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I. WPROWADZENIE  

Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli to jedno  z najważniejszych zadań 

administracji samorządowej wynikające zarówno z  zapisów Konstytucji RP 

(art. 5 „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości  i nienaruszalności swojego 

terytorium, zapewnia wolności i  prawa człowieka  i obywatela oraz bezpieczeństwo 

obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, 

kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.), jak również 

z  Ustawy  o samorządzie gminnym (art. 7 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty należy do zadań własnych gminy.  w szczególności zadania własne 

obejmują sprawy porządku publicznego  i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej  

 i przeciwpowodziowe…”). 

Poczucie bezpieczeństwa jest podstawowym warunkiem rozwoju społecznego  

 i gospodarczego,  a realizacja oczekiwań społecznych  w tym zakresie wymaga 

prowadzenia wspólnej strategii zapobiegania zagrożeniom, do czego niezbędne 

jest także aktywizowanie  i zaangażowanie społeczeństwa,  a także współpraca  

 i współdziałanie wszystkich służb, inspekcji  i straży. 

Realizacja przyjętych celów  i zadań powinna przynieść korzyść mieszkańcom  

 w postaci wzrostu poczucia bezpieczeństwa, 

„Miejski program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego  

 i bezpieczeństwa obywateli” jest kontynuacją działań Miasta Konina  z lat 

ubiegłych  w zakresie porządku publicznego  i bezpieczeństwa obywateli. 

Przewiduje działania długofalowe  i jest programem otwartym – każda nowa 

inicjatywa może poszerzać jego zakres. 
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II. Podstawa prawna. 

W celu realizacji zadań starosty (prezydenta) wynikających  z art. 38 a  ustawy 

z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.   z 2020 r. 

poz. 920 ze zmianami )   w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 

inspekcjami i  strażami oraz zadań określonych w  ustawach w  zakresie 

porządku publicznego i  bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję 

bezpieczeństwa i  porządku, zwaną dalej „komisją”. 

Skład osobowy Komisji oraz zakres jej działania został określony w  Zarządzeniu 

nr 18/2020 Prezydenta Miasta Konina z  dnia 31 stycznia 2020 roku w  sprawie 

powołania Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku. 

Do zadań komisji należy: 

 ocena zagrożeń porządku publicznego i  bezpieczeństwa obywateli na terenie 

powiatu; 

 opiniowanie pracy Policji  i innych powiatowych służb, inspekcji i  straży, 

a  także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania 

z  zakresu porządku publicznego i  bezpieczeństwa obywateli; 

 przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego i  bezpieczeństwa obywateli; 

 opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i  innych 

powiatowych służb, inspekcji i  straży oraz jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z  zakresu porządku publicznego 

i  bezpieczeństwa obywateli; 

 opiniowanie projektu budżetu powiatu -   w zakresie, o  którym mowa w  pkt 1; 

 opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i  innych dokumentów 

w  sprawach związanych z  wykonywaniem zadań, o  których mowa w  pkt 1, 

2  i 4; 
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III. Podmioty zaangażowane w  realizację programu 

1) Urząd Miejski w  Koninie: 

2) Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego; 

 Straż Miejska; 

 Wydział Kultury, Sportu i  Spraw Społecznych; 

 Wydział Oświaty; 

3) Komenda Miejska Policji  w Koninie; 

4) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; 

5) Powiatowy Urząd Pracy  w Koninie; 

6) Zarząd Dróg Miejskich  w Koninie 

7) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
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IV. Cele Programu 

Przeprowadzone szczegółowe analizy stanu bezpieczeństwa i  porządku 

publicznego, na podstawie sprawozdań cząstkowych z  realizacji „Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i  porządku 

publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020” stanowią podstawę do 

wytyczenia priorytetowych kierunków działania nowego programu.  

