
UCHWAŁA NR XXI/187/2019
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata

2019-2023".

Na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2019 poz. 511 ze zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się "Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023", 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.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Radomiu

Kinga Bogusz
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I. WPROWADZENIE.
Realizacja oczekiwań społecznych w zakresie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli
stanowi jedno z zasadniczych zadań organów administracji publicznej. Budowanie poczucia
bezpieczeństwa poprzez zespół zaplanowanych zadań realizowanych na podstawie przepisów prawa
przez wiele podmiotów przynosi efekt synergii niemożliwy do osiągnięcia poprzez działania
nieskoordynowane. Ponadto uzupełnieniem działań podejmowanych przez poszczególne podmioty
będzie aktywizowanie społeczności lokalnych i mieszkańców, celem budowania
współodpowiedzialności za poprawę bezpieczeństwa. Podstawowym celem realizacji „Programu” jest
zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa co dla mieszkańców przełoży się na
bezpieczeństwo osobiste, rodziny i najbliższego otoczenia.

II. PODSTAWA PRAWNA „PROGRAMU”.
W dniu 8.01.2019 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 2019 – 2023” (zwany dalej
„Programem”).
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. Art. 38a, 38b, (Dz.U.2019 poz.
511 ze zm.) powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponad gminnym 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 Zapobiegania 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, integruje potencjał instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie i poprawę
bezpieczeństwa oraz porządku, jednocześnie nie ingerując w autonomię poszczególnych instytucji
lokalnych oraz innych zaangażowanych podmiotów.

III. ZAŁOŻENIA „PROGRAMU”:
1. Realizacja „Programu” przyniesie korzyści mieszkańcom Radomia polegające na ograniczeniu

przestępczości, zjawisk patologicznych i innych zagrożeń.
2. Integracja jednostek zespolonej i niezespolonej administracji rządowej, jednostek samorządu

terytorialnego i organizacji pozarządowych, środowiska lokalnego oraz innych podmiotów
działających na płaszczyźnie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Radomia celem
uzyskania skumulowanego efektu w postaci poprawy bezpieczeństwa publicznego.

3. Realizacja „Programu” umożliwi aktywizowanie mieszkańców Radomia oraz zapewni możliwość
udziału w życiu społecznym i kształtowaniu relacji, w tym reagowanie na zło i działanie w kierunku
poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich oraz na promowanie wśród mieszkańców dobrych
praktyk, w tym bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożeń.

4. Ze względu na szeroki zakres zadań wskazanych do realizacji oraz ich długofalowość, „Program”
ten należy traktować jako zadanie ciągłe, rozłożone na lata 2019 - 2023. Jednocześnie jest on
otwarty w związku z czym może być aktualizowany i przystosowywany adekwatnie do zaistniałych
potrzeb lub zdiagnozowanych defektów lub deficytów.

5. Finansowanie realizacji programu następuje z środków budżetowych gminy oraz służb, inspekcji,
straży powiatowych, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy organizacji pozarządowych oraz
innych funduszy celowych przeznaczonych m.in. na profilaktykę i bezpieczeństwo.

IV. CELE „PROGRAMU”:
Celem „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa
Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 – 2023” jest:
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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. Poprawa bezpieczeństwa w sieci internetowej.
7. Wykształcenie w społeczności 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. Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód.
2. Komenda Miejska Policji w Radomiu.
3. Straż Miejska w Radomiu.
4. Miejska Państwowa Straż Pożarna.
5. Urząd Miejski w Radomiu.
6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Radomiu.
7. Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu.
8. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu.
9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu.
10.Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego.
11. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”.
12. Szkoły i placówki oświatowe.
13. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Oddział Radom.
14. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
15. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu.
16. Radomski Szpital Specjalistyczny.
17. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu.
18. Centrum Medyczne Corten Medic.
19. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Radomiu.
20. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia.
21. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu.
22. Caritas Diecezji Radomskiej.
23. Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.
24. Młodzieżowy Ośrodek Wsparcia.
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VI. REALIZACJA „PROGRAMU”.

L.p. 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.

Instytucje, które powinny
współpracować przy eliminacji
lub minimalizacji skutków danego
zagrożenia.

1. BEZPIECZEŃSTWO W
MIEJSCACH PUBLICZNYCH I
W MIEJSCU ZAMIESZKANIA.
Cel:
1. Zapobieganie powstawaniu

zagrożeń.
2. Pogłębienie wiedzy z

zakresu bezpiecznych
zachowań w życiu
codziennym mieszkańców.

