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I. WPROWADZENIE 
 

Do najwaŜniejszych zadań organów administracji publicznej będących 
realizacją oczekiwań społecznych naleŜy utrzymanie wysokiego poziomu ładu, 
porządku i bezpieczeństwa obywateli. Poczucie bezpieczeństwa to naczelne prawo 
kaŜdego człowieka. Obowiązkiem państwa jest jego zapewnienie m.in. poprzez 
inicjowanie i organizowanie działań, mających na celu zapobieganie popełnianiu 
przestępstw i wykroczeń oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom kryminogennym. 
Przedsięwzięcia te wymagają szerokiego współdziałania administracji rządowej, 
samorządów i organizacji społecznych, o czym często się zapomina. W modelu 
ochrony porządku i bezpieczeństwa jest miejsce dla wszystkich podmiotów. Wiodącą 
rolę z reguły przypisuje się Policji, zapominając, Ŝe przestępczość jest zjawiskiem 
cywilizacyjnym, a Policja w walce z nią nie moŜe być osamotniona. Jej działania 
muszą być wsparte i uzupełnione aktywnością społeczności lokalnych oraz 
samorządów. Zrozumienie, Ŝe wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za własne 
bezpieczeństwo to uświadomienie roli obywateli i zapobieganie przestępczości 
w najbliŜszym otoczeniu. 
 
 Zgodnie z artykułem 38a ust 1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy 
o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz. U. z 2015 r., poz.1445 
ze zm.), Prezydent Miasta Konina realizuje zadania w zakresie zwierzchnictwa nad 
powiatowym słuŜbami inspekcjami i straŜami.  

Do zadań Prezydenta Miasta Konina naleŜy równieŜ podejmowanie działań w 
zakresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Są one 
monitorowanie i inicjowane przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, do której 
zgodnie z powołaną ustawą naleŜą następujące zadania zawarte w artykułem 38a 
ust 2 ww. ustawy :  

1. ocena zagroŜeń porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli 
na terenie powiatu,  

2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych słuŜb inspekcji i straŜy, 
a takŜe jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu 
zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3. przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,  

4. opiniowanie projektów programów współdziałania Policji i innych 
powiatowych słuŜb inspekcji i straŜy, a takŜe jednostek organizacyjnych 
wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli, 

5. opiniowanie projektu budŜetu powiatu w zakresie realizacji zadań 
wynikających ze zwierzchnictwa nad powiatowymi słuŜbami inspekcjami 
i straŜami, 

6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów  
w przedmiotowym zakresie,  

7. opiniowanie zadań zleconych przez starostę w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku.  

 
W oparciu o art. 38a ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 

5 czerwca 1998r. (Dz. U. z 2013 r., poz 595 z późn. zm.) została powołana przez 
Prezydenta Miasta Konina Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w celu realizacji 
zadań prezydenta w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi słuŜbami, 
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inspekcjami i straŜami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Jednym z zadań Komisji jest przygotowanie projektu powiatowego programu 
zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 
co stanowi wypełnienie zapisu art. 38 a ust. 2 pkt 3 w/w ustawy. 

Obowiązujące ustawodawstwo stwarza warunki ku temu, by samorząd mógł 
się angaŜować w działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Zakres tych 
kompetencji jest dość wąski, ale umoŜliwia samorządom większe zaangaŜowanie się 
w utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.  

Bezpieczeństwo jednoznacznie kojarzy się z porządkiem, spokojem oraz 
zdolnością do szybkiego reagowania wobec wszelkich naruszeń prawa. Główny 
cięŜar rozpoznawania zagroŜeń, ujawniania, ścigania i wykrywania sprawców 
przestępstw i wykroczeń spoczywa na Policji. Przestępczość jest jednak końcowym 
etapem wykolejenia społecznego, które wyrasta na gruncie całego szeregu 
czynników i uwarunkowań społecznych, poczynając juŜ od wieku dziecięcego, 
a zrodzonych z błędów lub niedostatków wychowawczych, etyczno-moralnych, 
ekonomicznych, środowiskowych i całego szeregu innych okoliczności. Nasze 
bezpieczeństwo zaleŜy od prowadzenia wspólnej polityki przeciwdziałania 
zagroŜeniom, do czego konieczne jest m.in. zmobilizowanie całego potencjału 
społeczności lokalnej i skoncentrowanie wielu rozproszonych działań w jeden 
ukierunkowany nurt. 

