UCHWAŁA NR 811/2014
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 27 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia" Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli
i porządku publicznego na lata 2015-2018".
Na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r poz.
595 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się.” Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku
publicznego na lata 2015-2018”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta Radomia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radomiu
Dariusz Wójcik
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Załącznik do Uchwały Nr 811/2014
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 27 października 2014 r.
POWIATOWY
PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI
ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
NA LATA 2015 – 2018
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I. WPROWADZENIE
W dniu 3.01.2014 roku na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia została
podjęta decyzja dotycząca opracowania "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015 – 2018" (zwany dalej Programem) . Na
podstawie Uchwały Nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia i Zarządzenia nr 4719/2014
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
w celu opracowania „Mapy zagrożeń” na terenie miasta Radomia przeprowadzono szerokie konsultacje
społeczne. Zasięg konsultacji miał charakter ogólnomiejski i środowiskowy a uczestniczyć w nim mogli
wszyscy mieszkańcy Radomia oraz określone środowiska branżowe tj. Komenda Miejska Policji, Straż
Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Miejski Zarząd Lokalami, Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe,
Zespoły Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowa Stacja Sanitarno -
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Epidemiologiczna ,Radomskie Organizacje Pozarządowe. Formą konsultacji była opracowana i zatwierdzona
przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia ankieta zawierająca 5 podstawowych pytań
z dziedziny bezpieczeństwa (załącznik nr 1 do Programu). Przeprowadzenie konsultacji polegało na
udostepnieniu formy elektronicznej –przesyłanie informacji na adres konsultacje@umradom.pl ,
sbm@umradom.pl
i poprzez
narzędzie
głosowania
udostępnione
na
portalu
internetowym www.radom.pl oraz w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety i złożenie jej w czterech
stałych punktach obsługujących konsultacje tj:
- Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9
- Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30
- Centrum Komunikacji Społecznej ul. Żeromskiego 104
- Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1.
Na podstawie tych ankiet opracowano „Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych wśród
mieszkańców miasta Radomia” i graficznie przedstawiono zagrożenia wynikające z w/w Sprawozdania na mapie
miasta Radomia , tworząc tzw. „Mapę zagrożeń”. Ponadto członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla
miasta Radomia przedstawili zagrożenia bezpieczeństwa i porządku dla mieszkańców miasta Radomia występujące
w reprezentowanych przez nich branżach społecznych i sposoby ich minimalizacji oraz ewentualnej eliminacji.
Wszystkie w/w informacje były materiałem wyjściowym do opracowania niniejszego Powiatowego
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na
lata 2015 – 2018”.
II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. Art. 38a, 38b, (Dz.U.2013.595
z póź. zm.) powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony przeciwpożarowej
i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Zgodnie
z art. 38 a ust. 1 powyższej ustawy została powołana przez Prezydenta Miasta Radomia Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi
służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli. Jednym z zadań Komisji jest przygotowanie projektu Powiatowego „Programu
Zapobiega nia Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli”, co stanowi
wypełnienie zapisu art. 38 a ust. 2 pkt 3 w/w ustawy.
Program przygotowany przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia i jego uniwersalny
charakter, sprawia, że integruje on wszystkie instytucje odpowiedzialne za problem szeroko rozumianego
bezpieczeństwa, jednocześnie nie ingerując w suwerenność poszczególnych instytucji lokalnych oraz innych
podmiotów.
III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU
1. Realizacja programu powinna przynieść korzyści mieszkańcom miasta Radomia polegające na ograniczeniu
przestępczości, zjawisk patologicznych i innych zagrożeń.
2. Zintegrować i włączyć w poprawę bezpieczeństwa publicznego jednostki państwowe, jednostki
samorządowe oraz powiatowe służby, inspekcje, straże, organizacje pozarządowe, środowiska lokalne oraz inne
podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie miasta Radomia.
3. Realizacja Programu umożliwi mieszkańcom miasta Radomia aktywniejsze uczestnictwo w życiu
społecznym, w tym reagowanie na zło i działanie w kierunku poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich oraz na
propagowanie wśród mieszkańców określonych zachowań w sytuacjach wystąpienia zagrożeń.
4. Ze względu na duży zakres zadań wskazanych do realizacji oraz ich długofalowość, program ten należy
traktować jako zadanie ciągłe, rozłożone na lata 2015 - 2018. Jednocześnie jest on programem otwartym
i dynamicznym w związku z czym może być aktualizowany i przystosowywany do zaistniałych potrzeb.
Finansowanie realizacji programu następuje z dostępnych środków budżetowych gminy i służb, inspekcji,
straży powiatowych, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy organizacji pozarządowych oraz innych
funduszy celowych przeznaczonych m.in. na profilaktykę i bezpieczeństwo
IV. CELE PROGRAMU
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Celem „ Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego na lata 2013 – 2018” jest:
1. Poprawa stanu porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta Radomia.
2. Monitorowanie i eliminowanie zagrożeń związanych z organizacją imprez masowych (sportowych,
artystycznych oraz rozrywkowych).
3. Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców.
4. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomanii.
6. Bezpieczeństwo w sieci internetowej.
7. Wykształcenie w społeczeństwie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa.
8. Pogłębienie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpiecznych zachowań w życiu codziennym.
9. Propagowanie wśród mieszkańców zasady wzajemnej pomocy oraz wprowadzanie skutecznych metod
i środków technicznego zabezpieczenia mienia.
10. Wzrost zaufania społecznego do Policji, Straży Miejskiej i innych służb i instytucji działających na rzecz
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
V. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROGRAMU.
1. Prokurator Rejonowy Radom-Wschód.
2. Komenda Miejska Policji w Radomiu.
3. Straż Miejska.
4. Państwowa Straż Pożarna.
5. Urząd Miejski w Radomiu.
6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
7. Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu.
8. Inspektorat Weterynarii w Radomiu.
9. Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
10. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego.
11. Komisjia Bezpieczeństwa przy Radzie Miejskiej w Radomiu.
12. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”.
13. Administratorzy obiektów.
14. Szkoły i placówki oświatowe.
15. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
16. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.
17. Radomski Szpital Specjalistyczny.
18. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny.
19. Lekarze pierwszego kontaktu.
20. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
21. Zespół Interdyscyplinarny.
22. Organizacje pozarządowe.
23. Lokalne media.
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VI. ZAGROŻENIA-REALIZACJA PROGRAMU