3. Wprowadzenie programów
edukacyjnych i realizacja
programów kierunkowych na
temat zagrożeń.

4. Ochrona ofiar przestępstw.

1. dokonywanie analizy zagrożeń oraz potrzeb społeczności
lokalnej pod względem bezpieczeństwa i prowadzenie działań
informacyjno - edukacyjnych skierowanych do mieszkańców
o możliwych zagrożeniach i ich unikaniu;

2. prowadzenie analizy stanu służby prewencyjnej Policji ze
wskazaniem głównych problemów i oceną współpracy z
innymi podmiotami ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego;

3. efektywne wykorzystanie monitoringu wizyjnego miejsc
publicznych we współpracy z Policją i Strażą Miejską w celu
poprawy bezpieczeństwa;

4. zwiększanie liczby patroli Policji i Straży Miejskiej z innymi
formacjami i służbami, inspekcjami w tych miejscach
i czasie, które są szczególnie zagrożone wykroczeniami
i przestępczością;

5. zwiększenie wśród lokalnej społeczności roli dzielnicowego
jako policjanta pierwszego kontaktu;

6. propagowanie wśród mieszkańców zasady wzajemnej
pomocy oraz zapewnienie drożności dróg dojazdowych dla
pogotowia i straży pożarnej oraz uzupełnienie właściwego
oznakowania bloków mieszkalnych i ulic wraz z numerami
posesji;

7. propagowanie wśród mieszkańców działań edukacyjno-
informacyjnych na temat zagrożeń związanych z tlenkiem
węgla;

8. wprowadzanie skutecznych metod i środków technicznego
zabezpieczenia mienia np. znakowanie przedmiotów
wartościowych i innego mienia ruchomego;

1. Urząd Miejski w Radomiu;
2. Prokuratura Rejonowa

Radom-Wschód;
3. Komenda Miejska Policji;
4. Miejska Państwowa Straż

Pożarna;
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
oświatowo-wychowawcze;

11. Stowarzyszenie
„Bezpieczne Miasto”;
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9. monitorowanie i eliminowanie zagrożeń związanych
z organizacją imprez masowych (sportowych, artystycznych
oraz rozrywkowych);

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 sanitarno-epidemiologicznych;

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;

2. BEZPIECZEŃSTWO W
SZKOŁACH.
Cel:
1. Zapewnienie

bezpieczeństwa oraz
ograniczenie zjawisk
patologicznych i
niepożądanych wśród dzieci
i młodzieży w szkołach i
placówkach oświatowo –
wychowawczych.

1. diagnoza problemów bezpieczeństwa i zagrożeń w szkołach
i placówkach oświatowo – wychowawczych (szkoły
 podstawowe, szkoły średnie, placówki kształcenia
specjalnego) oraz w ich otoczeniu;

2. ograniczanie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach
i placówkach oświatowo -wychowawczych oraz w ich
otoczeniu;

3. wykorzystanie monitoringu wizyjnego dla poprawy
bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowo -
wychowawczych oraz w ich otoczeniu;

4. prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych

1. Urząd Miejski;
2. Szkoły i placówki oświatowo

– wychowawcze;
3. Komenda Miejska Policji;
4. Straż Miejska;
5. Miejska Państwowa Straż

Pożarna;
6. Powiatowa Stacja Sanitarno

– Epidemiologiczna;
7. Radomska Stacja Pogotowia

Ratunkowego;
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ukierunkowanych na ograniczanie dostępu do alkoholu,
narkotyków (środki odurzające i psychotropowe ), innych
używek oraz przeciwdziałanie przemocy ze strony dorosłych
i przemocy 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 i informowanie o skutkach
i konsekwencjach (m.in. grożących karach) 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, placówkach oświatowo–
wychowawczych i internatach szkolnych praktycznego
(treningi) 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 i młodzieży;

11. poszerzenie oferty aktywnego i pożytecznego spędzania
czasu wolnego m.in. poprzez wykorzystanie istniejącej bazy
rekreacyjno-sportowej i potencjału edukacyjnego (kadra
i obiekty), organizacja imprez sportowo - turystycznych;

8. Stowarzyszenie „Bezpieczne
Miasto”;

9. 62 Batalion Wojsk Obrony
Terytorialnej;

3. BEZPIECZEŃSTWO W
RUCHU DROGOWYM.
Cel:
1. Poprawa bezpieczeństwa

pieszych.
2. Poprawa bezpieczeństwa

rowerzystów.
3. Ograniczenie liczby kolizji i

1. bieżąca analiza zagrożeń ruchu drogowego;
2. typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych, narażonych

na występowanie zdarzeń drogowych;
3. poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu

poprzez organizację konkursów, zawodów, promocję
bezpiecznych zachowań;