W tych warunkach działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa 
publicznego widziane w dłuŜszej perspektywie czasu muszą mieć charakter 
kompleksowy, łączący działalność róŜnych instytucji, organizacji w skoordynowane 
przedsięwzięcia profilaktyczne. Takie działania przyczynią się do poprawy stopnia 
społecznego poczucia bezpieczeństwa. Zdając sobie sprawę z konieczności 
tworzenia warunków, w których wszystkie podmioty zainteresowane działają nie obok 
siebie, ale wspólnie i w sposób zorganizowany, opracowany został „Program 
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 
Publicznego dla Miasta Konina na lata 2016 – 2020” (zwany dalej „Programem”). 

 
„Program” przygotowany przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, jego 

uniwersalny charakter, sprawia, Ŝe integruje on wszystkie instytucje odpowiedzialne 
za problem szeroko rozumianego bezpieczeństwa, jednocześnie nie ingerując 
w suwerenność innych podmiotów. Spójność Programu zapewnia fakt, 
iŜ wprowadzając nowe zagadnienia kontynuuje się realizację juŜ funkcjonujących 
koncepcji, zadań i programów kierunkowych. Program ma ograniczyć skalę zjawisk 
i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i wpływają na wzrost poczucia 
zagroŜenia. 

Program to kompleksowe opracowanie zawierające sprecyzowane cele 
i sposoby ich realizacji. WdroŜenie programu zapewni podniesienie poziomu 
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Konina oraz wpłynie na poprawę stanu 
bezpieczeństwa i porządku. 
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II. ZAŁOśENIA PROGRAMU 
 

Istotą Programu jest koordynacja wysiłku społecznego dla realizacji celu 
nadrzędnego, którym jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Konina. 
Program opisuje działania mające na celu ograniczenie zjawisk i zachowań, które 
budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagroŜenia. Jest to program pracy 
zespołowej na rzecz polepszenia jakości Ŝycia pod względem bezpieczeństwa 
i zwiększenia dostępu do dobra publicznego jakim jest bezpieczeństwo w mieście 
Koninie. 
 

− ZAŁOśENIE Nr 1   
Realizacja przyjętych w programie celów i zadań powinna przynieść korzyści 
mieszkańcom miasta Konina poprzez ograniczenie przestępczości, zjawisk 
patologicznych i innych zagroŜeń oraz obniŜenie związanych z tym szkód 
społecznych. 

 
− ZAŁOśENIE Nr 2 

Zintegrowanie i włączenie we współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
publicznego jednostki państwowe, jednostki samorządowe oraz powiatowe 
słuŜby, inspekcje, straŜe, organizacje pozarządowe, środowiska lokalne oraz 
inne podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny na 
terenie miasta Konina. 
 

− ZAŁOśENIE Nr 3 
realizacja „Programu” umoŜliwi mieszkańcom Konina aktywniejsze 
uczestnictwo w Ŝyciu społecznym, w tym reagowanie na zło i działanie w 
kierunku poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich oraz na propagowanie 
wśród mieszkańców określonych zachowań w sytuacjach wystąpienia 
zagroŜeń. 

 
− ZAŁOśENIE Nr 4 

Ze względu na duŜy zakres zadań wskazanych do realizacji oraz ich 
długofalowość, program ten naleŜy traktować jako zadanie ciągłe, rozłoŜone 
na lata 2016 - 2020. Jednocześnie jest on programem otwartym 
i dynamicznym w związku z czym moŜe być aktualizowany i przystosowywany 
do zaistniałych potrzeb. 

 
− ZAŁOśENIE Nr 5 

Finansowanie realizacji programu następuje z dostępnych środków 
budŜetowych miasta Konina oraz budŜetów słuŜb, inspekcji, straŜy 
powiatowych, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy organizacji 
pozarządowych oraz innych funduszy celowych przeznaczonych m.in. 
na profilaktykę i bezpieczeństwo. 
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III. CELE PROGRAMU 
 
Celem nadrzędnym „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016 – 2020” jest wzrost 
poczucia bezpiecze ństwa mieszka ńców miasta Konina . 
 
Na cel nadrzędny składają się określone poniŜej cele główne „Programu”. 
Cel nadrzędny oraz cele główne naleŜy osiągnąć poprzez realizację załoŜeń i zadań 
wskazanych w poszczególnych bloków programowych. 
 