L.p.

1

Nazwa zagrożenia
i zamierzony cel.

Sposoby eliminacji lub minimalizacji skutków danego
zagrożenia. Zadania własne i zadanie dla instytucji
współpracujących przy eliminacji lub minimalizacji danego
zagrożenia.
BEZPIECZE Ń STWO
1. Dokonywanie analizy zagrożeń bezpieczeństwa oraz potrzeb
W MIEJSCACH
społeczności lokalnej pod względem bezpieczeństwa i prowadzenie
PUBLICZNYCH I W
działań informacyjno - edukacyjnych skierowanych do
MIEJSCU
mieszkańców o możliwych zagrożeniach i ich unikaniu.
ZAMIESZKANIA
2. Prowadzenie analizy stanu służby prewencyjnej Policji ze
Cel
wskazaniem głównych problemów i oceną współpracy z innymi
podmiotami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
1. Zapobieganie
3. Promowanie i efektywne wykorzystanie monitoringu wizyjnego
powstawaniu zagrożeń
miejsc publicznych skorelowanego z odpowiednią współpracą
bezpieczeństwa.
2. Pogłębienie wiedzy
z Policją i Strażą Miejską w celu poprawy
bezpieczeństwa.
z zakresu bezpiecznych
zachowań w życiu
4. Zwiększanie liczby patroli Policji i Straży Miejskiej z innymi
formacjami i służbami, inspekcjami w tych miejscach i czasie,
codziennym
które są szczególnie zagrożone wykroczeniami i przestępczością.
mieszkańców.
5. Zwiększenie wśród lokalnej społeczności roli
3. Wprowadzenie
dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu.
programów edukacyjnych
6. Propagowanie wśród mieszkańców zasady wzajemnej pomocy
i realizacja programów
oraz zapewnienie drożności dróg dojazdowych dla pogotowia
kierunkowych.
i straży pożarnej oraz uzupełnienie właściwego oznakowania
na temat zagrożeń.
4. Ochrona ofiar przestępstw. bloków mieszkalnych i ulic wraz z numerami posesji.
7.Propagowanie wśród mieszkańców działań edukacyjnoinformacyjnych na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla.
8. Wprowadzanie skutecznych metod i środków technicznego
zabezpieczenia mienia np. znakowanie przedmiotów
wartościowych i innego mienia ruchomego.
9. Monitorowanie i eliminowanie zagrożeń związanych
z organizacją imprez masowych (sportowych, artystycznych oraz
rozrywkowych).
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Instytucje które powinny
współpracować przy
eliminacji lub minimalizacji
skutków danego zagrożenia.
1. Urząd Miejski w Radomiu
2.Prokuratura Rejonowa
w Radomiu,
3. Komenda Miejska Policji,
4.Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej,
5. Straż Miejska,
6.Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
7. Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego,
8. Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna,
9.Powiatowy Inspektorat
Weterynarii,
10. Szkoły i Placówki SzkolnoWychowawcze,
11.Stowarzyszenie „Bezpieczne
Miasto”,
12.Organizacje pozarządowe,
13.Lokalne media,
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10.Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku uczestnikom
wypoczynku nad akwenami wodnymi.
11.Prowadzenie systematycznej kontroli lokali gastronomicznych,
punktów sprzedaży alkoholu pod względem posiadania zezwolenia
na sprzedaż alkoholu, sprzedaży alkoholu osobom nieletnim
i osobom nietrzeźwym, spełnienia norm budowlanych i sanitarnoepidemiologicznych.
12. Promowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo
przestrzeni publicznych, promowanie bezpiecznej architektury,
oświetlenia, oznakowania informacyjnego, modelowania istniejącej
zieleni.
13. Prowadzenie właściwej gospodarki odpadami.
14.Podejmowanie działań w odniesieniu do zwierząt bezdomnych –
w szczególności niebezpiecznych dla otoczenia.
15. Stałe doskonalenie współpracy i koordynacji działań służb,
inspekcji, straży oraz innych uczestników działań ratowniczych na
terenie miasta Radomia.