Wdrożenie Programu ma przynieść spadek liczby przestępstw  i miejscowych 

zagrożeń, a  także wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz 

umocnić przestrzeganie obowiązującego porządku prawnego. Jest to możliwe do 

osiągniecia poprzez szeroką współpracę wielu podmiotów odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo. Każdy  z tych podmiotów realizując własne zadania powinien 

podejmować skuteczne działania w  poszczególnych obszarach zagrożeń 

należących do jego właściwości. Bezpieczeństwo wymaga prowadzenia wspólnej 

strategii zapobiegania zagrożeniom, do czego niezbędne jest także 

aktywizowanie i  zaangażowanie społeczeństwa, a  także współpraca  i 

współdziałanie wszystkich służb, inspekcji i   straży. Realizacja przyjętych celów 

i  zadań powinna przynieść korzyść mieszkańcom w  postaci wzrostu poczucia 

bezpieczeństwa, ograniczenia skali przestępczości, zjawisk patologii i  eliminowaniu 

innych zagrożeń. Finansowanie Programu nastąpi  w całości ze środków 

podmiotów uczestniczących w  jego realizacji. Dopuszczalne jest 

współfinansowanie ze środków budżetowych Miasta Konin. 
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V. Charakterystyka miasta Konina 
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Miasto Konin położone jest we wschodniej części województwa 

wielkopolskiego  w odległości ok. 100 km od Poznania, 57 km od Kalisza i  208 km 

od Warszawy. Obecnie miasto stanowi ważny węzeł drogowy (skrzyżowanie dróg 

Poznań-Warszawa i  Kalisz – Bydgoszcz) i  kolejowy (Poznań-Warszawa). Miasto 

Konin, geograficznie leży w  granicach trzech jednostek geograficznych 

tj. Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Wysoczyzny Gnieźnienskiej  i Równiną 

Kleczewską oraz Wysoczyzny Tureckiej z  Równiną Rychwalską i  Pagórkami 

Złotogórskimi. Miasto Konin sąsiaduje z  gminami powiatu konińskiego. 

Od północy  z gminą Ślesin, od wschodu z  gminami Kramsk i   Krzymów, od 

południa z   gminą Stare Miasto, natomiast od zachodu z  gminami Golina 

i  Kazimierz Biskupi. 

Aktualnie Miasto Konin zamieszkuje 69 106 mieszkańców (Baza PESEL 2020r.). 

Gęstość 910, 4 os./km2. Zajmuje ono powierzchnię 82,2 km2,   czego 33,64 km2 

stanowią użytki rolne (ok. 41 %). Grunty orne zajmują powierzchnię 24,7 km2 co 

stanowi ok. 30 % powierzchni miasta. Łąki  i pastwiska stanowią 10 %, a sady 

zaledwie 0,5 % powierzchni miasta. Grunty leśne i  lasy zajmują niewielką część 

miasta, mianowicie ok. 2,6 % jego powierzchni. Pozostałe grunty i  nieużytki 

w  mieście Konin zajmują powierzchnię 46,42 km2 co stanowi przeszło 56 % 

całkowitej powierzchni miasta (dane GUS 2019). Jak wynika z  powyższego, 

w  strukturze gruntów  w mieście Konin przeważają grunty inne niż użytki rolne 

oraz grunty leśne, a  także nieużytki rolne co zobrazowane zostało na poniższym 

wykresie. 

1) Warunki przyrodniczo-geograficzne. 

a) Klimat 

Miasto Konin posiada umiarkowany klimat, z  łagodnymi zimami oraz niskim 

poziomem opadów atmosferycznych, a   także niskimi temperaturami okresu 

wczesnowiosennego. Ilość dni słonecznych w ciągu roku to ok. 50 dni, natomiast 

dni pochmurnych to ok. 130. Średnia temperatura powietrza waha się 

w  granicach + 8   C. Jeśli chodzi o  warunki wietrzności to podobnie jak na całym 

obszarze Wielkopolski obserwuje się tu wiatry z  sektora zachodniego, głównie 

w  kierunków  SW, W, NE, E  i NW, rzadko z kierunków N i  SE. Średnia roczna 

prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s. 

b) Hydrologia 

Przez Miasto Konin przepływają dwie główne rzeki tj. Warta oraz Powa. 

W  granicach administracyjnych miasta rzeka Warta ma długość 11 km 
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i  odcinkowo stanowi granicę z  sąsiednimi gminami.  W Koninie na rzece Warcie 

(401-404 km biegu rzeki) znajduje się przekop, tworzący kanał Ulgi, który 

przeprowadza nadmiar wód przy zwiększonych przepływach w  rzece Warcie. 

