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Lp. OBSZAR CELE 
ZADANIA ZMIERZAJĄCE  

DO REALIZACJI CELU 
TERMIN 

PODMIOT REALIZUJĄCY  
I WSPÓŁPRACUJĄCY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
I. Skuteczne 

zapobieganie 
i zdecydowana 
eliminacja 
przestępstw 
i wykroczeń 
szczególnie 
uciążliwych 
społecznie  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zwiększenie ilości i efektywności 
patroli prewencyjnych w miejscach 
publicznych zgodnie z zagrożeniami 
i oczekiwaniami społecznymi. 

 

1.1. Wykorzystanie sił i środków prewencyjnych w celu 
zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w miejscach 
publicznych, zwłaszcza w rejonach szczególnego 
zagrożenia. 

Proces ciągły 
 
 
 
 

Komenda Powiatowa Policji  
w Strzelcach Opolskich, 
samorządy 

1.2. Pozyskiwanie środków od władz samorządowych na 
służby ponadnormatywne. 

Proces ciągły 
 
 
 

Starosta Strzelecki, 
Burmistrzowie i Wójtowie 
Powiatu Strzeleckiego 

2. Zapobieganie zakłóceniom 
porządku w miejscach publicznych. 

2.1. Szybka reakcja służb porządkowych na wszelkie 
przejawy dewastacji i kradzieży mienia, spożywania 
alkoholu w miejscach niedozwolonych, chuligańskich 
wybryków itp. 

Proces ciągły 
 
 
 
 

Komenda Powiatowa Policji  
w Strzelcach Opolskich, 
samorządy gminne, agencja 
ochrony mienia 

2.2. Reagowanie na wszelkie objawy i próby zbiorowego 
zakłócenia porządku publicznego, w tym chuligaństwa 
stadionowego, w związku z organizowanymi  
imprezami sportowymi, masowymi, zgromadzeniami, 
pobytami VIP, protestami społecznymi. 

Proces ciągły 
 
 
 
 
 

Komenda Powiatowa Policji  
w Strzelcach Opolskich, 
Komenda Wojewódzka Policji 
w Opolu, Straż Ochrony Kolei, 
Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

2.3. Podejmowanie czynności organizacyjno- 
porządkowych zmierzających do zlikwidowania zjawisk 
chuligaństwa stadionowego. 

Proces ciągły 
 
 
 

2.4. Nadzorowanie zapisów z monitoringu na obiektach 
sportowych w przypadku wystąpienia naruszeń ładu i 
porządku publicznego. 

Proces ciągły 
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Lp. OBSZAR CELE 
ZADANIA ZMIERZAJĄCE  

DO REALIZACJI CELU 
TERMIN 

PODMIOT REALIZUJĄCY  
I WSPÓŁPRACUJĄCY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
  3. Podnoszenie świadomości  

w identyfikacji współczesnych 
zagrożeń wśród społeczności 
lokalnej (edukacja dzieci  
i młodzieży szkolnej oraz osób 
starszych). 

3.1. Rozpoznawanie i ujawnianie zagrożeń występujących 
wśród dzieci, młodzieży i w rodzinie. 

Proces ciągły 
 

Komenda Powiatowa Policji  
w Strzelcach Opolskich, 
Gminne Zarządy Oświaty, 
Starostwo Powiatowe, Urzędy 
Miast, Miast i Gmin, Gmin z 
terenu powiatu, szkoły, 
placówki opiekuńcze  
i wychowawcze 

3.2. Propagowanie, poprzez działania profilaktyczne  
i prewencyjne,  wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
właściwych postaw i kształtowanie mechanizmów 
obronnych wobec nasilających się negatywnych zjawisk 
społecznych. 

Okres: ferii 
zimowych, 
wakacji letnich, 
rozpoczęcia 
roku szkolnego 
 

3.3. Realizowanie programów i akcji prewencyjnych 
związanych z występującymi zagrożeniami, adekwatnych 
do potrzeb społecznych (dopalacze, narkotyki środki 
odurzające, cyberzagrożenia, bezpieczny senior, działania 
zima – „bezdomność”). 