16. Prowadzenie działań profilaktycznych prowadzących do
ograniczenia lub likwidacji przyczyn występujących zagrożeń
poprzez prowadzenie czynności kontrolno –rozpoznawczych
obiektów w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
BEZPIECZE Ń STWO
1. O bserwacja i analiza problemów bezpieczeństwa i zagrożeń
W SZKO Ł ACH
w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych (szkoły
Cel
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki
1. Zapewnienie
kształcenia specjalnego) oraz w ich otoczeniu.
bezpieczeństwa w szkołach 2. Ograniczanie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach
i placówkach oświatowo –
i placówkach oświatowo - wychowawczych oraz w ich otoczeniu.
wychowawczych oraz
3. Wykorzystanie monitoringu wizyjnego dla poprawy
ograniczenie zjawisk
bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowo patologicznych
wychowawczych oraz w ich otoczeniu.
i niepożądanych wśród dzieci 4. Prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych
i młodzieży w szkołach
ukierunkowanych na ograniczanie dostępu do alkoholu,
i placówkach oświatowo –
narkotyków (środki odurzające i psychotropowe ) , innych używek
wychowawczych.
oraz przeciwdziałanie przemocy ze strony dorosłych i przemocy
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1. Urząd Miejski,
2.Szkoły i placówki oświatowo
– wychowawcze,
3.Komenda Miejska Policji,
4. Straż Miejska,
5. Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej,
6. Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna,
7.Radomska Stacja Pogotowia
Ratunkowego,
8.Stowarzyszenie „Bezpieczne
Miasto”,
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rówieśniczej wynikającej z zachowań agresywnych dzieci
i młodzieży w środowisku szkolnym.
5. Podnoszenie poziomu współpracy: dyrekcji szkoły - nauczycieli
– uczniów - rodziców - Policji, Straży Miejskiej w zakresie
poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach światowo wychowawczych.
6. Prowadzenie działań edukacyjnych informujących o skutkach
i konsekwencjach (m.in. grożących kar) wynikających
z przestępczości i demoralizacji.
7. Realizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień
(alkoholizm, narkomania), uzależnień od Internetu, hazardu i itp.
wśród dzieci i młodzieży (organizacja szkoleń, konkursów,
turniejów wiedzy itp.).
8. Przeprowadzanie w szkołach i placówkach oświatowo –
wychowawczych, internatach szkolnych praktycznego (treningów)
sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji.
9. Realizacja edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach w tym
kształtowanie umiejętności stosowania pierwszej pomocy.
10. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej w celu kształtowania
zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa osobistego skierowane do
dzieci, młodzieży.
11.Poszerzenie oferty aktywnego i pożytecznego spędzania czasu
wolnego m.in. poprzez wykorzystanie istniejącej bazy rekreacyjnosportowej i potencjału edukacyjnego (kadra i obiekty), organizacja
imprez sportowo - turystycznych.
BEZPIECZE Ń STWO
1.Bieżąca analiza zagrożeń ruchu drogowego.
W RUCHU DROGOWYM 2. Typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych, narażonych na
Cel
występowanie zdarzeń drogowych.
1. Poprawa bezpieczeństwa 3. Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu.
pieszych i w ruchu kołowym. 4. Eliminowanie miejsc wyścigów samochodowych
2. Ograniczenie liczby kolizji i motocyklowych na ulicach miasta Radomia.
i wypadków drogowych.
5. Ciągła dbałość o ciągłość oświetlenia ulic i skrzyżowań.
6.. Zapewnienie bezpieczeństwa w środkach komunikacji
publicznej.
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9.Organizacje pozarządowe,
10. Lokalne media,

