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I.

Wprowadzenie
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należy do zasadniczych zadań władzy
publicznej na każdym szczeblu, co wynika z faktu, że bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą
człowieka. Bezpieczeństwo publiczne identyfikowane jest na ogół jako stan faktyczny wewnątrz
państwa, który umożliwia normalne funkcjonowanie organizacji państwowej i realizację jej
interesów, zachowanie życia, zdrowia, mienia jednostek oraz korzystanie przez te jednostki z
praw i swobód gwarantowanych konstytucją. Przez porządek publiczny rozumie się
powszechnie stan polegający na przestrzeganiu przez ludzi reguł postępowania (zasad,
nakazów, zakazów), których nieprzestrzeganie, w warunkach życia
w zbiorowości,
narażałoby ich na konflikty i uciążliwości.
Bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny są wartościami
chronionymi konstytucyjnie. Ochrona tych wartości jest zatem obowiązkiem państwa i państwo
ponosi odpowiedzialność za jej zapewnienie.
Niebagatelną rolę w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego powierzono
jednostkom samorządu terytorialnego. Na poziomie powiatu, zadania starosty, wynikające z art.
38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w zakresie zwierzchnictwa
nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadania określone w innych ustawach z
obszaru porządku publicznego
i bezpieczeństwa, wykonywane są przez
Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, m. in. poprzez przygotowanie projektu powiatowego
programu
zapobiegania
przestępczości
oraz
porządku
publicznego
i bezpieczeństwa obywateli. Program ten ma uniwersalny charakter, sprawia, że integruje
wszystkie instytucje odpowiedzialne za problem szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
jednocześnie nie ingerując w suwerenność samorządów lokalnych oraz innych podmiotów.
Z dokonanych analiz sprawozdań składanych przez powiatowe służby, inspekcje i straże
wynika, że stale aktualnymi problemami bezpieczeństwa pozostają:
1) przemoc w rodzinie:
a) skutki wychowania dzieci i młodzieży w rodzinach, gdzie występuje problem alkoholowy i
związana z tym przemoc w rodzinie,
b) tolerancja dla przemocy i zachowań patologicznych; bierność i brak reakcji na eskalację
tego zjawiska w społeczeństwie,
c) niski poziom świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, relacjach i działaniach,
które są przejawami przemocy w rodzinie,
d) brak skutecznej współpracy instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie przemocy w
rodzinie,
2) zagrożenia dla dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym:
a) agresywność zachowań wśród dzieci i młodzieży; siłowe rozwiązywanie zaistniałych
problemów, przemoc psychiczna,
b) demoralizacja dzieci i młodzieży poprzez wagarowanie, alkoholizm, narkomanię; łatwy
dostęp do alkoholu i środków odurzających,
c) brak reakcji społecznej na zjawiska patologiczne w otoczeniu szkół,
d) tolerancja społeczeństwa dla zachowań patologicznych,
e) cyberprzemoc (niebezpieczeństwa przy korzystaniu z internetu),
f) przestępczość wśród nieletnich,
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3) zagrożenia bezpieczeństwa w miejscach publicznych związane z:
a) przestępczością pospolitą, zjawiskami chuligańskimi i innymi patologiami ( dewastacje,
rozboje, kradzieże, wymuszenia itp.),
b) przestępstwami ze strony osób pozostających pod wpływem alkoholu czy środków
psychoaktywnych,
c) anonimowością, biernością, brakiem poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne
dającym „nieme przyzwolenie” na popełnianie przestępstw,
4) zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
a) ze strony nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego,
b) wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym,
c) związane z utrzymującą się przestępczością pospolitą w środkach komunikacji
publicznej,
5) zagrożenia wynikające ze zdarzeń losowych obejmujących między innymi ryzyko:
a) wystąpienia powodzi oraz lokalnych podtopień,
b) uwolnienia się toksycznych środków przemysłowych w zakładach oraz w wyniku zdarzeń
w ruchu drogowym i kolejowym,
c) wystąpienia oblodzenia linii energetycznych,
d) wystąpienia pożarów w obrębie kompleksów leśnych i zwartej, wielokondygnacyjnej
zabudowy miejskiej,
e) epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych,
zanieczyszczeniem ujęć wody pitnej, skażeniem żywności itp.
II.