 
Cele główne: 
1. Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 
2. Poprawa realnego stanu bezpieczeństwa. 
3. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom. 
 
 
Cele pomocnicze: 
1. Zwiększenie ilości umundurowanych patroli Policji i StraŜy Miejskiej w miejscach 

publicznych. 
2. Zwiększenie efektywności i skuteczności interwencji podejmowanych przez Policję 

i StraŜ Miejską. 
3. Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń szczególnie uciąŜliwych dla 

mieszkańców. 
4. Usprawnienie systemu reagowania – poprawa funkcjonowania słuŜb ratowniczych. 
 
Obszar i kierunki działania: 
Po przeprowadzeniu analizy zagroŜenia przestępczością i ustaleniu potrzeb 
w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz na podstawie 
aktualnej wiedzy o tym stanie określono obszary działania i kierunki aktywności. 
 
Do najwa Ŝniejszych obszarów działa ń zalicza si ę: 
1. Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i porządku. 
2. Przeciwdziałanie i ograniczenie zjawisk związanych z narkotykami, dopalaczami, 

alkoholem przemocą domową oraz innych zjawisk i zachowań negatywnych. 
3. Poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy. 
4. Poprawę bezpieczeństwa sanitarnego. 
5. Eliminowanie zagroŜeń w ruchu drogowym. 
6. Łagodzenie skutków bezrobocia i promocja zatrudnienia. 
7. Poprawę bezpieczeństwa poŜarowego. 
8. Poprawa bezpieczeństwa osób starszych. 
 
Podmioty odpowiedzialne za realizacj ę zadań: 
1. Urząd Miejski w Koninie oraz jednostki organizacyjne miasta, 
2. Komenda Miejska Policji w Koninie.  
3. Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w Koninie , 
4. StraŜ Miejska w Koninie. 
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie.  
6. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie 
7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina 
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8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. 
9. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. 
10. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koninie. 
11. Rada Seniorów Miasta Konina. 
12. StraŜ Graniczna (placówka w Kaliszu) 
13. Placówki oświatowe. 
14. Firmy ubezpieczeniowe. 
15. Spółdzielnie mieszkaniowe. 
16. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koninie. 
17. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie 
18. Organizacje pozarządowe.  
19. Mass media lokalne. 
 
 
IV. OBSZARY ZAGROśEŃ 
 
Po przeprowadzeniu analizy zagroŜenia przestępczością i ustaleniu potrzeb 
w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz na podstawie 
aktualnej wiedzy o tym stanie określono obszary działania i kierunki aktywności. 
„Program” określa 9 obszarów ryzyka występowania zagroŜeń, dla których formułuje 
propozycje działań profilaktycznych. 
 
1. Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i porządku w miejscach 

publicznych i miejscu zamieszkania. 
2. Przeciwdziałanie i ograniczenie zjawisk narkomanii, alkoholizmu, przemocy 

w rodzinie oraz innych zjawisk i zachowań negatywnych. 
3. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieŜy. 
4. Bezpieczeństwo w sieci.  
5. Bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne. 
6. Eliminowanie zagroŜeń w ruchu drogowym. 
7. Łagodzenie skutków bezrobocia i promocja zatrudnienia. 
8. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
9. Bezpieczeństwo weterynaryjne. 
10. Bezpieczeństwo seniorów. 
 
„Program” jest otwarty i ma charakter ramowy, tzn. wskazuje główne kierunki 
i obszary działania. KaŜda nowa inicjatywa moŜe poszerzać jego zakres. Formy 
realizacji „Programu” mogą być uzupełniane bądź zmieniane (w zaleŜności od 
bieŜącej sytuacji). Do współpracy mogą być pozyskiwane nowe podmioty. 
 
Propozycje działań profilaktycznych i zapobiegawczych we wskazanych obszarach 
zawiera poniŜsza tabela. 
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V. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH 
 

ZADANIE WIODĄCE 
Sposób realizacji i programy 

kierunkowe 
Wykonawcy  Instytucje 

wspomagaj ące 
Termin 

realizacji 
Źródła 

finansowania 
DZIAŁANIA ZMIERZAJ ĄCE DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 

Stałe aktualizowanie map rejonów najbardziej 
zagroŜonych przestępczością i wykroczeniami 

Policja StraŜ Miejska, 
spółdzielnie 
mieszkaniowe, MTBS 

zadanie ciągłe budŜet własny 

WzmoŜona kontrola miejsc o szczególnym 
zagroŜeniu poprzez dostosowanie ilości słuŜb 
patrolowych 