Proces ciągły  
 
 
 
 

II. Skuteczne 
zapobieganie  
i zdecydowana 
eliminacja 
przestępstw  
i wykroczeń  
w ruchu 
drogowym 

1. Ujawnienie i eliminowanie z ruchu 
nietrzeźwych kierujących, 
eliminacja z ruchu pojazdów 
niesprawnych technicznie i 
uciążliwych dla środowiska.   
Represjonowanie uczestników 
ruchu przekraczających dozwoloną 
prędkość lub popełniających 
wykroczenia problemowe. 

1.1. Wyznaczanie tras dla pojazdów wyposażonych w wideo 
rejestratory, uwzględniające drogi krajowe  
i wojewódzkie. 

Proces ciągły 
 
 
 
 
 
 
 

Komenda Powiatowa Policji  
w Strzelcach Opolskich, 
Komenda Wojewódzka Policji  
w Opolu, Inspekcja 
Transportu Drogowego. 

2. Tworzenie bezpiecznych 
rozwiązań komunikacyjnych  
w trakcie cotygodniowych 
spotkań związanych  
z opiniowaniem projektów 
organizacji ruchu. 

2.1. Kontynuację budowy elektronicznego nadzoru nad 
ruchem drogowym w szczególności na DK 94 przy 
wykorzystaniu fotoradarów, montaż masztów do 
posiadanych urządzeń. 

Proces ciągły Komenda Powiatowa Policji  
w Strzelcach Opolskich, 
Komenda Wojewódzka Policji  
w Opolu, Inspekcja 
Transportu Drogowego. 

2.2. Udział w pracach powiatowej i gminnej komisji 
bezpieczeństwa. 

Proces ciągły 
 

Komenda Powiatowa Policji w 
Strzelcach Opolskich, 
Zarządcy dróg, samorządy, 
dyrektorzy placówek 
oświatowych 

2.3. Prowadzenie lustracji i przeglądu dróg pod kątem 
oznakowania i rozwiązań poprawiających stan 
bezpieczeństwa. 

Proces ciągły 



 4 

Lp. OBSZAR CELE 
ZADANIA ZMIERZAJĄCE  

DO REALIZACJI CELU 
TERMIN 

PODMIOT REALIZUJĄCY  
I WSPÓŁPRACUJĄCY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

  

3. Edukacja dzieci i młodzieży 
szkolnej  
oraz osób starszych w zakresie 
bezpiecznego poruszania się po 
drogach. 

3.1. Organizowanie konkursów i turniejów motoryzacyjnych. 
Uczestnictwo w egzaminach na kartę rowerową i 
motorowerową. 
 

Proces ciągły 
 
 
 

Komenda Powiatowa Policji  
w strzelcach Opolskich, 
Komenda Wojewódzka Policji  
w Opolu, dyrektorzy 
placówek oświatowych 3.2. Organizowanie spotkań, pogadanek, działań 

profilaktycznych.  
Proces ciągły 
 
 

4. Ochrona bezpieczeństwa 
„niechronionych uczestników 
ruchu drogowego” (rowerzyści, 
motorowerzyści, motocykliści). 

4.1. Lokalizacja miejsc zagrożonych. Proces ciągły 
 

Komenda Powiatowa Policji  
w Strzelcach Opolskich, 
Komenda Wojewódzka Policji  
w Opolu, samorządy  
i placówki oświatowe 

4.2. Działania ukierunkowane na tę grupę uczestników ruchu 
drogowego. 

Proces ciągły 
 
 

4.3. Popularyzacja tworzenia ścieżek rowerowych. Proces ciągły 
 

III. Doskonalenie 
przygotowań  
do działań  
w sytuacjach 
kryzysowych 

1. Realizacja zadań w fazach 
zarządzania kryzysowego: 
zapobieganie, przygotowanie, 
reagowanie i odbudowa. 

1.1. Prowadzenie bieżącego rozpoznania i analizy mogących 
wystąpić zagrożeń. 

Proces ciągły 
 
 

Powiatowe służby, inspekcje  
i straże, Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego  
Powiatowy Zespół 
Zarządzania Kryzysowego, 
Gminne Zespoły Zarządzania 
Kryzysowego. 
 