1. Urząd Miejski w Radomiu,
2.Szkoły i Placówki Oświatowo
– Wychowawcze,
3. Komenda Miejska Policji,
4.Straż Miejska,
5.Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji,
6.Komenda Miejska
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7. Prowadzenie akcji kontroli stanu technicznego pojazdów
i kierujących, a w szczególności dowożących uczniów do szkół,
wiozących na wycieczki oraz na zimowy i letni wypoczynek
w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje" i "Bezpieczne Ferie".
8. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie
bezpiecznej drogi do placówek oświatowo – wychowawczych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
9. Prowadzenie działań mających na celu poprawę istniejącego
stanu infrastruktury drogowej.
10. Monitorowanie i kontrola przewozu materiałów
niebezpiecznych oraz pojazdów ciężarowych pod względem
dopuszczalnej ładowności.
11. Prowadzenie działań edukacyjno – prewencyjnych wśród dzieci
i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
12. promowanie elementów odblaskowych dla pieszych
i rowerzystów,
PRZECIWDZIA Ł ANIE 1. Zwiększenie efektywności działania gminnych zespołów
PRZEMOCY
interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy
W RODZINIE
w rodzinie.
Cel
2. Zwiększenie skuteczności działań związanych z realizacją
1. Ograniczanie
procedury „Niebieskiej Karty" oraz doskonalenie zasad
występowania przemocy
współdziałania i wymiany informacji instytucji mogących udzielić
w rodzinie.
pomocy prawnej, psychologicznej oraz socjalnej dla osób
2. Stworzenie sprawnych
dotkniętych przemocą w rodzinie.
systemów wsparcia dla osób 3. Edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie
uregulowań prawnych.
potrzebujących.
4. Podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu
3. Podnoszenie poziomu
udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie
wiedzy mieszkańców na
promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych
temat przysługujących im
praw oraz możliwości
w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie.
uzyskania pomocy.
5. Realizacja programów oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych
dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
6. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc
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Państwowej Straży Pożarnej,
7.Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna,
8.Radomska Stacja Pogotowia
Ratunkowego,
9.Stowarzyszenie „Bezpieczne
Miasto”,
10.Zespół ds. Poprawy
Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym,
11.Organizacje pozarządowe,
12.Lokalne media,

