
UCHWAŁA NR VI/52/2011 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 31 marca 2011 r. 

 

 

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 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), uchwala się, co 

następuje: 

§1. 

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala Powiatowy Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 

2011-2014 „BEZPIECZNY POWIAT” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Zdzisław Kujawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR VI/52/2011 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 31 marca 2011 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. 

Projekt programu z mocy przepisów w/w ustawy przygotowuje Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku powołana przez Starostę Gnieźnieńskiego. Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku przyjęła w dniu 9 marca 2011 r. projekt Powiatowego 

Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego  

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

Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu 

Gnieźnieńskiego. 

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. 

Przedstawione w Programie działania opracowane zostały w uzgodnieniu z w/w 

podmiotami. 

Finansowanie realizacji Programu będzie ze środków budżetowych partnerów 

wskazanych do współpracy (współwykonawców) czyli budżetów policji, inspekcji, 

straży i powiatowych jednostek organizacyjnych, wspierane poprzez środki 

budżetowe powiatu i gmin oraz fundusze organizacji pozarządowych i inne fundusze 

celowe przeznaczone na profilaktykę. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne. 