Założenia Programu
1. Realizacja celów przyjętych w Programie powinna przynieść poprzez ograniczenie ilości
zjawisk patologicznych oraz obniżenie związanych z tym szkód społecznych.
2. Zintegrowanie i włączenie, na zasadach partnerstwa, jednostek państwowych,
samorządowych, służb, inspekcji, straży, organizacji pozarządowych, środowisk lokalnych
oraz innych podmiotów
w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
3. Zaktywizowanie mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego do reagowania na zło oraz
podnoszenie ich świadomości o odpowiedzialności za dobro wspólne.
4. Program, ze względu szeroki zakres zadań oraz ich długofalowość, jest programem
otwartym
i dynamicznym, i w trakcie realizacji może być aktualizowany
i przystosowywany do zaistniałych potrzeb.
5. Finansowanie realizacji Programu będzie następowało z dostępnych środków budżetowych
wszystkich jednostek uczestniczących w jego realizacji oraz funduszy celowych
przeznaczonych między innymi na profilaktykę i bezpieczeństwo.

III.

Cele Programu
Głównym celem Programu jest wzrost poczucia realnego bezpieczeństwa mieszkańców powiatu
wodzisławskiego. Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez realizację szeregu zadań
obejmujących m. in.:
1) poprawę stanu porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu wodzisławskiego,
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2)

inicjowanie
współpracy mieszkańców powiatu wodzisławskiego z instytucjami i
organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3) tworzenie warunków sprzyjających większemu zaangażowaniu instytucji społecznych,
gospodarczych, a także osób prywatnych, w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
własnego, osiedla, dzielnicy, gminy,
4) bezpieczeństwo w sieci internetowej,
5) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie dbania o bezpieczeństwo własne i własnej
rodziny,
6) pogłębianie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpiecznych zachowań w życiu codziennym,
7) propagowanie wśród mieszkańców zasady wzajemnej pomocy oraz wprowadzanie
skutecznych metod i środków technicznego zabezpieczenia mienia,
8) powszechną edukację dzieci i młodzieży na rzecz bezpieczeństwa oraz profilaktyki
uzależnień,
9) tworzenie programów o charakterze profilaktycznym i organizowanie powszechnej edukacji
społeczeństwa w zakresie łagodzenia skutków przemocy w rodzinie,
10) dalsze doskonalenie współpracy i współdziałania powiatowych służb, inspekcji i straży w
zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa, a dotyczące wspólnych lub własnych obszarów
działania.
IV.

Uczestnicy Programu – podmioty realizujące
Zgodnie z ustawowym zapisem, starosta, sprawując zwierzchnictwo w stosunku do
powiatowych służb, inspekcji i straży, uzgadnia ich współdziałanie m. in. w zakresie
zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, utrzymania
bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania
klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom. Tym samym w realizacji Programu
uczestniczą służby, inspekcje, straże, samorządy lokalne, instytucje, organizacje pozarządowe,
funkcjonujące na terenie powiatu wodzisławskiego, które w ramach swoich ustawowych lub
statutowych uprawnień, działają na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa obywateli,
a także mieszkańcy, media i inni partnerzy, którzy będą zainteresowani poprawą
bezpieczeństwa.
V. Realizacja Programu
Osiągnięcie celów wskazanych w niniejszym Programie odbywać się będzie poprzez
realizację zadań wymienionych w poniższych obszarach:
1) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
2) bezpieczeństwo w szkołach,
3) bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania,
4) bezpieczeństwo w ruchu drogowym i środkach komunikacji publicznej,
5) bezpieczeństwo w sieci,
6) ochrona przed zagrożeniami i ratownictwo.
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L.p
.