1. Urząd Miejski w Radomiu,
2.Szkoły i Placówki Oświatowo
– Wychowawcze,
3.Komenda Miejska Policji,
4. Straż Miejska,
5. Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji,
6. Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej,
7. Prokuratura Rejonowa
Radom Wschód,
8. Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna,
9.Radomska Stacja Pogotowia
Ratunkowego,
10. Zespół Interdyscyplinarny,
11.Stowarzyszenie „Bezpieczne
Miasto”,

Strona 7

5

PRZECIWDZIA Ł ANIE
PRZEST Ę PCZO ŚCI
i WYKROCZEŃ
Cel.
1. Ograniczenie zjawisk
kryminogennych,
wandalizmu oraz
chuligaństwa.

6

BEZPIECZE Ń STWO
SANITARNO –
EPIDEMIOLOGICZNE
Cel
1. Ochrona zdrowia
ludzkiego przed
niekorzystnym wpływem
szkodliwości i uciążliwości
środowiskowych oraz
zapobieganie powstawaniu
chorób, w tym chorób

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
7. Promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego opartych
na szacunku, partnerstwie, wzajemnej pomocy i umiejętności
rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
8. Kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy- organizowanie
szkoleń, konferencji itp.
9. Prowadzenie systemów wsparcia i poradnictwa terapeutycznego
dla osób i bliskich osób uzależnionych.
10. Propagowanie telefonów zaufania.

12. Organizacje pozarządowe,
13. Ośrodek Interwencji
Kryzysowej,
14.Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Caritas”,
15. Lokalne media,

1. Bieżące aktualizowanie „ Mapy zagrożeń” przestępczością pod
kątem społecznych oczekiwań co do dyslokacji służb patrolowych.
2. Zwiekszenie ilości patroli pieszych i rowerowych.
3. Określanie miejsc sprzyjających popełnianiu przestępstw
i wykroczeń i ich eliminowanie.
4. Przeciwdziałanie i skuteczne ściganie sprawców przestępstw
między innymi takich jak: rozboje, pobicia, wymuszenia i inne.
5. Zwalczanie przestępczości pospolitej (kradzieże, włamania
i inne).
6 .E liminowanie zjawisk chuligaństwa i wandalizmu.
7. Ograniczenie przestępczości nieletnich.
8. Systematyczne przeprowadzanie akcji przeciw konkretnym
środowiskom przestępczym.
1. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się chorób
zakaźnych i zawodowych.
2. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania
higieniczne i zdrowotne dotyczące: higieny środowiska, higieny
w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania,
higieny wypoczynku i rekreacji oraz warunków zdrowotnych
żywności, żywienia i przedmiotów użytku.
3. Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien
spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których
są udzielane świadczenia zdrowotne.
4. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez

1. Komenda Miejska Policji,
2. Straż Miejska,
3. Lokalne media,

Id: B654907D-2D62-4BB4-AAB9-C28968D61D27. Uchwalony

1.Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna,
2.Powiatowy Inspektorat
Weterynarii,
3.Radomska Stacja Pogotowia
Ratunkowego,
4.Szkoły i Placówki Oświatowo
– Wychowawcze,
5.Przychodnie,
6.Radomski Szpital
Specjalistyczny,
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zakaźnych i zawodowych.
2. Sprawowanie
zapobiegawczego i bieżącego
nadzoru sanitarnego,
prowadzenie
działalności zapobiegawczej
i przeciwepidemicznej
w zakresie chorób zakaźnych
i innych chorób
powodowanych warunkami
środowiska, a także
prowadzenie
działalności oświatowozdrowotnej.