W  skutek wybudowania kanału na rzece powstała wyspa  z powierzchni ok. 90 

ha. Rzeka Powa przepływa na obrzeżach miasta, po zachodniej granicy  i uchodzi 

do Warty sztucznym korytem w  okolicach miejscowości Rumin. Rzeka ta 

zaliczana jest do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby 

rolnictwa   w okolicach miasta Konin jest obwałowana. 

c) Sieć komunikacyjna 

Centralne położenie niedaleko ważnych międzynarodowych szlaków 

komunikacyjnych sprawia, że prowadzący na terenie miasta przedsiębiorcy mogą 

korzystać z  dogodnego systemu transportowego. Na system ten składają się: 

ważne magistrale kolejowe, droga międzynarodowa z  odcinkami autostrady A-2 

oraz dobrze rozbudowana sieć dróg państwowych i  lokalnych, w  tym również 

z  kierunku północ - południe. 

 

Do głównych dróg miasta należą: 

 Droga krajowa 92 

 Droga krajowa 72 

 Droga krajowa 25 

 Droga wojewódzka 264 

 Droga wojewódzka 266 

d) Sieć kolejowa 

Odcinek magistrali Moskwa – Berlin  

e) Sieć żeglowna śródlądowa, w  skład której wchodzą: 

1. Rzeka Warta 

2. Kanał Ślesiński 

3. Jezioro Pątnowskie 
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VI. Obszary działań 

1. Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i porządku 

mieszkańców miasta; 

2. Eliminowanie zagrożeń  w ruchu drogowym; 

3. Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży; 

4. Bezpieczeństwo seniorów: 

5. Bezpieczeństwo  w sieci; 

6. Przeciwdziałanie  i ograniczanie zjawisk związanych z  narkotykami, 

dopalaczami, alkoholem, przemocą domową oraz innych zjawisk  

i zachowań negatywnych; 

7. Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez promocję zatrudnienia, aktywizację 

zawodową oraz wspieranie przedsiębiorczości. 
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VII. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I  ZAPOBIEGAWCZYCH 

1) Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa  i porządku. 

DZIAŁANIA UCZESTNICY 
TERMIN 

REALIZACJI 

ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Promowanie  i efektywne wykorzystywanie 

możliwości technicznych, a  w szczególności 

monitoringu wizyjnego miejsc publicznych, 

powiązanego  z odpowiednią organizacją służby 

Policji i  Straży Miejskiej. 

Urząd Miejski, 

Policja, Straż Miejska, 

administratorzy obiektów 

użyteczności publicznej, 

lokalne media, 

Zadanie ciągłe Budżet własny 

Dokonywanie analizy zagrożeń bezpieczeństwa oraz 

potrzeb społeczności lokalnej.  

Urząd Miejski, 

Policja, Straż Miejska, 
Zadanie ciągłe Budżet własny 

Organizowanie szkoleń, warsztatów i  konferencji  

 i debat społecznych mających na celu m.in. 

samoorganizacje społeczności lokalnej wokół 

problematyki bezpieczeństwa, budowanie więzi  

sąsiedzkich, podnoszenie świadomości prawnej, 

budowanie lokalnych systemów bezpieczeństwa. 

Realizacja rządowych i  miejskich programów 

dotyczących problematyki bezpieczeństwa. 

Urząd Miejski, 

Policja, Straż Miejska, 
Zadanie ciągłe Budżet własny 

Przygotowywanie i  promowanie rozwiązań 

zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni 

publicznych.  

Urząd Miejski, 

Policja, Straż Miejska, 

administratorzy obiektów 

użyteczności publicznej, 

lokalne media 

Zadanie ciągłe Budżet własny 
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DZIAŁANIA UCZESTNICY 
TERMIN 

REALIZACJI 

ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych. 

Organizatorzy imprez  

masowych, Urząd Miejski, 

Policja, Straż Miejska, 

Zadanie ciągłe Budżet własny 

Aktywne i  skuteczne pozyskiwanie środków 

finansowych na realizację działań podnoszących 

bezpieczeństwo publiczne.  

Urząd Miejski, 

Policja, organizacje 

pozarządowe. 