Nazwa obszaru zagrożenia i
zamierzony cel

1

1

Sposoby eliminacji lub minimalizacji skutków
danego zagrożenia

Podmioty realizujące
bądź współpracujące

2

3

4

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
W RODZINIE
Cele:
1) zmniejszenie
skali
zjawiska
przemocy
w rodzinie,
2) zwiększenie skuteczności ochrony
ofiar przemocy w
rodzinie i
zwiększenie dostępności pomocy,
3) tworzenie i doskonalenie systemów
wsparcia dla osób potrzebujących,
4) zwiększanie skuteczności działań
interwencyjnych
i
korekcyjnych
wobec osób stosujących przemoc,
5) ryzyko wtórnej wiktymizacji osób
doznających przemocy w obszarze
działań interwencyjnych,
6) podnoszenie
poziomu
wiedzy
mieszkańców o przysługujących im
prawach oraz możliwości uzyskania
pomocy,
7) podnoszenie kompetencji służb
zajmujących
się
zjawiskiem
przemocy
w rodzinie.

1) systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w
rodzinie,
2) podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat
zjawiska przemocy w rodzinie,
3) edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie
w zakresie uregulowań prawnych,
4) działania profilaktyczne w zakresie promowania i
wdrażania prawidłowych metod wychowawczych, w
stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie,
5) realizacja
programów
oddziaływań
korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w
rodzinie,
6) zapewnienie osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy
miejsc w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji
kryzysowej,
7) promowania odpowiednich wzorców życia rodzinnego,
8) prowadzenie i rozwój ośrodków wsparcia i poradnictwa
terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich bliskich,
9) udostępnianie informacji o telefonach zaufania,
10) wdrażanie i realizacja programów kierunkowych,
11) prowadzenie działań zmierzających do podniesienia
kwalifikacji osób mających w swojej pracy kontakt z
ofiarami i sprawcami przemocy – organizowanie
szkoleń, konferencji.

Realizatorzy:
PCPR i jego jednostki,
KP Policji,
Poradnia
Psych.Pedagog.,
samorządy gminne,
szkoły
i
placówki
oświatowo-wychowawcze
Współpracujący:
MOPS/GOPS
kuratorzy sądowi,
Prokuratura,
podmioty lecznicze,
organizacje pozarządowe,
media.
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BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH
Cele:
1) zapewnienie bezpieczeństwa w
szkołach i placówkach oświatowych
oraz w ich otoczeniu,
2) ograniczanie zjawisk patologicznych
wśród dzieci i młodzieży,
3) podnoszenie poziomu współpracy
na linii szkoła – uczniowie – rodzice
– policja,
4) ograniczenie dostępu do narkotyków
i alkoholu w środowisku szkolnym,
5) poprawa świadomości społecznej,
propagowanie pozytywnych postaw
i wzorców.

1) zidentyfikowanie
zagrożeń
i
problemów
bezpieczeństwa
w środowisku szkolnym
oraz w ich otoczeniu,
2) podejmowanie działań profilaktycznych, w celu
ograniczenia ilości przestępstw i wykroczeń w
szkołach, placówkach oświatowo – wychowawczych
oraz w ich otoczeniu,
3) wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla poprawy
bezpieczeństwa uczniów,
4) kierowanie patroli policyjnych i straży miejskich do
placówek, w rejonie których istnieje największe
zagrożenie,
5) realizowanie
programów
profilaktycznych,
ukierunkowanych na wyeliminowanie agresji wśród
młodzieży oraz używania nikotyny, alkoholu, dopalaczy,
narkotyków i innych substancji uzależniających,
6) prowadzenie działań ukierunkowanych na ograniczenie
dostępu nieletnich do alkoholu i narkotyków, poprzez
systematyczne
kontrole
punktów
handlowych
prowadzących sprzedaż napoi alkoholowych oraz
kontrolę dyskotek
i pubów, pod kątem
podawania napoi alkoholowych
i
rozprowadzania narkotyków,
7) prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych
o skutkach i konsekwencjach prawnych, wynikających
z przestępczości i demoralizacji,
8) realizowanie programów z zakresu profilaktyki
uzależnień,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
alkoholizmu, narkomanii, uzależnienia od internetu,
hazardu,
9) przeprowadzanie
w
szkołach
i
placówkach
oświatowych treningów sprawdzania ewakuacji w
warunkach zagrożenia,
10) ciągłe poszerzanie oferty dot. aktywnego spędzania
czasu wolnego (wykorzystanie istniejącej bazy
rekreacyjno – sportowej, potencjału kadry, organizacja
imprez),
11) rozszerzenie
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi
i instytucjami kościelnymi, pod