7

ludzi oraz nadzór nad urządzeniami wykorzystywanymi do
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz miejsc kąpielowych.
5. Nadzór nad jakością zdrowotną żywności oraz warunkami
zdrowotnymi produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami
oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.
6. Kontrole zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i zakładów
tatuażu, kontrole w przychodniach i szpitalach pod katem procesów
dezynfekcyjnych powierzchni i narzędzi oraz kontrola szczepień
ochronnych.
7. Prowadzenie wywiadów epidemiologicznych, propagowanie
metod zdrowego odżywiania w celu zmniejszenia liczby
zachorowań oraz profilaktyki p. gruźliczej, współpraca ze
szkołami.
8. Współpraca z Inspekcja Weterynaryjną na temat chorób
odzwierzęcych, wścieklizny, boreliozy i innych, oraz prowadzenie
wywiadów w tych tematach.
9. Prowadzenie kontroli miejsc sprzedaży „dopalaczy” oraz
wydawanie decyzji o wycofaniu ze sprzedaży oraz zakazie
wprowadzenia do obrotu.

BEZPIECZE Ń STW0
WETERYNARYJNE

1. Prowadzenie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt i ich
zwalczanie z urzędu- szczepienia ochronne zwierząt.
Cel
2. Prowadzenie badań przed i poubojowych zwierząt oraz nadzór
1. Ochrona zdrowia zwierząt nad przetwórstwem i rozbiorem mięsa.
oraz bezpieczeństwa
3. Wykonywanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków
produktów pochodzenia
spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
zwierzęcego w celu
4. Prowadzenie monitoringu i nadzoru w zakresie produkcji
i wykorzystania pasz.
zapewnienia ochrony
zdrowia publicznego.
5. Nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego,
2. Prowadzenie działalności skupu dziczyzny i skupu (żywych ) zwierząt.
w zakresie przeciwdziałania 6.Merytoryczna współpraca z jednostkami samorządu
chorobom zakaźnych
terytorialnego w zakresie zagrożenia ze strony zwierząt - w tym

Id: B654907D-2D62-4BB4-AAB9-C28968D61D27. Uchwalony

7.Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny,
8. lekarze pierwszego kontaktu,
9.Państwowa Inspekcja
Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
10. Organizacje pozarządowe,
11.Lokalne media,

1.Urząd Miejski,
2.Powiatowy Inspektorat
Weterynarii,
3.Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna,
4. Komenda Miejska Policji,
5.Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej,
6.Straż Miejska,
7.Lokalne media,
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zwierząt, w tym
bezdomnych i dzikich.
zapobiegawczego i bieżącego
nadzoru weterynaryjnego.

8

OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Cel
1. Ochrona dziedzictwa
narodowego na terenie
miasta Radomia zwłaszcza
zabytkowych kościołów
,muzeów skutkujących
utratą dóbr kultury (kradzież,
zaginięcie, zniszczenie,
nielegalny wywóz, pożary).
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BEZPIECZE Ń STWO
W DZIA Ł ALNO Ś CI
GOSPODARCZEJ
Cel
1. Zapewnienie
bezpieczeństwa
w prowadzeniu działalności
gospodarczej.
2. Ochrona małej i średniej
przedsiębiorczości przed
wymuszeniami, napadami
i przestępczością pospolitą.