Zadanie ciągłe Źródła pozabudżetowe 
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2) Eliminowanie zagrożeń w  ruchu drogowym 

DZIAŁANIA UCZESTNICY 
TERMIN 

REALIZACJI 

ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

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, Straż Miejska Zadanie ciągłe Budżet własny 

Sukcesywne poprawianie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i  jego usprawnianie na terenie miasta 

Konina. 

Urząd Miejski, Policja, Straż 

Miejska, Zarządcy dróg 
Zadanie ciągłe Budżet własny 

Rozbudowa monitoringu wizyjnego szczególnie 

niebezpiecznych skrzyżowań. 

Urząd Miejski, Policja, Straż 

Miejska 
Zadanie ciągłe Budżet własny 

Reagowanie na zgłoszone informacje 

 o  brakach  i nieprawidłowościach w  oznakowaniu 

i wyposażeniu dróg. 

Urzędu Miejski, Zarządcy 

dróg, Straż Miejska 
Zadanie ciągłe 

Budżet własny 

Źródła pozabudżetowe 

Edukowanie w  zakresie ruchu drogowego dzieci 

i młodzieży w  ramach zajęć prowadzonych 

z  udziałem funkcjonariusza Policji, realizacja 

programów profilaktycznych. 

Placówki oświatowe, 

WORD, Policja, Straż 

Miejska, Zarządcy dróg 

Zadanie ciągłe Budżet własny 

Podjęcia działań zmierzających do usuwania 

pojazdów zagrażających bezpieczeństwu   ruchu 

drogowym. 

Straż Miejska, Policja, 

Zarządcy dróg 
Zadanie ciągłe Budżet własny 
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DZIAŁANIA UCZESTNICY 
TERMIN 

REALIZACJI 

ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Diagnoza miejsc niebezpiecznych w  obszarze 

pieszych pod katem istniejących rozwiązań inżynierii 

drogowej. 

 

Zarządcy dróg, Policja, 

Straż Miejska 
Zadanie ciągłe Budżet własny 

Pozyskanie nowych miejsc parkingowych. 

Samorząd Miasta Konina, 

Spółdzielnie mieszkaniowe, 

MTBS, zarządcy dróg 

Zadanie ciągłe Budżet własny 

Kontynuacja inwestycji drogowych oraz usprawnianie 

i  przebudowywanie istniejącej infrastruktury 

drogowej (ścieżki rowerowe, bezpieczne przejścia dla 

pieszych, sygnalizacje świetlne, doświetlanie przejść 

drogowych, progi spowalniające itp.). 

Urząd Miejski, Zarządcy 

dróg 
Zadanie ciągłe Budżet własny 

Przycinanie przyulicznych żywopłotów  
Urząd Miejski, Wydział 

Gospodarki Komunalnej 
Zadanie ciągłe Budżet własny 
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3) Bezpieczeństwo dzieci i  młodzieży. 

DZIAŁANIA UCZESTNICY 
TERMIN 

REALIZACJI 

ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Organizowanie pogadanek na zajęciach szkolnych 

z funkcjonariuszami Policji i  Straży Miejskiej. 

Dyrektorzy  i pedagodzy 

szkolni,  

Policja, Straż Miejska 

Rady rodziców 

Zadanie ciągłe 
 

Budżet własny 

Wzajemne informowanie policji i  szkół  

o zaistniałych problemach z uczniami 

Dyrektorzy  i pedagodzy 

szkolni, Policja,  

Rady rodziców 

Zadanie ciągłe 
 

Budżet własny 

Dyżury nauczycieli na terenie szkoły  w celu 

zapobiegania działaniom o  przestępczym 

charakterze, spożywania napojów alkoholowych, 

palenia papierosów, używanie środków 

odurzających  i wyeliminowania osób z  zewnątrz 

zajmujących się handlem narkotykami. 

Dyrektorzy  i pedagodzy 

szkolni, wychowawcy,  
Zadanie ciągłe 

 

Budżet własny 

Realizacja rządowych i  miejskich programów 

mających na celu realizację działań profilaktycznych 

polegających na udzielaniu specjalistycznej pomocy, 

prowadzeniu zajęć edukacyjnych umożliwiających 

dzieciom nabywanie umiejętności prawidłowych 

zachowań, promowaniu wśród dzieci zdrowego stylu 

życia 

Dyrektorzy Szkół, Urząd 

Miejski, Policja, MOPR,  
Zadanie ciągłe Budżet własny 
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DZIAŁANIA UCZESTNICY 
TERMIN 

REALIZACJI 

ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Prowadzenie działań opiekuńczo – wychowawczych 

  i terapeutycznych, propagowanie zdrowego stylu 

życia, realizacja programów profilaktycznych.  