Policja 
StraŜ Miejska 

 zadanie ciągłe budŜet własny 

Analiza i bieŜące monitorowanie zagroŜeń 
przestępstwami i wykroczeniami najbardziej 
uciąŜliwymi dla mieszkańców 

Policja 
StraŜ Miejska 

 zadanie ciągłe budŜet własny 

Organizowanie szkoleń, warsztatów i 
konferencji i debat społecznych mających na 
celu m.in. samoorganizację społeczności 
lokalnej wokół problematyki bezpieczeństwa, 
budowanie więzi  
sąsiedzkich, podnoszenie świadomości 
prawnej, budowanie lokalnych systemów 
bezpieczeństwa. 

Policja, KM PSP, 
Komisja Bezpieczeństwa  
i Porządku, 
Wydziały Urzędu 
Miejskiego 

Organizacje 
pozarządowe, mass 
media  

zadanie ciągłe budŜet własny 

Kontynuacja programów profilaktycznych i 
działań prewencyjnych 

Policja, PSP, WORD, 
PSSE 

StraŜ Miejska, Wydziały 
Urzędu Miejskiego, 
organizacje 
pozarządowe, Rada 
Seniorów, KRPA 

zadanie ciągłe budŜet własny, 
budŜet miasta 

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego 
miasta 

StraŜ Miejska Policja zadanie ciągłe budŜet własny 

Zapewnienie bezpieczeństwa imprez 
masowych 

Organizatorzy imprez, 
Urząd Miejski, Policja, 
PSSE, KM PSP 

StraŜ Miejska W miarę potrzeb BudŜet własny 
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Aktywne i skuteczne pozyskiwanie środków 
finansowych na realizację działań 
podnoszących bezpieczeństwo publiczne 

Samorząd Miasta 
Konina, Policja, PSP 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego, 
Organizacje 
pozarządowe 

Zadanie ciągłe Źródła pozabudŜeto-
we 

Wspieranie działalności StraŜy Granicznej  Urząd Miejski, StraŜ 
Graniczna  

 W miarę potrzeb BudŜet własny 

Kontrole odśnieŜania dachów obiektów 
wielkopowierzchniowych 

KM PSP, PINB dla m. 
Konina, StraŜ Miejska 

   

PRZECIWDZIAŁANIE I OGRANICZENIE ZJAWISK NARKOMANII,  ALKOHOL IZMU, PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ 
INNYCH ZJAWISK I ZACHOWA Ń NEGATYWNYCH 

 
Realizacja miejskiego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkomanii poprzez 
zapobieganie i minimalizowanie 
szkód związanych z uzaleŜnieniami i przemocą 
w rodzinie 

Samorząd Miasta 
Konina 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego, KRPA, 
organizacje 
pozarządowe, placówki 
oświatowe 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Wspieranie działalności punktów poradnictwa 
psychologiczno – prawnego, socjalnego, 
zawodowego i rodzinnego oraz ośrodków 
interwencji kryzysowej 

Samorząd Miasta 
Konina, 
MOPR 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego, 
Organizacje 
pozarządowe 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Prowadzenie działań zmierzających do 
zmotywowania osoby naduŜywającej alkohol 
do ograniczenia jego spoŜywania lub, gdy jest 
to konieczne podjęcia przez nią leczenia 
odwykowego 

Samorząd Miasta 
Konina, 
KRPA 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego, 
Organizacje 
pozarządowe 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Egzekwowanie przestrzegania ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

Policja, StraŜ Miejska KRPA Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Egzekwowanie przestrzegania przepisów 
prawa o zwalczaniu narkomanii i dopalaczy 

Policja, PSSE StraŜ Miejska Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Podejmowanie działań edukacyjnych i 
szkoleniowych skierowanych do 
sprzedawców alkoholu 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego 

KRPA Zadanie ciągłe BudŜet własny 



PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZEST ĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZ ĄDKU PUBLICZNEGO DLA MIASTA 
KONINA  

 

10 
 

Realizacja programów ochrony osób 
doświadczających przemocy w rodzinie 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego, MOPR 

Organizacje 
pozarządowe 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Zwiększenie efektywności działań instytucji 
pomocowych w realizacji procedury 
„niebieskiej karty”. 