1.2. Systematyczne przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń służb 
funkcjonujących w ramach systemu zarządzania 
kryzysowego. 

Proces ciągły 
 
 
 

1.3. Udoskonalenie algorytmów, procedur postępowania  
w przypadku wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa 
powszechnego. 

Proces ciągły 
 
 

1.4. Aktualizacja dokumentacji planistycznej w zakresie 
zarządzania kryzysowego  

Proces ciągły 

IV. Modernizacja 
Policji 
ukierunkowana 
na poprawę 
środowiska 
pracy 
policjantów 

1. Unowocześnienie sprzętu 
służącego wykonywaniu zadań 
oraz uzupełnienie braków  
w sprzęcie. 

1.1. Systematyczne unowocześnianie wyposażenia 
służbowego. 

Proces ciągły 
 
 

Komenda Wojewódzka Policji 
w Opolu, władze 
samorządowe, instytucje 
ubezpieczeniowe, fundacje, 
stowarzyszenia. 

1.2. Uzupełnienie i wymiana środków transportowych. Proces ciągły 
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Lp. OBSZAR CELE 
ZADANIA ZMIERZAJĄCE  

DO REALIZACJI CELU 
TERMIN 

PODMIOT REALIZUJĄCY  
I WSPÓŁPRACUJĄCY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
V. Utrzymanie 

wysokiej 
społecznej 
oceny pracy 
Policji  
i poziomu 
bezpieczeństwa 

1. Kształtowanie pozytywnego 
wizerunku Policji i pracy 
policjantów. 

1.1. Poprawa obsługi interesantów poprzez podniesienie 
poziomu pracy i wiedzy osób obsługujących punkt 
recepcyjny i służby dyżurnej KPP i KP. 

Proces ciągły 
 
 
 
 

Komenda Powiatowa Policji  
w Strzelcach Opolskich, 
samorządy. 

1.2. Współudział w lokalnych przedsięwzięciach służących 
miejscowym społecznościom  
i poprawiającym wizerunek Policji.  

Proces ciągły 
 
 
 

VI. Bezpieczeństwo 
dzieci  
i młodzieży 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa  
w szkołach i ich otoczeniu 

1.1. Aktywny udział Policji w profilaktyce i zwalczaniu 
przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży (prelekcje, 
spotkania); 
1.2. Zwalczanie źródeł przestępczości (współpraca z 
pedagogami szkolnymi). 

Zadanie ciągłe Komenda Powiatowa Policji 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 

2. Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży 

2.1. Organizowanie różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych; 
2.2. Współpraca organizacji sportowych, młodzieżowych  
w zakresie organizowanie wolnego czasu (np. świetlice, 
obozy, kolonie); 
2.3. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych 
promujących zdrowy styl życia, bezpieczeństwo; 

Zadanie ciągłe Dyrektorzy szkół  
i nauczyciele 
Kluby sportowe 
Domy kultury 
Urzędy Miast i Gmin 

3. Kontrola dzieci i młodzieży 
pozostającej bez opieki 

3.1. Kontrola miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży (place 
zabaw, parki, osiedla, klatki schodowe, rejony lokali 
gastronomicznych, galerii handlowych); 
3.2. Zabezpieczanie imprez masowych (festyny, koncerty, 
mecze); 
3.3. Informowanie opiekunów oraz placówek oświatowych  
o negatywnych zachowaniach mogących powodować 
demoralizację dzieci i młodzieży; 
3.4. Podejmowanie wobec dzieci i młodzieży nierealizujących 
obowiązku szkolnego środków profilaktycznych. 