Realizatorzy:
szkoły
i
placówki
oświatowo
–
wychowawcze,
KP Policji,
straże miejskie,
Poradnia
Psych.Pedagog.,
samorząd powiatowy,
samorządy gminne,
KP PSP,
PSSE,
podmioty lecznicze,
Współpracujący:
organizacje pozarządowe,
media.
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kątem organizacji spędzania wolnego czasu, w sposób
wolny od patologii.
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BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH
PUBLICZNYCH I MIEJSCU
ZAMIESZKANIA
Cele:
1) podnoszenie poczucia
bezpieczeństwa,
2) zapobieganie
powstawaniu
zagrożeń bezpieczeństwa,
3) pogłębianie wiedzy z zakresu
bezpiecznych zachowań w życiu
codziennym mieszkańców,
4) monitorowanie zagrożeń, poprzez
formy instytucjonalne i społeczne,
5) tworzenie i realizacja programów
kierunkowych i edukacyjnych na
temat zagrożeń.

1) dokonanie analizy zagrożeń bezpieczeństwa oraz
potrzeb społeczności
lokalnej pod względem
bezpieczeństwa,
2) promowanie
rozwiązań
zwiększających
bezpieczeństwo
przestrzeni
publicznych
a
zmniejszających anonimowość,
3) promowanie i efektywne wykorzystywanie monitoringu
wizyjnego miejsc publicznych, skorelowanego z
odpowiednią organizacją policji i straży miejskich, w
celu
sprawnego
reagowania
na
zagrożenia
bezpieczeństwa,
4) zwiększanie liczby patroli policji, w tym także z innymi
formacjami, służbami i inspekcjami miejscach i czasie,
które są szczególnie zagrożone przestępstwami i
wykroczeniami,
5) zwiększanie roli dzielnicowego, jako policjanta
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w rejonie
służbowym,
6) tworzenie i doskonalenie istniejących kanałów wymiany
informacji o zagrożeniach, patologiach i oczekiwaniach
społecznych w związku z realizacją ustawowych zadań
policji,
7) propagowanie wśród mieszkańców zasad wzajemnej
pomocy,
8) wprowadzanie skutecznych metod i środków
technicznego zabezpieczenia mienia,
9) monitorowanie i podejmowanie działań, w celu
wyeliminowania zagrożeń, związanych z organizacją
imprez masowych,
10) zintegrowanie działań wszystkich instytucji w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku
nad akwenami wodnymi,
11) doskonalenie lokalnego systemu powiadamiania
o zagrożeniach,
12) promowanie bezpiecznej architektury, oznakowania
informacyjnego, modelowania istniejącej zieleni,
13) organizacja konferencji i seminariów edukacyjnych na
rzecz bezpieczeństwa.

Realizatorzy:
KP Policji,
KP PSP,
Straże miejskie,
samorząd powiatowy,
samorządy gminne,
organizacje pozarządowe,
media,
mieszkańcy.
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4

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU
DROGOWYM I ŚRODKACH
KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
Cele:
1) poprawa bezpieczeństwa pieszych niechronionych uczestników ruchu,
2) poprawa bezpieczeństwa w ruchu
kołowym,
3) podejmowanie
działań
organizacyjnych,
w
celu
ograniczenia
liczby
wypadków
drogowych, szczególnie ze skutkiem
śmiertelnym,
4) rozbudowa
i
modernizacja
infrastruktury komunikacyjnej,
5) ograniczenie
przestępczości
pospolitej
oraz
wybryków
o
charakterze
chuligańskim
w
środkach komunikacji publicznej.