Policja, Prokuratura, 
Sąd, MOPR 

KRPA Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Zapobieganie dysfunkcjonalności rodzin oraz 
wykluczeniu społecznemu 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego, MOPR 

Policja, KRPA, 
organizacje 
pozarządowe 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Propagowanie informacji na temat pomocy 
ofiarom przemocy domowej.  

Wydziały Urzędu 
Miejskiego, MOPR 

Policja, KRPA, 
organizacje 
pozarządowe 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Objęcie opieką prawną, socjalną i 
psychologiczną osób dotkniętych przemocą w 
rodzinie.  

MOPR Prokuratura Rejonowa, 
Policja, KRPA, 
organizacje 
pozarządowe 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Wspieranie świetlic środowiskowych, 
opiekuńczo wychowawczych 
i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieŜy 

Samorząd Miasta 
Konina, MOPR 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego, organizacje 
pozarządowe 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEśY 

Edukacja prawna dzieci i młodzieŜy w zakresie 
odpowiedzialności prawnej 

Placówki oświatowe Policja, StraŜ Miejska Zadanie ciągle BudŜet własny 

Realizacja programów i działań prewencyjnych 
skierowanych do dzieci i młodzieŜy, 
propagowanie zdrowego stylu Ŝycia 

Samorząd Miasta 
Konina, placówki 
oświatowe, Policja, StraŜ 
Miejska, KM PSP 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego, organizacje 
pozarządowe, poradnie 
psychologiczno – 
pedagogiczne 

Zadanie ciągle BudŜet własny 

Wzajemne informowanie policji i szkół  
o zaistniałych problemach z uczniami 

Placówki oświatowe, 
Policja 

Rady rodziców Zadanie ciągłe BudŜet własny 
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DyŜury nauczycieli na terenie szkoły w celu 
zapobiegania działaniom o przestępczym 
charakterze, spoŜywania napojów 
alkoholowych, palenia papierosów, uŜywanie 
środków odurzających i wyeliminowania osób z 
zewnątrz zajmujących się handlem 
narkotykami. 

Placówki oświatowe Policja, StraŜ Miejska Zadanie ciągłe  BudŜet własny 

Kontrole placów gier i zabaw, kąpielisk 

Placówki oświatowe,  
StraŜ Miejska, 
Spółdzielnie 
mieszkaniowe, MTBS, 
WOPR 

Policja, KM PSP, OSP Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Organizowanie dzieciom i młodzieŜy czasu 
wolnego od zajęć: organizowanie wycieczek 
pieszych i rowerowych, i innych imprez,  
udostępnianie obiektów sportowych 

Placówki oświatowe, 
MOSiR 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego, organizacje 
pozarządowe 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Rozbudowa monitoringu wizyjnego 
Placówki oświatowe StraŜ Miejska Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Kontrola miejsc wypoczynku dzieci i młodzieŜy 
KM PSP, Policja, PSSE StraŜ Miejska Zadanie ciągłe BudŜet własny 

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI 

Szkolenia tematyczne skierowane do kadry 
pedagogicznej na temat bezpiecznego 
korzystania z Internetu.  

Placówki oświatowe, 
Samorząd Miasta 
Konina, Policja 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego, organizacje 
pozarządowe, mas 
media lokalne 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Szkolenia tematyczne skierowane  do 
rodziców  na temat  korzystania z dostępnych 
zabezpieczeń filtrujących treści witryn 
internetowych.  

Placówki oświatowe, 
Samorząd Miasta 
Konina, Policja 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego, organizacje 
pozarządowe, mas 
media lokalne, rady 
rodziców 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 
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Podejmowanie inicjatyw mających na celu 
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 
młodzieŜy jako metody przeciwdziałania 
uzaleŜnieniu od  Internetu, poprzez realizację 
programów profilaktycznych.   

Placówki oświatowe, 
Samorząd Miasta 
Konina, Policja 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego, organizacje 
pozarządowe, mas 
media lokalne, rady 
rodziców 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Upowszechnianie wiedzy o zagroŜeniach 
wynikających z nieodpowiedzialnego 
korzystania z Internetu, poprzez szkolenia 
prowadzone przez specjalistów w dziedzinie 
profilaktyki przestępczości w cyberprzestrzeni. 

