
UCHWAŁA NR XLIII/299/2013 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 26 listopada 2013 r. 
 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr VI/52/2011 w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014 „BEZPIECZNY POWIAT”. 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami), uchwala się, co następuje: 

§1. 

Zmienia się treść załącznika do uchwały nr VI/52/2011 Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego z dnia 31 marca 2011 r. dotyczącej Powiatowego Programu 

Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli na lata 2011-2014 „BEZPIECZNY POWIAT” poprzez określenie Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie, jako organu realizującego ten program. Zmiana stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Telesfor Gościniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLIII/299/2013 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 26 listopada 2013 r. 

 

 

Zgodnie z art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy uchwalenie 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego. 

Jest to kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu, 

adresowany do wszystkich środowisk zainteresowanych ograniczeniem 

przestępczości i patologii. 

W Programie wskazano obszary zagrożeń i przedsięwzięcia do realizacji  

oraz wskazano partnerów do współpracy (współwykonawców) w realizacji programu, 

a także terminy realizacji zadań. Głównie są to policja, inspekcje i straże 

funkcjonujące na terenie naszego powiatu oraz powiatowe jednostki organizacyjne 

jak Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie. 

W ramach przygotowywanego Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego 

Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 

będzie realizowało zadania polegające na zapewnieniu porządku publicznego  

oraz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, zawarte w załączniku 

do niniejszej uchwały. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr XLIII/299/2013 

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

z dnia 26 listopada 2013 r. 

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W GNIEŹNIE 

 

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

1 2 3 4 5 

1. 

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego 

 

Realizacja zadań mających na celu zwiększenie 

poczucia bezpieczeństwa oraz świadomości 

mieszkańców powiatu zarówno jako kierowców jak i 

pieszych poprzez: 

1. Stworzenie możliwości kierującym pojazdami do 

dokonania bezpłatnej weryfikacji i oceny stanu 

technicznego pojazdu, 

2.  Umożliwienie osobom odwiedzającym urząd 

skorzystania z symulatora zderzeń i alkogogli,  

3. Organizowanie prezentacji / demonstracji 

dotyczącej udzielania pierwszej pomocy.  

Wydział Komunikacji 

i Dróg 

KPP 

KP PSP 

Placówki oświatowe 

Stacje diagnostyczne 

i inne instytucje 

2014 



2. 

Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych 

i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

 

Monitoring zagrożeń 

 

Funkcjonowanie bezpłatnego systemu ostrzegania i 

informowania mieszkańców powiatu poprzez SMS 

oraz aplikację mobilną Komunikatora SISMS. 

Wydział Spraw Obywatelskich i 

Zarządzania Kryzysowego 
powiatowe służby, inspekcje i straże 2014 

3. 

Wspomaganie systemów kontrolnych 

i pomiarowych poprzez wykonywanie okresowych 

badań jakości gleby i ziemi 

 

Dofinansowanie działalności Społecznej Straży 

Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego 

Wydział Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa 
 2014 

 


