeostwem osób wykonujących prace 

rozbiórkowe elementów azbestowo cementowych oraz 

bezpieczeostwem środowiska. 

Sekcja Higieny Pracy 
Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego 
2010-2014 

w miarę zgłoszeo 
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13. 

Czuwanie nad bezpieczeostwem zdrowotnym wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi, pobór próbek zgodnie z harmonogramem, 

współpraca z przedsiębiorstwami wodociągowymi, egzekwowanie 

poprawy jakości wody oraz stanu technicznego urządzeo 

wodociągowych. 

Sekcja Higieny Komunalnej 

Przedsiębiorstwa 

wodociągowe na terenie 

powiatu 
2010-2014 

14. 
Nadzór nad bezpieczną jakością wody do kąpieli, podejmowanie 

działao w razie ujawnienia zagrożeo zdrowotnych. 
Sekcja Higieny Komunalnej Urzędy Miast i Gmin VI, VII, VIII 

2011-2014 

15. 

Wdrażanie Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dotyczących przygotowao do zabezpieczenia sanitarno-

epidemiologicznego EURO 2012. 

Sekcja Higieny Komunalnej Inne komórki PSSE: Ep, HŻ, 2010-2012 

16. 
Ocena stanu sanitarno – technicznego i wdrożonych procedur 

postępowania w zakładach opieki zdrowotnej. 

Sekcja Higieny Komunalnej 

Sekcja Epidemiologii 

Sekcja Higieny Żywności 

Zarządzający placówkami 

opieki zdrowotnej 
II – XI 

2011-2014 

17. 
Sprawowanie nadzoru nad warunkami nauczania, wychowania i 

opieki dla dzieci i młodzieży. 

Higiena Dzieci i młodzieży 

Sekcja Higieny Żywności 

Urzędy Miast i Gmin. 

Kuratorium Oświaty 2010-2014 

18. 
Ocena warunków wypoczynku i rekreacji w placówkach sezonowego 

pobytu dzieci i młodzieży. 

Higiena Dzieci i młodzieży 

Sekcja Higieny Żywności 

Kuratorium Oświaty, 

Organizatorzy letnich i 

zimowych form wypoczynku 

II, VI, VII, VIII 

2011-2014 

19. 

Wykonywanie niezbędnych czynności zapobiegawczych lub 

kontrolnych w przypadku zagrożenia bezpieczeostwa sanitarnego i 

niezwłoczne przekazywanie informacji w tym zakresie do organów 

wyższego stopnia. 

Wszystkie komórki 

organizacyjne PSSE 

PCZK, Starostwo Powiatowe, 

Urzędy Miast i Gmin 
2010-2014 

w miarę potrzeb 

20. 
Realizowanie programów i zadao w zakresie kształtowania postaw i 

zachowao zdrowotnych dotyczących prawidłowego żywienia, 

Powiatowa Stacja Sanitarno 

Epidemiologiczna 

Wydziały Oświaty w 

Starostwie i Urzędzie Miejskim 2010-2014 
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aktywności fizycznej, profilaktyki antytytoniowej, profilaktyki chorób 

zakaźnych i niezakaźnych, promowanie zdrowego stylu życia w 

oparciu o potrzeby zdrowotne wybranych grup ludności powiatu 

gnieźnieoskiego oraz inicjowanie i koordynowanie zadao 

wynikających z Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw 

Palenia Tytoniu, Narodowego Programu Zdrowia i Krajowego 

Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. 

w Gnieźnie, 

Dyrekcje Szkół i innych 

placówek oświatowych, 

Klub Amazonek, 

Media 

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W GNIEŹNIE 
 
L.p. Obszary zagrożeo / Przedsięwzięcia Wykonawcy Współwykonawcy Termin realizacji 

1 2 3 4 5 

1. 

 W zakresie zagrożeo zdrowia publicznego: 

1. kontrole sanitarne zakładów produkujących żywnośd 

pochodzenia zwierzęcego, kontrola systemu nadzoru 

właścicielskiego. 

2. Kontrole środków transportu przewożących środki 

spożywcze pochodzenia zwierzęcego. 

3. Monitoring pozostałości chemicznych, biologicznych oraz 

leków w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego. 

Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w Gnieźnie 

Wojewódzki Inspektorat 

Weterynarii w Poznaniu 
2011-2014 

2. 

W zakresie wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt i chorób 

odzwierzęcych na terenie powiatu. 

1. Prowadzenie dochodzeo epizootycznych w przypadku 

stwierdzenia choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu. 

2. Monitorowanie występujących chorób zakaźnych 

określonych w przepisach prawa. 

3. Kontrola zagrożeo HPAI (ptasia grypa).  

Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w Gnieźnie 

KPP, 

KP PSP, 

Inspekcja sanitarna 

inne służby i organizacje 

2011-2014 

 

3. W zakresie zagrożeo jakości zdrowotnej środków żywienia   Powiatowy Inspektorat  2011-2014 
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  zwierząt: 

1. Kontrole mieszalni pasz, zwłaszcza pod kątem zakazu 

stosowania mączek mięsnych i mięsno-kostnych w paszach 

dla przeżuwaczy (zagrożenie BSE). 

2. Monitoring substancji niedozwolonych. 

Weterynarii w Gnieźnie  

 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GNIEŹNIE 
 
L.p. Obszary zagrożeo / Przedsięwzięcia Wykonawcy Współwykonawcy Termin realizacji 

1 2 3 4 5 

1. 
Ustawienie, wymiana, regulacja oznakowania pionowego: Powiatowy Zarząd Dróg w 

Gnieźnie 
 

2011-2014 

wg potrzeb 

2. 
 

Malowanie pasów. 

Powiatowy Zarząd Dróg w 

Gnieźnie 
 

II i III kwartał 

 

3. 
 

Utrzymywanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej. 

Powiatowy Zarząd Dróg w 

Gnieźnie 
 

2011-2014 

wg potrzeb 

4. 

 Wycinka drzew i krzaków mających wpływ na poprawę 

widoczności na łukach poziomych w ramach posiadanych środków 

finansowych i uzyskanej zgody na ich wycinkę. 

1. Roboty związane z poprawą widoczności na łukach poziomych 

(łuki, skrzyżowania): 

a) systematyczna wycinka krzaków 

b) co najmniej raz w roku wykoszanie traw i chwastów. 

Powiatowy Zarząd Dróg 

w Gnieźnie 
 

I i IV kwartał 

 

 

 

II i III kwartał 

5. 
Ustawianie, regulacja i malowanie poręczy w miejscach 

niebezpiecznych, na mostach, przepustach itp. 

Powiatowy Zarząd Dróg 

w Gnieźnie 
 

2011-2014 

wg potrzeb 

6. Remonty chodników i nawierzchni dróg. 
Powiatowy Zarząd Dróg w 

Gnieźnie 

współfinansowanie z gminami 

powiatu 

wg możliwości i 

potrzeb 
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7.  Remonty i konserwacje mostów. 
Powiatowy Zarząd Dróg w 

Gnieźnie 
PKP wg potrzeb 

8. 
Zimowe utrzymanie dróg 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w 

Gnieźnie 
 listopad – marzec 

9. 
Skrzyżowania z liniami kolejowymi Powiatowy Zarząd Dróg w 

Gnieźnie 
wspólne przeglądy z PKP II kwartał 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 
 
L.p. Obszary zagrożeo / Przedsięwzięcia Wykonawcy Współwykonawcy Termin realizacji 

1 2 3 4 5 

1. 

Aktywizacja zawodowa osób będących w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy: 

1. bezrobotnych do 25 roku życia, 

2. bezrobotnych długotrwale albo po zakooczeniu realizacji 

kontraktu socjalnego, socjalnego którym mowa w art.50 ust. 

2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po 

urodzeniu dziecka, 

3. bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 

4. bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez 

doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia 

średniego, 

5. bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno 

dziecko do 18 roku życia, 

6. bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności 

nie podjęli zatrudnienia, 

7. bezrobotnych niepełnosprawnych. 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Gnieźnie 
Samorządy miast i gmin 2011-2014 

2. Łagodzenie skutków bezrobocia wśród kobiet oraz ich aktywizacja Powiatowy Urząd Pracy w Samorządy miast i gmin, 2011-2014 
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zawodowa. Gnieźnie ośrodki pomocy społecznej 

3. 