Zadanie ciągłe Komenda Powiatowa Policji 
Dyrektorzy szkół  
i nauczyciele 
Kluby sportowe 
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Lp. OBSZAR CELE 
ZADANIA ZMIERZAJĄCE  

DO REALIZACJI CELU 
TERMIN 

PODMIOT REALIZUJĄCY  
I WSPÓŁPRACUJĄCY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
VII. Pomoc ofiarom 

przemocy w 
rodzinie oraz 
przemocy 
seksualnej 

1. Propagowanie informacji o 
formach  
i możliwości uzyskania pomocy 

1.1. Udział w krajowych i lokalnych kampaniach medialnych. Proces ciągły  
 
 

Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna we współpracy  
z fundacjami i agendami 
rządowymi, placówkami 
oświatowymi, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
Komendą Powiatowa Policji 
oraz Gminnymi Komisjami 
RPA, Centrum Terapii i 
Psychoprofilaktyki. 

1.2. Nawiązywanie współpracy z osobami i instytucjami 
zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie. 

Proces ciągły  
 
 

1.3. Udział w indywidualnych i grupowych 
psychoedukacyjnych i interwencyjnych spotkaniach z 
uczniami i rodzicami. 

Proces ciągły  
 
 
 

1.4. Udział w spotkaniach z pracownikami placówek 
oświatowo-wychowawczych.  

Proces ciągły  
 
 

1.5. Przygotowywanie materiałów informacyjnych dla 
klientów Poradni – gazetki i ulotki informacyjne. 

Proces ciągły . 
 
 

2. Podwyższenie kwalifikacji 
pracowników PP-P w sferze 
umiejętności niesienia pomocy 
ofiarom przemocy. 
 

2.1. Udział pracowników PP-P w szkoleniach, kursach, radach 
pedagogicznych i zespołach samokształceniowych. 

Proces ciągły . 
 

Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna, organ 
prowadzący 
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Lp. OBSZAR CELE 
ZADANIA ZMIERZAJĄCE  

DO REALIZACJI CELU 
TERMIN 

PODMIOT REALIZUJĄCY  
I WSPÓŁPRACUJĄCY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

  

3. Zwiększenie dostępności 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla klientów 
doświadczających przemocy  
i stosujących przemoc. 

3.1. Świadczenie pomocy w formie: 

• Psychoedukacji, 

• Poradnictwa, 

• Interwencji, 

• Wsparcia. 

Proces ciągły.  
 
 
 
 
 

Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna,  
Centrum Terapii  
i Psychoprofilaktyki,  
Strzelecki Klub AA. 

3.2. Zabezpieczenie czasu i miejsca spotkania na indywidualny 
kontakt z klientem. 

Proces ciągły  
 
 

3.3. Organizowanie indywidualnych i grupowych /rodzina/ 
zajęć terapeutycznych. 

Proces ciągły  
 
 

3.4. Nawiązywanie współpracy z osobami i instytucjami 
zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie 

Proces ciągły  
 
 

VIII. Ograniczenie 
społecznych 
skutków 
zażywania 
środków 
psycho-
aktywnych  
(w tym 
alkoholu, 
narkotyków  
i dopalaczy) 

1. Podwyższenie poziomu wiedzy 
mieszkańców na temat 
szkodliwości używania środków 
psychoaktywnych i możliwości 
leczenia. 

1.1. Udział w krajowych kampaniach medialnych. Proces ciągły  
 

Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna we współpracy 
z fundacjami i agendami 
rządowymi, placówkami 
oświatowymi, KPP oraz 
Gminnymi Komisjami RPA. 

1.2. Nawiązywanie współpracy z osobami i instytucjami 
zajmującymi się problemem uzależnień w rodzinie. 

Proces ciągły  
 
 

1.3. Udział w indywidualnych i grupowych 
psychoedukacyjnych i interwencyjnych spotkaniach  
z uczniami, rodzicami. 

Proces ciągły  
 
 
 

1.4. Udział w spotkaniach z pracownikami placówek 
oświatowo – wychowawczych. 

Proces ciągły  
 
 

1.5. Przygotowywanie materiałów informacyjnych dla 
klientów Poradni – gazetki i ulotki informacyjne. 

Proces ciągły  
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Lp. OBSZAR CELE 
ZADANIA ZMIERZAJĄCE  

DO REALIZACJI CELU 
TERMIN 

PODMIOT REALIZUJĄCY  
I WSPÓŁPRACUJĄCY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

  

2. Podwyższenie kwalifikacji 
pracowników PP-P w sferze 
umiejętności niesienia pomocy 
osobom zażywającym 
substancje psychoaktywne i ich 
rodzinom. 