Dyrektorzy   pedagodzy 

szkolni, wychowawcy, 

świetlice środowiskowe, 

organizacje pozarządowe 

Rady rodziców,  

Zadanie ciągłe Budżet własny 

Organizowanie dzieciom i  młodzieży czasu wolnego 

od zajęć: organizowanie wycieczek pieszych 

i  rowerowych,   innych imprez, udostępnianie 

obiektów sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa 

na placach zabaw i  kąpieliskach.  

Dyrektorzy szkół, 

nauczyciele, kluby 

sportowe, Urząd Miejski, 

organizacje pozarządowe,  

Zadanie ciągłe Budżet własny 

Zintensyfikowane kontrole  w podmiotach 

gospodarczych celem egzekwowania zakazu 

sprzedaży alkoholu i  papierosów nieletnim 

Urząd Miejski, Policja,  

Straż Miejska. 
Zadanie ciągłe Budżet własny 

Promowanie alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego oraz promowanie pozytywnych postaw 

społecznych.  

Dyrektorzy szkół, 

nauczyciele, kluby 

sportowe, Urząd Miejski, 

organizacje pozarządowe, 

instytucje kultury, lokalne 

media 

Rady rodziców 

Zadanie ciągłe Budżet własny 
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4) Bezpieczeństwo seniorów. 

DZIAŁANIA UCZESTNICY 
TERMIN 

REALIZACJI 

ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Organizowanie pogadanek i  szkoleń 

dotyczących bezpieczeństwa seniorów  w 

Miejskim Klubie Seniora, Klubach 

Integracji Społecznej, Domach Pomocy 

Społecznej. 

Urząd Miejski, Policja, Straż Miejska, 

organizacje pozarządowe 
Zadanie ciągłe Budżet własny 

Pogłębianie współpracy z  Radą Seniora 

w  zakresie diagnozowania problemów 

osób starszych w  mieści. 

Urząd Miejski, Policja, Straż Miejska, 

MOPR 
Zadanie ciągłe Budżet własny 

Realizacja rządowych  i własnych 

programów skierowanych dla osób 

starszych 

Urząd Miejski, MOPR, Klub Integracji 

Społecznej, Policja 
Zadanie ciągłe Budżet własny 

Podejmowanie inicjatyw mających na celu 

zagospodarowanie czasu wolnego 

seniorów za pośrednictwem Miejskiego 

Klubu Seniora, Klubu Integracji Społeczne, 

Domu Pomocy Społecznej.   

Urząd Miejski, Rada Seniora, 

organizacje pozarządowe 
Zadanie ciągłe Budżet własny 
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5) Bezpieczeństwo w  sieci. 

DZIAŁANIA UCZESTNICY 
TERMIN 

REALIZACJI 

ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Szkolenia tematyczne skierowane do 

kadry pedagogicznej na temat 

bezpiecznego korzystania z Internetu.  

Policja, organizacje pozarządowe, 

fundacje, lokalne media 
Zadanie ciągłe Budżet własny 

Szkolenia tematyczne skierowane do 

rodziców na temat korzystania  z 

dostępnych zabezpieczeń filtrujących 

treści witryn internetowych.  

Policja, organizacje pozarządowe, 

fundacje, szkoły  
Zadanie ciągłe Budżet własny 

Podejmowanie inicjatyw mających na celu 

zagospodarowanie czasu wolnego dzieci  i 

młodzieży jako metody przeciwdziałania 

uzależnieniu od Internetu, poprzez 

realizację programów profilaktycznych. 

Policja, organizacje pozarządowe, 

fundacje, Rady Rodziców 
Zadanie ciągłe Budżet własny 

Upowszechnianie wiedzy o  zagrożeniach 

wynikającej z  nieodpowiedzialnego 

korzystania  z Internetu, poprzez szkolenia 

prowadzone przez 

specjalistów   dziedzinie profilaktyki 

przestępczości   cyberprzestrzeni. 