4. poprawa bezpieczeństwa rowerzystów poprzez organizację
konkursów, zawodów, promocję bezpiecznych zachowań;

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. Miejska Państwowa Straż
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wypadków drogowych. 5. eliminowanie miejsc wyścigów samochodowych
i motocyklowych na ulicach miasta Radomia;

6. ciągła dbałość o ciągłość oświetlenia ulic i skrzyżowań;
7. zapewnienie bezpieczeństwa w środkach komunikacji

publicznej;
8. 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;

9. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie
bezpiecznej drogi do placówek oświatowo – wychowawczych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

10. prowadzenie działań mających na celu poprawę istniejącego
stanu infrastruktury drogowej;

11. monitorowanie i kontrola przewozu materiałów
niebezpiecznych oraz pojazdów ciężarowych pod względem
dopuszczalnej ładowności;

12. prowadzenie działań edukacyjno – prewencyjnych wśród
dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym;

13. promowanie ścieżek rowerowych jako bezpiecznych dróg
poruszania się rowerów;

14. promowanie elementów odblaskowych dla pieszych
i rowerzystów;

Pożarna;
7. Powiatowa Stacja Sanitarno

– Epidemiologiczna;
8. Radomska Stacja Pogotowia

Ratunkowego;
9. Stowarzyszenie „Bezpieczne

Miasto”;
10. Zespół ds. Poprawy

Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym;

4. PRZECIWDZIAŁANIE
PRZEMOCY W RODZINIE.
Cel:
1. Ograniczanie występowania

przemocy w rodzinie.
2. Stworzenie sprawnych

systemów wsparcia dla osób
potrzebujących.

3. Podnoszenie poziomu
wiedzy mieszkańców na
temat przysługujących im

1. zwiększenie efektywności działania gminnych zespołów
interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;

2. zwiększenie skuteczności działań związanych z realizacją
procedury „Niebieskiej Karty" oraz doskonalenie zasad
współdziałania i wymiany informacji instytucji mogących
udzielić pomocy prawnej, psychologicznej oraz socjalnej dla
osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

3. edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie
uregulowań prawnych;

4. podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu

1. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej;

2. Urząd Miejski w Radomiu;
3. Szkoły i placówki oświatowo

– wychowawcze;
4. Komenda Miejska Policji;
5. Straż Miejska;
6. Miejski Zarząd Dróg i

Komunikacji;
7. Miejska Państwowa Straż

Pożarna;
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praw oraz możliwości
uzyskania pomocy.

udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie
promowania i wdrażania prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie;

5. realizacja programów oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych
dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

6. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc
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;

8. Prokuratura Rejonowa
Radom Wschód;

9. Powiatowa Stacja Sanitarno
– Epidemiologiczna;

10. Radomska Stacja
Pogotowia Ratunkowego;

11. Zespół Interdyscyplinarny;
12. Stowarzyszenie

„Bezpieczne Miasto”;
13. Ośrodek Interwencji

Kryzysowej;
14. Ośrodek Wsparcia dla

Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Caritas”;

5. PRZECIWDZIAŁANIE
PRZESTĘPCZOŚCI i
WYKROCZEŃ.
Cel:
1. Ograniczenie zjawisk

kryminogennych,
wandalizmu oraz
chuligaństwa.

1. określanie miejsc sprzyjających popełnianiu przestępstw
i wykroczeń i ich eliminowanie;

2. zwiększenie ilości patroli pieszych i rowerowych w miejscach
szczególnie zagrożonych;

3. bieżące aktualizowanie „Mapy zagrożeń” przestępczością pod
dyslokację służb patrolowych;

4. przeciwdziałanie i ściganie sprawców przestępstw między
innymi takich jak: rozboje, pobicia, wymuszenia i inne;

5. zwalczanie przestępczości pospolitej (kradzieże, włamania
i inne);

6. eliminowanie zjawisk chuligaństwa i wandalizmu;
7. ograniczenie przestępczości nieletnich;
8. systematyczne przeprowadzanie akcji przeciw

środowiskom przestępczym;

1. Komenda Miejska Policji;
2. Straż Miejska;
3. Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej;
4. Ośrodek Interwencji

Kryzysowej;
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6. BEZPIECZEŃSTWO
SANITARNO –
EPIDEMIOLOGICZNE.
Cel:
1. Zapobieganie powstawaniu

i rozprzestrzenianiu się
zakażeń, chorób zakaźnych i
pasożytniczych.