2.1. Udział pracowników PP-P w szkoleniach, kursach, radach 
pedagogicznych i zespołach samokształceniowych 

Proces ciągły  
 

Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna, organ 
prowadzący. 
 

3. Zwiększenie dostępności 
pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej dla osób 
zażywających substancje 
psychoaktywne i ich rodzin. 

3.1. Zabezpieczenie czasu i miejsca spotkania na indywidualny 
kontakt z klientem. 

Proces ciągły  
 
 

Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna, organ 
prowadzący. 

3.2. Organizowanie indywidualnych i grupowych /rodzina/ 
zajęć terapeutycznych. 

Proces ciągły  
 
 

3.3. Nawiązywanie współpracy z osobami i instytucjami 
zajmującymi się problemem uzależnień w rodzinie. 

Proces ciągły  
 
 

IX. Przestępstwa 
związane z 
używaniem 
internetu 

1. Ograniczenie przestępstw 
mających zasadniczy wpływ na 
poczucie bezpieczeństwa. 

1.1. Udział w krajowych kampaniach medialnych. Proces ciągły 
 

Poradnia Psychologoczno- 
Pedagogiczna, PCPR, Policja, 
Gminne OPS-y, Gminne 
Komisje ds. Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi. 
 

1.2. Udział w indywidualnych i grupowych 
psychoedukacyjnych i interwencyjnych spotkaniach  
z uczniami, rodzicami. 

Proces ciągły 
 
 
 

X. Bezpieczeństwo 
sanitarne 

1. Zapobieganie powstawaniu 
chorób zakaźnych u ludzi. 

1.1. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi. 

Proces ciągły Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny  
w Strzelcach Opolskich, 
samorząd gminny. 
 

1.2. Nadzór nad jakością zdrowotną żywności. Proces ciągły 
 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny  
w Strzelcach Opolskich. 
 
 

1.3. Nadzór nad warunkami: 
a) produkcji i transportu żywności, 
b) przechowywania i sprzedaży żywności,  
c) żywienia zbiorowego. 

Proces ciągły 
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Lp. OBSZAR CELE 
ZADANIA ZMIERZAJĄCE  

DO REALIZACJI CELU 
TERMIN 

PODMIOT REALIZUJĄCY  
I WSPÓŁPRACUJĄCY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
   1.4. Nadzór nad utrzymaniem należytego stanu higienicznego 

nieruchomości, instytucji, obiektów  
i urządzeń użyteczności publicznej. 

Proces ciągły 
 
 
 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny  
w Strzelcach Opolskich. 
 

1.5. Nadzór nad warunkami higieny pomieszczeń  
i spełnianiem wymagań przez sprzęt używany  
w szkołach i innych placówkach oświatowo-
wychowawczych. 

Proces ciągły 
 
 
 
 

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

Proces ciągły 
 
 
 
 

1.7. Analiza zachorowań na wybrane choroby zakaźne  
i dokonywanie ocen epidemiologicznych. 

Proces ciągły 
 
 

2. Kształtowanie odpowiednich 
postaw i zachowań 
zdrowotnych. 

2.1. Prowadzenie, koordynacja i nadzór działalności 
oświatowo – zdrowotnej: 
a) Udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania 

i eliminowania negatywnego wpływu czynników i 
zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na 
zdrowie ludzi, 

b) Udzielanie pomocy w działalności oświatowo – 
zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki 
oświatowo – wychowawcze, zakłady opieki 
zdrowotnej, instytucje i organizacje. 
 