1) bieżąca analiza tras i szlaków
pod względem
występujących zagrożeń ruchu drogowego,
2) przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych w
obrębie stref przemysłowych i autostrady A1,
3) budowa chodników przy drogach o wzmożonym ruchu
pieszych, w szczególności w obrębie ciągów
komunikacyjnych,
prowadzących
do
obiektów
użyteczności publicznej, obiektów handlowych i osiedli
mieszkaniowych,
4) dbałość o ciągłość oświetlenia ulic, skrzyżowań oraz
przejść dla pieszych, monitorowanie dróg i przejazdów
kolejowych,
5) utrzymywanie, odnowa oraz wprowadzanie nowego
oznakowania pionowego i poziomego w obrębie
infrastruktury drogowej,
6) kontrola prawidłowości wykonywania transportu
drogowego, w zakresie dopuszczalnej ładowności
i
bezpieczeństwa
przewozu
materiałów
niebezpiecznych,
7) doskonalenie współpracy policji, straży miejskich,
administratorów dróg w prowadzeniu działań
poprawiających bezpieczeństwo na drogach,
8) prowadzenie działań edukacyjnych wśród dzieci i
młodzieży w zakresie znajomości przepisów ruchu
drogowego (karty rowerowe i motorowerowe, konkursy
tematyczne),
9) promowanie noszenia elementów odblaskowych przez
dzieci i dorosłych, nie tylko poza terenem
zabudowanym,
10) prowadzenie kontroli trzeźwości oraz prędkości
uczestników ruchu drogowego,
11) prowadzenie kontroli stanu technicznego pojazdów,
w ramach akcji „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne
wakacje”,
12) eliminowanie „dzikich wyścigów” motocyklowych
i samochodowych na terenie powiatu,
13) monitoring
wizyjny
w
środkach
komunikacji
publicznej,
w celu ograniczenia kradzieży i
zachowań chuligańskich.

Realizatorzy:
KP Policji,
KP PSP,
straże miejskie,
Prokuratura,
Współpracujący:
szkoły
i
placówki
oświatowo
–
wychowawcze,
samorząd powiatowy,
samorządy gminne,
organizacje pozarządowe,
media,
mieszkańcy.
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5

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
Cele:
1) zapewnienie
bezpiecznego
korzystania
z internetu,
2) uwrażliwienie dzieci i młodzieży na
możliwość stania się ofiarami
przestępstw,
3) edukacja
dzieci
w
zakresie
zachowania
bezpieczeństwa
w
internecie,
4) edukacja rodziców i nauczycieli
pracujących z dziećmi w zakresie
zasad bezpieczeństwa dzieci w
internecie

1) prowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnych na
temat bezpiecznego korzystania z internetu,
2) prowadzenie prelekcji dla rodziców, w celu zapoznania
rodziców zarówno z możliwościami, jakie daje internet
oraz ze związanymi z nim zagrożeniami, w
szczególności tymi, na które narażone są dzieci,
3) prowadzenie akcji informacyjnych dla dzieci, rodziców
i nauczycieli o możliwościach wsparcia ze strony
organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych
treści
w Internecie,
4) prowadzenie akcji informacyjnych o poszanowaniu
praw osób trzecich, w tym prawa do własności
intelektualnej innych,
5) prowadzenie akcji uświadomienia rodzicom ich
decydującej roli w zakresie kontroli treści i działań
dziecka w internecie,
6) podejmowanie
działań
mających
na
celu
uświadomienie
społeczeństwu
przestępstw
internetowych (m. in. w obrocie gospodarczym),
7) przeciwdziałanie
zjawiskom
cyberprzemocy
w
internecie.

Realizatorzy:
KP Policji,
straże miejskie,
Prokuratura,
szkoły
i
placówki
oświatowo
–
wychowawcze,
organizacje pozarządowe,
media.
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OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI
ORAZ RATOWNICTWO
Cele:
1) stałe monitorowanie zagrożeń na
obszarze powiatu wodzisławskiego
i podejmowanie działań w celu
ograniczenia
możliwości
ich
wystąpienia,
2) ochrona
mieszkańców
powiatu
wodzisławskiego przed skutkami
zagrożeń
naturalnych,
awarii
technicznych,
działań
terrorystycznych,
zagrożeń
epidemiologicznych
oraz
zewnętrznego zagrożenia państwa,
3) doskonalenie
rozwiązań
systemowych do sprawnego i
skutecznego prowadzenia działań w
przypadku wystąpienia zagrożeń,
4) wdrażanie nowych i udoskonalanie
istniejących
procedur
działania
wszystkich
podmiotów
uczestniczących
w
szeroko
rozumianym systemie ratownictwa,
5) podnoszenie
świadomości
mieszkańców o zagrożeniach i
sposobach
postępowania
w
przypadku ich wystąpienia.