2. Higiena żywności, żywienia i
kosmetyków.

3. Zaopatrzenie
w wodę do spożycia.

4. Nadzór nad miejscami
okazjonalnie
wykorzystywanymi do kąpieli
i pływalniami.

5. Stan higieniczno-sanitarny i
techniczny nieruchomości,
instytucji, obiektów i
urządzeń użyteczności
publicznej oraz transportu
publicznego.

6. Nadzór nad wytwarzaniem i
wprowadzaniem do obrotu
środków zastępczych i
nowych substancji
psychoaktywnych.

7. Promocja zdrowia.

1. zamawianie, przechowywanie i dystrybucja preparatów
szczepionkowych oraz nadzór nad podmiotami leczniczymi
realizującymi szczepienia ochronne;

2. nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi, jakie powinny
spełniać podmioty wykonujące działalność leczniczą;

3. monitorowanie i usuwanie ognisk zakażeń szpitalnych;
4. współpraca z Biurami Podróży w celu informowania

wyjeżdżających o niebezpieczeństwie zachorowania
i rozprzestrzeniania chorób oraz o sposobie zapobiegania tym
chorobom;

5. udział w zabezpieczeniu sanitarnym imprez masowych;
6. nadzór nad zakładami produkcji, hurtowniami, super

i hipermarketami;
7. import/eksport - wydawanie świadectw żywnościowych;
8. nadzór nad kioskami, sklepami, podmiotami świadczącymi

usługi transportowe, straganami, stoiskami;
9. nadzór nad barami, kawiarniami, restauracjami, zakładami

małej gastronomii;
10. nadzór nad żywieniem w szkołach, przedszkolach, żłobkach,

szpitalach, domach pomocy społecznej;
11. nadzór w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie

produkcji i obrocie żywnością;
12. nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym

obiektów i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę;
13. monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia

dostarczanej z sieci wodociągowej;
14. nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym

kąpielisk, basenów i urządzeń atrakcji wodnych;
15. nadzór nad jakością wody w tych miejscach;
16. nadzór nad zakładami fryzjerskimi, kosmetycznymi, tatuażu

i odnowy biologicznej;
17. nadzór nad obiektami hotelarskimi i turystycznymi;
18. nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej, domami opieki

społecznej;
19. nadzór nad aptekami, hurtowniami farmaceutycznymi;
20. nadzór nad dworcami PKS i PKP;
21. nadzór nad obiektami sportowymi, kulturalnymi, terenami

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna

2. Zespoły Kontroli Zakażeń
Szpitalnych;

3. Powiatowy Inspektor
Weterynarii;

4. Organizatorzy imprez
masowych;

5. Wodociągi Miejskie;
6. Komenda Miejska Policji;
7. Straż Miejska;
8. Urząd Miejski w Radomiu;
9. Szkoły i placówki oświatowo-

wychowawcze;

Id: 92C96086-93AE-4546-B030-0C3F52D2550F. Uchwalony Strona 9



rekreacyjnymi;
22. nadzór nad pralniami;
23. nadzór nad toaletami publicznymi;
24. nadzór nad stacjami paliw;
25. nadzór i kontrola sklepów, w których wprowadzane są do

obrotu środki zastępcze tzw. „dopalacze”; zabezpieczanie
podejrzanych produktów i przekazywanie do badań
laboratoryjnych celem określenia składu chemicznego pod
kątem zawartości substancji psychoaktywnych;

26. udział w: piknikach, festynach i organizacji punktów
informacyjno – edukacyjnych;

27. poradnictwo, kolportaż materiałów edukacyjnych między
innymi w zakresie konsekwencji zdrowotnych spożywania
alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków i środków
psychoaktywnych w tym dopalaczy;

7. BEZPIECZEŃSTW0
WETERYNARYJNE.
Cel:
1. Ochrona zdrowia zwierząt

oraz bezpieczeństwa
produktów pochodzenia
zwierzęcego w celu
zapewnienia ochrony
zdrowia publicznego.

2. Prowadzenie działalności w
zakresie przeciwdziałania
chorobom zakaźnych
zwierząt, w tym
zapobiegawczego i
bieżącego nadzoru
weterynaryjnego.