1. Prowadzenie systematycznej rejestracji „zbiorów" zabytkowych
znajdujących się na terenie miasta Radomia wraz z wykonaniem
dokumentacji fotograficznej i opisowej oraz z uwzględnieniem
znakowania obiektów zabytkowych.
2. Systematyczne wprowadzanie nowoczesnych technicznych
środków zabezpieczeń zabytków (np. monitoring) zarówno na
wypadek klęsk żywiołowych, jak i przestępczej działalności
człowieka, np. kradzieże czy dewastacje.
3. Edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu wzmacnianie
poczucia tożsamości i odpowiedzialności za stan dziedzictwa
narodowego.
4. Podejmowanie inicjatyw w celu ochrony zabytków
zlokalizowanych na terenie miasta Radomia, m.in.
przeprowadzanie inspekcji i kontroli obiektów ze zgromadzonymi
dobrami.

1. Administratorzy obiektów
zabytkowych,
2. Urząd Miejski w Radomiu,
3.Komenda Miejska Policji,
4.Straż Miejska,
5. Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej,
6.Prokuratura Rejonowa Radom
Wschód,
7.Organizacje pozarządowe,
8. Szkoły i Placówki Oświatowo
– Wychowawcze,
9. Lokalne media,

1. Identyfikacja najistotniejszych problemów w celu bezpiecznego
prowadzenia uczciwej działalności gospodarczej.
2. Prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa
dla osób prowadzących działalność gospodarczą w obrębie małej
i średniej przedsiębiorczości – zabezpieczenie mienia , haracze itp.
(w tym o przestępstwach internetowych w obrocie gospodarczym).
3. Zapewnienie bezpieczeństwa na targowiskach i miejscach
wydzielonych do handlu detalicznego.
4. Prowadzenie działań propagujących bezpieczeństwo sanitarnoepidemiologiczne w miejscach prowadzenia handlu żywnością.

1.Przedsiębiorcy,
2.Administratorzy targowisk,
3.Urząd Miejski,
4. Komenda Miejska Policji,
5. Straż Miejska,
6. Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna,
7. Lokalne media,
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3. Zwalczanie nieuczciwej
konkurencji.
10

BEZPIECZE Ń STWO
W SIECI
Cel
1. Zapewnienie bezpiecznego
korzystania z Internetu.
2. Propagowanie wiedzy
o zagrożeniach
występujących przy
korzystaniu z Internetu.
oraz poznanie zasad
bezpiecznego korzystania
z Internetu.

1. Popularyzacja wiedzy o zagrożeniach wynikającej
z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu.
2. Podejmowanie działań skierowanych do rodziców i młodzieży
na temat korzystania z dostępnych zabezpieczeń filtrujących treści
witryn internetowych.
3. Podejmowanie działań mających na celu uświadamianie
społeczeństwu przestępstw internetowych (m.in. w obrocie
gospodarczym).
4. Przeciwdziałanie zjawiskom cyberprzemocy w Internecie.
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1.Urząd Miejski,
2.Komenda Miejska Policji,
3.Straż Miejska,
4. Szkoły i Placówki Oświatowo
– Wychowawcze.
5.Stowarzyszenie „Bezpieczne
Miasto”,
6. Lokalne media.
7. Organizacje pozarządowe.
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VII. MONITOROWANIE I OCENA PROGRAMU.
Opracowany” Program” zostanie przesłany do wszystkich instytucji zajmujących się problematyką
bezpieczeństwa. Każda instytucja biorąca udział w Programie zobowiązana jest do realizacji zadań zawartych
w treści programu oraz sporządzić pisemne roczne sprawozdanie z tej tematyki. Sprawozdanie zostanie
przedstawione na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla miasta Radomia
w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni. Na podstawie pisemnych sprawozdań instytucji
realizujących „Program” obsługa biurowa Komisji Bezpieczeństwa sporządzi roczne sprawozdanie
z realizacji tego programu i przedstawi na sesji Rady Miejskiej w w/w terminie.
Opracowany „Program” jest programem zmiennym i każdorazowo jego realizacja zadań może być
zmieniona w formie aneksu dostosowana do występujących zagrożeń.
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