1) ciągłe doskonalenie współpracy służb, inspekcji, straży
oraz innych uczestników działań ratowniczych na
terenie powiatu,
2) doskonalenie systemu łączności i alarmowania,
3) rozbudowa i doskonalenie systemu wczesnego
ostrzegania ludności o zagrożeniach,
4) stały monitoring i właściwe reagowanie na zagrożenia
pożarowe, w tym pożary kompleksów leśnych,
wypalanie traw, wypalanie pozostałości po zbożach
oraz inne zagrożenia powodowane bezmyślnością
człowieka,
5) prowadzenie działań profilaktycznych, prowadzących
do ograniczenia lub likwidacji przyczyn występujących
zagrożeń, poprzez prowadzenie czynności kontrolno –
rozpoznawczych w zakresie przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych,
6) prowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnych wśród
dzieci i młodzieży szkolnej, w formie prelekcji, turniejów
wiedzy, konkursów plastycznych, wycieczek do
strażnic, pokazów działań ratowniczych, o sposobach
właściwego postępowania w momencie wystąpienia
zagrożenia,
7) ciągła modernizacja bazy technicznej oraz sprzętowej
jednostek straży pożarnej, w celu zwiększenia
standardów
i skuteczności prowadzonych
działań ratowniczych,
8) ciągłe
doposażanie
Powiatowego
magazynu
zarządzania kryzysowego w materiały i sprzęt
specjalistyczny do zapobiegania i usuwania skutków
zagrożeń,
9) rozwijanie współpracy z sąsiednim powiatami i
organizacjami pozarządowymi, w zakresie ochrony
ludności,
ratownictwa
społecznego,
pomocy
humanitarnej i wolontariatu,
10) doskonalenie współpracy z lokalnymi mediami, w
zakresie
powiadamiania
o
zagrożeniach
i
możliwościach udzielanej pomocy ofiarom zdarzeń
losowych (powodzie, pożary, gradobicia, wichury),
11) wdrażanie i realizacja programów kierunkowych.

Realizatorzy:
KP PSP,
straże miejskie,
samorząd powiatowy,
samorządy gminne,
Współpracujący:
KP Policji,
MOPS/GOPS
media,
organizacje pozarządowe,
mieszkańcy.
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VI. Monitorowanie i ocena Programu
Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli powinien stać się
płaszczyzną współpracy dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli
powiatu wodzisławskiego. Tylko zintegrowane działania wszystkich podmiotów mogą skutecznie przeciwstawić się niekorzystnym
zjawiskom kryminogennym, różnego rodzaju patologiom oraz zagrożeniu bezpieczeństwa obywateli powiatu. Każda nowa inicjatywa,
każdy pomysł, który przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, może uzupełnić jego treść, gdyż jest to Program otwarty.
Realizacja Programu pozwoli stworzyć system bezpieczeństwa publicznego. Koordynacja działań, podejmowanych przez
podmioty realizujące tematy cząstkowe, powinna doprowadzić do uzyskania pozytywnych efektów w zakresie bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu, a szczególnie dalszego zmniejszania się przemocy
w rodzinie oraz przestępczości wśród nieletnich.
Działania programu ukierunkowane są w głównej mierze
na prewencję i podnoszenie świadomości społecznej z
zakresu tej tematyki.
Ocen wykonawstwa zadań objętych Programem, będzie dokonywana na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Raz
w roku podmioty odpowiedzialne za realizację Programu przedstawią Komisji informację o stanie bezpieczeństwa, z obszaru swojego
działania wraz z propozycjami ewentualnych korekt
i dalszych działań, na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Na
podstawie tych sprawozdań Komisja sporządzi roczne sprawozdanie z realizacji Programu i przedstawi je na sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego w miesiącu marcu.
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