Aktywizacja dłużników alimentacyjnych: 

- w ramach pozyskanych ofert pracy, 

- organizacja robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych. 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Gnieźnie 
Samorządy miast i gmin 2011-2014 

4. 

 Nawiązywanie i kontynuacja współpracy z pracodawcami. 
Powiatowy Urząd Pracy w 

Gnieźnie 

Pracodawcy działający na 

terenie powiatu, w tym 

samorządy gminne 

2011-2014 

5. 

Zachęcanie bezrobotnych do podejmowania działalności 

gospodarczej na własny rachunek, poprzez dotowanie tych 

przedsięwzięd. 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Gnieźnie 
 2011-2014 

6. 
Wspomaganie dostosowania kwalifikacji zawodowych bezrobotnych 

do wymogów rynku pracy poprzez organizację szkoleo. 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Gnieźnie 

Jednostki szkolące, 

pracodawcy 
2011-2014 

7. 
Organizacja zatrudnienia subsydiowanego (roboty publiczne, prace 

interwencyjne) 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Gnieźnie 

Samorządy gminne, 

pracodawcy 
2011-2014 

8. 
 Udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej 

w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Gnieźnie 
Samorządy gminne 2011-2014 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GNIEŹNIE 
 

L.p. Obszary zagrożeo / Przedsięwzięcia Wykonawcy Współwykonawcy Termin realizacji 

1 2 3 4 5 

1. 

Wzrost grupy osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym (osoby niepełnosprawne, 

wychowankowie rodzin zastępczych i placówek 

opiekuoczo-wychowawczych, osoby bezrobotne w 

tym ww.,  

Proponowane przedsięwzięcia: 

Udział w gminnych zespołach interdyscyplinarnych; 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Przedstawiciele: 

 służb pomocy społecznej na poziomie powiatu i 

gmin tworzących powiat 

 KPP 

 sąd 

 przedstawiciele organizacji społecznych 

wspierających różne grupy społeczne 

2011 -2014 
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Wewnętrzne/pomocnicze: 

-Strategia Rozwoju Pomocy Społecznej w Powiecie 

Gnieźnieoskim 

-Powiatowy Program Działao na Rzecz Dziecka i 

Rodziny 

-Powiatowy program Działao na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych. 

2. 

Trudna sytuacja zawodowo społeczna:  

- osób niepełnosprawnych 

- usamodzielniających się wychowanków rodzin 

zastępczych i placówek opiekuoczo -wychowawczych 

Proponowane przedsięwzięcia: 

Szkolenie i przygotowanie zawodowe, utworzenie 

spółdzielni socjalnej 

Wewnętrzne/pomocnicze: 

– Strategia Rozwoju Pomocy Społecznej w 

Powiecie Gnieźnieoskim 

– Powiatowy Program Działao na Rzecz Dziecka i 

Rodziny 

– Powiatowy program Działao na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

PUP, 

Organizacje społeczne, 

Samorządy gminne 

2011-2014 

 

(możliwe do 

zrealizowania w 

br. W zakresie: 

szkolenie 

potencjalnych 

pracowników 

spółdzielni 

socjalnej, 

rejestracja 

spółdzielni) 

3. 

Trudna sytuacja socjalno-społeczna: 

- osób niepełnosprawnych 

- usamodzielniających się wychowanków rodzin 

zastępczych i placówek opiekuoczo-wychowawczych 

Proponowane przedsięwzięcia: 

Budowa mieszkao chronionych – rozwój budownictwa 

społecznego 

Wewnętrzne/pomocnicze: 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Samorządy gminne 

Organizacje społeczne 
2011-2014 
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-Strategia Rozwoju Pomocy Społecznej w Powiecie 

Gnieźnieoskim 

-Powiatowy Program Działao na Rzecz Dziecka i 

Rodziny 

-Powiatowy program Działao na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W GNIEŹNIE 
 

L.p. Obszary zagrożeo / Przedsięwzięcia Wykonawcy Współwykonawcy Termin realizacji 

1 2 3 4 5 

1. 