Proces ciągły Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny  
w Strzelcach opolskich. 
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Lp. OBSZAR CELE 
ZADANIA ZMIERZAJĄCE  

DO REALIZACJI CELU 
TERMIN 

PODMIOT REALIZUJĄCY  
I WSPÓŁPRACUJĄCY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
XI. Ochrona 

zdrowia 
zwierząt oraz 
bezpie-
czeństwo 
produktów 
pochodzenia 
zwierzęcego. 

1. Ochrona zdrowia publicznego. 1.1. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób 
odzwierzęcych. Badania kontrolne zakażeń zwierząt. 

Proces ciągły, 
zgodnie z 
programami 
krajowymi 
 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii 

1.2. Przeprowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu i 
wymianie zwierząt oraz produktów pochodzenia 
zwierzęcego. 
 

Na zgłoszenie 
podmiotu.  

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii 

1.3. Monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych 
czynników chorobotwórczych w produktach pochodzenia 
zwierzęcego i paszach 
 

Proces ciągły Powiatowy Lekarz 
Weterynarii 

1.4. Badania zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia 
zwierzęcego. 
 

Proces ciągły  
w trakcie uboju 
zwierząt. 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii 

1.5. Sprawowanie nadzoru nad wymaganiami 
weterynaryjnymi przy produkcji, umieszczaniu na rynku 
oraz sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia 
zwierzęcego – mięsa czerwonego, mięsa białego, mleka, 
jaj, i produktów akwakultury. 
 

Proces ciągły, 
zgodnie z 
harmonograme
m na 
podstawie 
analizy ryzyka. 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii 

1.6. Monitorowanie substancji niedozwolonych, pozostałości 
chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i 
skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydalinach  
i wydzielinach, w tkankach lub narządach zwierząt,  
w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie 
przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach. 
 

Proces ciągły, 
zgodnie z 
krajowym 
planem 
monitoringu. 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii 
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1.7. Sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i 
stosowaniem pasz i dodatków stosowanych w żywieniu 
zwierząt. 

Proces ciągły, 
zgodnie z 
harmonogra-
mem na 
podstawie 
analizy ryzyka 
 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii 

1.8. Kontrola wymogów wzajemnej zgodności oraz nadzór 
nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji 
zwierząt. 

Proces ciągły, 
zgodnie z 
rocznym 
centralnym 
planem 
kontroli 
 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii 

1.9. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie 
zdrowia zwierząt. 
 

Proces ciągły. Powiatowy Lekarz 
Weterynarii  
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XII. Bezpieczeństwo 

budowlane 
1. Podnoszenie bezpieczeństwa  

z zakresu przepisów Prawa 
Budowlanego 

1.1. Prowadzenie działalności kontrolnej:  
- na terenie budów – sprawdzanie prawidłowości 

procesu budowlanego tzn. czy budowa prowadzona 
jest pod nadzorem osób do tego uprawnionych, czy 
materiały budowlane są dopuszczone do obrotu, czy 
przestrzegane są w czasie procesu technologicznego 
na budowie przepisy BHP, 

- dotyczącej sprawdzania, czy właściciele i zarządcy 
obiektów prawidłowo je utrzymywali. Chodzi tu  
w szczególności o przeprowadzanie corocznych 
przeglądów instalacji gazowej, przewodów 
wentylacyjnych, spalinowych, dymowych, 

- z zakresu utrzymania obiektów zamieszkania 
zbiorowego w gminach:  

- obiektów na drogach powiatowych i gminnych (także 
stacje paliw), 

- obiektów użyteczności publicznej (biura, domy 
kultury, placówki służby zdrowia), 

- prowadzenie działalności kontrolnej obiektów 
budowlanych w zakresie usuwania nagromadzonego 
śniegu na dachach obiektów wielko 
powierzchniowych, 

- prowadzenie działalności kontrolnej obiektów 
budowlanych w zakresie usuwania sopli lodu  
i nawisów śnieżnych z dachów, oraz karanie 
mandatami przez Policję i Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego właścicieli i zarządców 
budynków nie wypełniających tego obowiązku. 