Policja, organizacje pozarządowe, 

fundacje, samorządy lokalne, szkoły,  

Rady Rodziców 

Zadanie ciągłe Budżet własny 

Podejmowanie inicjatyw mających na celu 

uświadamianie przestępstw 

internetowych  w obrocie gospodarczym. 

Policja, organizacje pozarządowe, 

fundacje, przedsiębiorcy 
Zadanie ciągłe Budżet własny 
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6) Przeciwdziałanie  i ograniczanie zjawisk związanych  z narkotykami, dopalaczami, 

alkoholem   przemocą domową oraz innych zjawisk   zachowań negatywnych. 

DZIAŁANIA UCZESTNICY 
TERMIN 

REALIZACJI 

ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Tworzenie warunków do efektywniejszego 

przeciwdziałania przemocy  w rodzinie  i 

skutecznej ochrony jej ofiar z poprzez 

realizację rządowych  i miejskich 

programów przeciwdziałania przemocy. 

MOPR, Sekcja Poradnictwa 

Rodzinnego  i Interwencji Kryzysowej, 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny 

w  Koninie ds. realizacji Programu 

Przeciwdziałania Przemocy 

w  Rodzinie  i Ochrony Ofiar Przemocy 

na terenie Miasta Konina, Urząd 

Miejski, Policja 

 

Zadanie ciągłe Budżet własny 

Realizacja programów profilaktyczno-

edukacyjny dla rodzin  i osób  w 

kryzysie,  w zakresie promowania  i 

wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych  w stosunku do dzieci  w 

rodzinach zagrożonych przemocą  

MOPR, Sekcja Poradnictwa 

Rodzinnego  i Interwencji Kryzysowej, 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny  w 

Koninie ds. realizacji Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie 

i  Ochrony Ofiar Przemocy na terenie 

Miasta Konina, Urząd Miejski, Policja 

 

Zadanie ciągłe Budżet własny 

Zwiększenie efektywności działań 

instytucji pomocowych  w realizacji 

procedury „niebieskiej karty”.  

Policja Zadanie ciągłe Budżet własny 
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DZIAŁANIA UCZESTNICY 
TERMIN 

REALIZACJI 

ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Zapobieganie dysfunkcjalności rodzin oraz  

wykluczeniu społecznemu 

MOPR, Sekcja Poradnictwa 

Rodzinnego   Interwencji Kryzysowej, 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny  w 

Koninie ds. realizacji Programu 

Przeciwdziałania Przemocy  w 

Rodzinie  i Ochrony Ofiar Przemocy na 

terenie Miasta Konina, Urząd Miejski, 

Policja 

 

Zadanie ciągłe Budżet własny 

Propagowanie informacji na temat 

pomocy ofiarom przemocy domowej.  

Policja, Straż Miejska, MOPR, 

0rganizacje pozarządowe, Miejska 

Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Rady Rodziców 

Zadanie ciągłe Budżet własny 

Objęcie opieką prawną, socjalna  i 

psychologiczną osób dotkniętych 

przemocą  w rodzinie oraz zapewnienie 

bezpiecznego schronienia dla osób 

dotkniętych przemocą 

MOPR, Sekcja Poradnictwa 

Rodzinnego  i Interwencji Kryzysowej, 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny  w 

Koninie ds. realizacji Programu 

Przeciwdziałania Przemocy  w 

Rodzinie  i Ochrony Ofiar Przemocy na 

terenie Miasta Konina, Policja 

 

Zadanie ciągłe Budżet własny 
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DZIAŁANIA UCZESTNICY 
TERMIN 

REALIZACJI 

ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Realizację działań profilaktycznych 

polegających na udzielaniu 

specjalistycznej pomocy, prowadzeniu 

zajęć edukacyjnych umożliwiających 

dzieciom nabywanie umiejętności 

prawidłowych zachowań, promowaniu 

wśród dzieci zdrowego stylu życia oraz 

zwiększeniu skuteczności ochrony ofiar 

przemocy  w rodzinie 

MOPR, Sekcja Poradnictwa 

Rodzinnego  i Interwencji Kryzysowej, 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny  w 