Placówki oświatowe, 
Samorząd Miasta 
Konina, Policja 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego, organizacje 
pozarządowe, mas 
media lokalne 
 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Podejmowanie inicjatyw mających na celu 
uświadamianie przestępstw internetowych w 
obrocie gospodarczym 

Policja, lokalni 
przedsiębiorcy  

Samorząd Miasta 
Konina 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 

BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE I EPIDEMIOLOGICZNE  

Poprawa estetyki miasta w zakresie 
utrzymania czystości poprzez codzienną 
kontrolę ulic, placów i nieruchomości  
prywatnych 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego, StraŜ 
Miejska 

PGKiM Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Zapobieganie powstawaniu i 
rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i 
zawodowych 

PSSE  Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Nadzór zapobiegawczy i bieŜący nad 
przestrzeganiem norm: higieny środowiska, 
higieny pracy, higieny  w placówkach 
oświatowych i wychowawczych oraz warunków 
zdrowotnych Ŝywności, Ŝywienia i przedmiotów 
codziennego uŜytku. 

PSSE  Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Nadzór nad warunkami higieniczno 
sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel 
medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w 
których są udzielane świadczenia zdrowotne. 

PSSE    
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Propagowanie idei oświatowo – zdrowotnych,  
w celu ukształtowania odpowiednich postaw  
i zachowań zdrowotnych wśród mieszkańców 
miasta Konina, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy. 

PSSE Wydziały Urzędu 
Miejskiego, organizacje 
pozarządowe, placówki 
oświatowe, lokalne 
media 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Prowadzenie ciągłego monitoringu w zakresie 
przeciwdziałania skaŜeniom środowiska 
naturalnego przez podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą oraz gospodarstwa 
domowe 

Policja, StraŜ Miejska PSSE, Wydziały 
Urzędu Miejskiego 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Kontrola organizacji kolonii, obozów i innych 
form wypoczynku dzieci i młodzieŜy 

PSSE, Policja, KM PSP, 
Kuratorium Oświaty,  

OSP, StraŜ Leśna Zadanie ciągłe BudŜet własny 

ELIMINOWANIE ZAGROśEŃ W RUCHU DROGOWYM 

Prowadzenie systematycznych kontroli 
radarowych, stanu technicznego pojazdów 
oraz działań w celu eliminacji z ruchu 
drogowego jego uczestników będących pod 
wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy czy 
innych środków odurzających 

Policja StraŜ Miejska Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Sukcesywne poprawianie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i jego  usprawnianie na 
terenie miasta Konina. 

Samorząd Miasta 
Konina, Policja, StraŜ 
Miejska 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego, zarządcy 
dróg, firmy 
ubezpieczeniowe 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Rozbudowa monitoringu wizyjnego 
szczególnie niebezpiecznych skrzyŜowań 

Samorząd Miasta 
Konina 

StraŜ Miejska, Policja Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Reagowanie na zgłoszone informacje o 
brakach i nieprawidłowościach  
w oznakowaniu i wyposaŜeniu dróg 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego, Zarządcy 
dróg,  

StraŜ Miejska Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Edukowanie w zakresie ruchu drogowego 
dzieci i młodzieŜy w ramach zajęć  
prowadzonych z udziałem funkcjonariusza 

Placówki oświatowe, 
WORD, Policja, StraŜ 
Miejska 

Organizacje 
pozarządowe, mass 
media lokalne 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 
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Policji, realizacja programów profilaktycznych. 

Pozyskanie nowych miejsc parkingowych 

Samorząd Miasta 
Konina, Spółdzielnie 
mieszkaniowe, MTBS, 
zarządcy dróg 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Kontynuacja inwestycji drogowych oraz 
usprawnianie i przebudowywanie istniejącej 
infrastruktury drogowej (ścieŜki rowerowe, 
bezpieczne przejścia dla pieszych, 
sygnalizacje świetlne, doświetlanie przejść 
drogowych, progi spowalniające itp.) 

Samorząd Miasta 
Konina 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego, zarządcy 
dróg 

Zadanie ciągłe BudŜet miasta 

ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA I PROMOCJA ZATRUDNIEN IA 

Pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych 
i inwestorów  

Samorząd Miasta 
Konina 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego 

Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Rozpoznanie potrzeb i moŜliwości zatrudniania 
osób bezrobotnych oraz pozyskiwanie 
informacji o kondycji pracodawców (sytuacji 
lokalnego rynku pracy) 

PUP  Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Promowanie i wspieranie zatrudnienia 
młodzieŜy. Organizacja  osobom bezrobotnym  
zagroŜonym  wykluczeniem społecznym i 
zawodowym okresowego zatrudnienia. 