 

Proces ciągły 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres zimowy 
 
 
 
Okres zimowy 

Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 
 
 
Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 

1.2. Prowadzenie działalności informacyjnej w celu 
zapoznania właścicieli i zarządców budynków  
z obowiązkami jakie na nich spoczywają w związku  
z zagrożeniami stwarzanymi przez nawisy śnieżne i sople 
lodu. 

Okres zimowy Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 
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1.3. Bieżące prowadzenie procedur mających na celu 
ustalenie właścicieli starych, nieużywanych budynków – 
ruin. 

Proces ciągły Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego. 
Współpraca: samorządy 
gminne, samorząd 
powiatowy. 

XIII. Skuteczne 
działania 
ratownicze  
w celu ochrony 
życia, zdrowia, 
mienia lub 
środowiska 
oraz 
profilaktyka  
w tym zakresie. 

1. Realizacja przedsięwzięć 
mających na celu ochronę życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska 
przed pożarem, klęską 
żywiołową lub innym 
miejscowym zagrożeniem. 

1.1. Zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski 
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 
Pozyskiwanie środków od władz samorządowych na 
służby (dyżury) ponadnormatywne. 
 

Na bieżąco Komendant Powiatowy PSP, 
Samorząd powiatowy, 
samorządy gminne 
 

1.2. Stałe doskonalenie przygotowania jednostek OSP do 
usuwania skutków występujących zagrożeń poprzez 
uczestnictwo obsad osobowych w szkoleniach  
i ćwiczeniach. 
 

Na bieżąco  Jednostki OSP z terenu 
powiatu,  
Komenda Powiatowa PSP 

2. Utrzymanie w gotowości 
systemu teleinformatycznego, 
łączności bezprzewodowej 
wspierających wykonywanie 
zadań krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego oraz 
przyjmowanie zgłoszeń 
alarmowych. 

2.1. Konserwacja i pomoc techniczna w utrzymaniu 
sprawności Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej 
Straży Pożarnej (SWD PSP).  

Na bieżąco Komendant Powiatowy PSP, 
Samorząd powiatowy 
 

2.2. Modernizacja systemu łączności radiowej umożliwiającej 
niezawodną łączność jednostek ochrony 
przeciwpożarowej na terenie powiatu. 

2016r. Komendant Powiatowy PSP  
w Strzelcach Op. ze środków: 
1) budżetu państwa na 
funkcjonowanie KSRG 
2) budżetów gminnych 2.3. Modernizacja systemu selektywnego alarmowania 

jednostek OSP. 
2016r. - 2017r. 

3. Doposażanie Komendy 
Powiatowej PSP i jednostek OSP  
w niezbędny sprzęt, który 
pozwoli na podniesienie 
poziomu skuteczności działań 
ratowniczych. 

3.1. Zakup samochodu specjalnego z wysięgnikiem 
hydraulicznym o wysokości ratowniczej 23 m (SHD-23). 

2016r. - 2017r. Komendant Powiatowy PSP  
w Strzelcach Op. ze środków: 
1. Starosty Strzeleckiego 
2. Komendanta Głównego 
PSP 

3.2. Doposażanie jednostek OSP w niezbędny sprzęt do 
działań ratowniczych.  

Na bieżąco  Prezesi jednostek OSP,  
Jednostki samorządu 
terytorialnego z terenu 
powiatu 
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  4. Podnoszenie poziomu wiedzy 

obywateli o sposobach unikania 
i zapobiegania występowania 
zagrożenia. 

4.1. Rozpoznawanie i ujawnianie zagrożeń występujących na 
terenie powiatu, poprzez kontrole przestrzegania 
przepisów ochrony ppoż. 

Na bieżąco Komendant Powiatowy PSP  
w Strzelcach Op. 

4.2. Propagowanie, poprzez działania profilaktyczne  
i prewencyjne, właściwych postaw wobec pojawiających 
się zagrożeń:  
a) prelekcje w szkołach i przedszkolach, 
b) turniej wiedzy pożarniczej, 
c) konkurs plastyczny. 

Na bieżąco Komendant Powiatowy PSP  
w Strzelcach Op. 

 

 

 