Koninie ds. realizacji Programu 

Przeciwdziałania Przemocy  w 

Rodzinie  i Ochrony Ofiar Przemocy na 

terenie Miasta Konina 

Zadanie ciągłe Budżet własny 

Realizacja Programu aktywizująco - 

wspierający dla mieszkańców mieszkań 

chronionych 

MOPR, Sekcja Poradnictwa 

Rodzinnego  i Interwencji Kryzysowej, 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny  w 

Koninie ds. realizacji Programu 

Przeciwdziałania 

Przemocy   Rodzinie   Ochrony Ofiar 

Przemocy na terenie Miasta Konina 

Zadanie ciągłe Budżet własny 
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DZIAŁANIA UCZESTNICY 
TERMIN 

REALIZACJI 

ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Monitorowanie zjawisk przemocy, 

diagnozowanie problemu przemocy  w 

rodzinie, podejmowanie działań  w 

środowisku zagrożonym przemocą 

w rodzinie, mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku, 

inicjowanie interwencji  w środowisku 

dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie 

informacji  o instytucjach, 

MOPR, Sekcja Poradnictwa 

Rodzinnego  i Interwencji Kryzysowej, 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny  w 

Koninie ds. realizacji Programu 

Przeciwdziałania Przemocy  w 

Rodzinie  i Ochrony Ofiar Przemocy na 

terenie Miasta Konina 

Zadanie ciągłe Budżet własny 
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7) Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez promocję zatrudnienia, aktywizację zawodową oraz 

wspieranie przedsiębiorczości. 

DZIAŁANIA UCZESTNICY 
TERMIN 

REALIZACJI 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Rozpoznanie potrzeb  i możliwości zatrudniania 

osób bezrobotnych oraz pozyskiwanie 

informacji  o kondycji pracodawców (sytuacji 

lokalnego rynku pracy) 

Powiatowy Urząd Pracy  w 

Koninie 

Zadanie 

ciągłe 
Budżet własny 

Pozyskiwanie nowych partnerów do 

współpracy  i utrzymywanie kontaktów  z 

dotychczasowymi  w celu pozyskiwania ofert 

pracy.  

Powiatowy Urząd Pracy  w 

Koninie 

Zadanie 

ciągłe 
Budżet własny 

Promowanie   i wspieranie zatrudnienia 

młodzieży. Organizacja osobom bezrobotnym 

zagrożonym wykluczeniem społecznym  i 

zawodowym okresowego zatrudnienia. 

Powiatowy Urząd Pracy  w 

Koninie 

Zadanie 

cykliczne 
Budżet własny 

Realizacja przewidzianych  w ustawie aktywnych 

form przeciwdziałania bezrobociu: prace 

interwencyjne, roboty publiczne,  

straże, przygotowanie zawodowe dla dorosłych. 

Powiatowy Urząd Pracy  w 

Koninie 

Zadanie 

cykliczne 
Budżet własny 
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Rozwój zawodowy dostosowujący osoby  

bezrobotne  i zagrożone utratą pracy do potrzeb 

rynku pracy poprzez rozpoznawanie potrzeb 

szkoleniowych  i osób bezrobotnych oraz 

organizacja szkoleń indywidualnych  i 

grupowych  i pomoc pracownikom  w 

utrzymaniu miejsc pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy  w 

Koninie 

Zadanie 

ciągłe 

Budżet własny 

Źródła pozabudżetowe 

Pozyskiwanie nowych inwestorów  z terenów 

inwestycyjnych 
Urząd Miejski 

Zadanie 

ciągłe 
Budżet własny 
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VIII. Monitorowanie  i ocena realizacji programu 

Wykonawcy zadań zawartych  w „Miejskim programie zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego  i bezpieczeństwa obywateli” 

przedstawiają Prezydentowi Miasta Konina za pośrednictwem Komisji 

Bezpieczeństwa  i Porządku sprawozdanie  z realizacji zadań zawartych  w w/w 

programie.  

Sprawozdanie obejmujące swoim zakresem zadania  z całego poprzedniego roku 

należy złożyć do 15 lutego następnego roku na adres Wydziału 

Bezpieczeństwa   Zarządzania Kryzysowego. 

IX. Podmioty odpowiedzialne za ocenę efektów programu 

Podmiotami odpowiedzialnymi za ocenę efektów programu są: 

Prezydent Miasta Konina przy pomocy Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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