PUP  Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Realizacja przewidzianych w ustawie 
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu: 
prace interwencyjne, roboty publiczne,  
straŜe, przygotowanie zawodowe dla 
dorosłych. 

PUP  Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Rozwój zawodowy dostosowujący osoby  
bezrobotne i zagroŜone utratą pracy do 
potrzeb rynku pracy poprzez rozpoznawanie 

PUP  Zadanie ciągłe BudŜet własny 
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potrzeb szkoleniowych u osób bezrobotnych 
oraz organizacja szkoleń indywidualnych i 
grupowych i pomoc pracownikom w 
utrzymaniu miejsc pracy. 

OCHRONA PRZECIWPOśAROWA. 
 

Prowadzenie czynności kontrolno -
rozpoznawczych w obiektach pod kątem 
przestrzegania przepisów przeciwpoŜarowych 
oraz egzekwowanie od właścicieli usunięcia 
nieprawidłowości 

KM PSP  Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Pozyskanie samochodów poŜarniczych oraz 
specjalistycznego sprzętu ratowniczo-
gaśniczego na potrzeby PSP i OSP 

Samorząd Miasta 
Konina 

Wydziały Urzędu 
Miejskiego, KM PSP, 
OSP 

W miarę potrzeb BudŜet własny, 
środki 
pozabudŜetowe, 

Doskonalenie  straŜaków PSP oraz straŜaków  
ochotników w zakresie kierowania działaniami 
ratowniczymi oraz realizacji zadań 
ratowniczych i pomocniczych na miejscu 
zdarzenia, udzielanie pierwszej pomocy 
medycznej, obsługi pojazdów, sprzętu i 
urządzeń ratowniczych, a takŜe sprzętu 
łączności radiowej 

KM PSP  W miarę potrzeb BudŜet własny 

Organizowanie zajęć szkolnych i pogadanek 
na temat bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 
Organizacja Turnieju Wiedzy PoŜarniczej  
i konkursów plastycznych. 

KM PSP, OSP, Wydziały 
Urzędu Miejskiego  

 zadanie 
cykliczne 

BudŜet własny 

Edukacja społeczeństwa w zakresie 
bezpieczeństwa poŜarowego poprzez 
prowadzenie akcji prewencyjnych 

KM PSP, OSP Mass media lokalne Zadanie 
cykliczne 

BudŜet własny 

Prewencja społeczna 
KM PSP, Policja  Zadanie 

cykliczne 
BudŜet własny 
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BEZPIECZEŃSTWO WETERYNARYJNE  

Realizacja uchwał Rady Miasta Konina w 
sprawie programów opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Konina 

Samorząd Miasta 
Konina, Urząd Miejski, 
StraŜ Miejska, 
organizacje 
pozarządowe 

Policja Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt wraz z 
badaniami kontrolnymi zakaŜeń zwierząt 

PLW Policja, KM PSP, PSSE Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów 
pochodzenia zwierzęcego, w tym 
monitorowanie obecności substancji 
niedozwolonych, pozostałości chemicznych, 
biologicznych oraz produktów leczniczych 

PLW  Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Nadzór nad bezpieczeństwem i jakością 
zdrowotną Ŝywności pochodzenia zwierzęcego 
podczas jej pozyskiwania, przetwarzania, 
umieszczania na runku 

PLW  Zadanie ciągłe BudŜet własny 

Nadzór nad wytwarzaniem, obrotem i 
stosowaniem pasz. 

PLW  Zadanie ciągłe BudŜet własny 

 
 
Oznaczenie niektórych skrótów wyst ępujących w tabelach: 
KM PSP - Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej 
KRPA - Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
MOPR - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
WORD - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
PUP - Powiatowy Urząd Pracy 
PLW – Powiatowy Lekarz Weterynarii 
OSP – Ochotnicza StraŜ PoŜarna 
PINB – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
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VI. OCENA REALIZACJI PROGRAMU 
 
„Program” przygotowany przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku został 
zaplanowany na lata 2016-2020. Z realizacji „Programu”, przez Kierownika Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Koninie, 
za kaŜdy rok sporządzona będzie informacja, która zostanie poddana analizie 
i ocenie przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w celu określenia prawidłowości 
przyjętych kierunków, form i metod działań oraz osiągniętych efektów, a następnie 
przedstawiona zostanie Radzie Miasta Konina.  
 
 
 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
Wiesław Steinke 

 
 