W zakresie przeciwdziałania zagrożeniom: 

Przeprowadzanie kontroli w zakresie: 

1. Utrzymania obiektów: 

– przeglądy techniczne roczne i pięcioletnie,  

– przeglądy roczne instalacji gazowych i przeglądy 

kominowe, 

– użytkowanie butli gazowych na gaz ciekły w 

budynkach wyposażonych w instalację gazową 

stan techniczny obiektów budowlanych  

2. Budów obiektów budowlanych: 

– realizacja obiektów niezgodnie z projektem  

– ustanowienia kierownika robót branżowych 

– badao instalacji elektrycznej na budowie 

– tablic informacyjnych i prawidłowego 

zabezpieczenia placu budowy 

– planu BIOZ (Bezpieczeostwa i Ochrony Zdrowia) 

Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego 
KP PSP 2011-2014 

2. 
 Działania w przypadku wystąpienia zagrożeo: 

1. Prowadzenie postępowao w sprawach katastrof 

Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego 

KP PSP, 

KPP, 

W przypadku 

wystąpienia 
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budowlanych. 

2. Udział w postępowaniach w razie wystąpienia 

katastrof innego typu.  

Prokurator, 

właściciel obiektu 

katastrofy 

 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GNIEŹNIE 
 

L.p. Obszary zagrożeo / Przedsięwzięcia Wykonawcy Współwykonawcy Termin realizacji 

1 2 3 4 5 

1. 

Dostosowanie obecnego budynku Szpitala przy ul. 3 Maja 37 do 

wymogów Rozporządzenia MZ z dnia 10.11.2006 r. „w sprawie 

wymagao, jakim powinny odpowiadad pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej” 

spowodowałoby zmniejszenie ilości łóżek na Oddziale Chirurgicznym o 

16, na Oddziale Urazowo – Ortopedycznym o 8, ponadto zmniejszenie 

liczby sal operacyjnych z 3 do 2. Wiązałoby się to ze zmniejszeniem 

liczby zabiegów operacyjnych o około 1 400 rocznie. Ograniczenie ilości 

poradni specjalistycznych mieszczących się w starym budynku Szpitala 

przy ul. 3 Maja 37. 

Proponowane przedsięwzięcia: 

1. Rozbudowa Szpitala położonego przy ul. 3 Maja 37. Do 

istniejącego budynku Szpitala od strony północnej dobudowane 

zostanie nowe skrzydło Szpitala, gdzie przeniesiony zostanie 

Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Urazowo – Ortopedyczny, 

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Blok Operacyjny z 

salą pooperacyjną oraz 5 sal operacyjnych w tym: 2 dla Chirurgii, 2 

dla Ortopedii i 1 dla Ginekologii. Utworzenie Centralnej 

Sterylizartorni. Nowe warunki lokalowe spełniad będą wymogi 

Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Gnieźnie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do kooca 2011 

roku 
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w/w Rozporządzenia, nie spowoduje to ograniczenia dostępu do 

świadczeo zdrowotnych, poprawią standardy opieki medycznej, 

poprawi się jakośd świadczeo zdrowotnych w zakresie 

skuteczności, bezpieczeostwa i akceptowalności społecznej, w tym 

przestrzegania praw pacjenta oraz wewnętrznych programów 

poprawy jakości. Zmniejszy się również ryzyko zakażeo szpitalnych 

i zwiększy bezpieczeostwo epidemiologiczne oddziałów 

operacyjnych. 

2. Poprawa warunków lokalowych oraz komfortu oczekiwania na 

świadczenia w poradniach specjalistycznych, mieszczących się w 

budynku Szpitala przy ul, 3 Maja 37 oraz Poradni Ginekologiczno – 

Położniczej przy ul. 3 Maja 30, planowane jest przeniesienie 

Poradni Chirurgicznej, Poradni Ortopedycznej, Poradni 

Urologicznej oraz Poradni Ginekologiczno – Położniczej do 

nowego skrzydła budynku Szpitala przy ul. 3 Maja 37.  

 

 

 

 

 

 

 

II półrocze  

2012 r. 

2. 
Współuczestnictwo w organizacji oraz w dwiczeniach zgrywających służb 

ratowniczych powiatu. 

Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Gnieźnie 

powiatowe służby i inspekcje 

PCZK, PZZK 

Wg odrębnych 

ustaleo 

 