1. prowadzenie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt i ich
zwalczanie z urzędu- szczepienia ochronne zwierząt;

2. prowadzenie badań przed i poubojowych zwierząt oraz nadzór
nad przetwórstwem i rozbiorem mięsa;

3. wykonywanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków
spożywczych pochodzenia zwierzęcego;

4. prowadzenie monitoringu i nadzoru w zakresie produkcji
i wykorzystania pasz;

5. nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego,
skupu dziczyzny i skupu (żywych) zwierząt;

6. merytoryczna współpraca z jednostkami samorządu
terytorialnego w zakresie zagrożenia ze strony zwierząt - w
tym bezdomnych i dzikich;

1. Urząd Miejski w Radomiu;
2. Powiatowy Inspektorat

Weterynarii;
3. Powiatowa Stacja Sanitarno

– Epidemiologiczna;
4. Komenda Miejska Policji;
5. Miejska Państwowa Straż

Pożarna;
6. Straż Miejska;

8. OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO.
Cel:
1. Ochrona obiektów

dziedzictwa narodowego na

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

1. Administratorzy obiektów
zabytkowych;

2. Urząd Miejski w Radomiu;
3. Komenda Miejska Policji;
4. Straż Miejska;
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terenie miasta Radomia
(zabytkowych kościołów,
muzeów) przed utratą dóbr
kultury (kradzież, zaginięcie,
zniszczenie, nielegalny
wywóz, pożary).

środków zabezpieczeń zabytków na wypadek klęsk
żywiołowych i działalności przestępczej, tj.: kradzieży,
dewastacji;

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 Radomia, m.in. przeprowadzanie
inspekcji i kontroli obiektów ze zgromadzonymi dobrami;

5. Miejska Państwowa Straż
Pożarna;

6. Prokuratura Rejonowa
Radom Wschód;

7. Szkoły i placówki oświatowo
– wychowawcze;

9. BEZPIECZEŃSTWO W
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ.
Cel:
1. Zapewnienie

bezpieczeństwa w
prowadzeniu działalności
gospodarczej.

2. Ochrona małej i średniej
przedsiębiorczości przed
wymuszeniami, napadami i
przestępczością pospolitą.

3. Zwalczanie nieuczciwej
konkurencji.

1. identyfikacja najistotniejszych problemów w bezpiecznym
prowadzeniu działalności gospodarczej;

2. prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących
bezpieczeństwa dla osób prowadzących działalność
gospodarczą w obrębie małej i średniej przedsiębiorczości–
zabezpieczenie mienia, haracze, przestępstwa
z wykorzystaniem sieci Internet w obrocie gospodarczym;

3. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na targowiskach
i w miejscach wydzielonych do handlu detalicznego;

4. prowadzenie działań propagujących bezpieczeństwo
sanitarno-epidemiologiczne w miejscach prowadzenia handlu
żywnością;

1. Przedsiębiorcy;
2. Administratorzy targowisk;
3. Urząd Miejski w Radomiu;
4. Komenda Miejska Policji;
5. Straż Miejska;
6. Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna;
7. Miejska Państwowa Straż

Pożarna;

10. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI.
Cel:
1. Zapewnienie bezpiecznego

korzystania z Internetu.
2. Propagowanie wiedzy o

zagrożeniach
oraz zasad bezpiecznego
korzystania z Internetu.

1. popularyzacja wiedzy o zagrożeniach wynikających
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 podniesienie
świadomości dot. przestępstw internetowych np.: Phishing-u;

4. przeciwdziałanie zjawiskom cyberprzemocy w Internecie;

1. Urząd Miejski w Radomiu;
2. Komenda Miejska Policji;
3. Straż Miejska;
4. Szkoły i placówki oświatowo

– wychowawcze;
5. Stowarzyszenie „Bezpieczne

Miasto”;

11. BEZPIECZEŃSTWO
PRZECIWPOŻAROWE.
Cel:
1. Zapobieganie powstawaniu

1. popularyzacja wiedzy o przepisach przeciwpożarowych;
2. edukacja społeczeństwa na temat bezpiecznego zachowania

podczas zdarzeń, w tym zatruć tlenkiem węgla;
3. organizowanie pogadanek, prelekcji oraz konkursów na temat

1. Miejska Państwowa Straż
Pożarna;

2. Szkoły i placówki oświatowo
– wychowawcze;
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zdarzeń mogących stanowić
zagrożenie dla ludzi i mienia.

2. Likwidacja zagrożeń
pożarowych.

3. Propagowanie wiedzy o
zagrożeniach oraz poznanie
zasad bezpiecznego
zachowania w przypadku
wystąpienia zagrożenia
pożarem.

bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla seniorów, dzieci
i młodzieży, w tym turnieju wiedzy pożarniczej;

4. rozpoznawanie i usuwanie zagrożeń pożarowych i innych
miejscowych zagrożeń;

5. organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych w czasie
pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych
zagrożeń;

6. wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności
ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji
miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;

3. Ochotnicza Straż Pożarna;
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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 sporządzenia pisemnego rocznego
sprawozdania 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 Radomiu w w/w terminie.
Opracowany „Program” ma charakter ramowy i może być aktualizowany w formie aneksu
adekwatnie do występujących zagrożeń.
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