
UCHWAŁA NR LI/455/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia 
za 2020 rok 

Na podstawie art.38b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 
2020 rok stanowiące 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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Załącznik do uchwały Nr LI/455/2021 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA RADOMIA ZA 2020 ROK 

Na spotkaniu w dniu 5 stycznia 2021 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku rozpoczęła pracę od 
omówienia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2020 rok. 

Następnie przyjęto Plan Pracy na 2021 rok z kwartalnym podziałem zadań. 

Realizacja Planu Pracy za 2020 rok przedstawia się następująco: 

I KWARTAŁ: 

1. Informacja o budżecie miasta Radomia na 2020 rok dotycząca zabezpieczenia środków finansowych na 
realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa obywateli i ochrony porządku publicznego. 

Dyrektor Wydziału Budżetu UM w Radomiu poinformował, że w budżecie Gminy Miasta Radomia 
uchwalonym na 2020 rok, na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku 
publicznego zabezpieczone zostały nw. środki: 

a) Utrzymanie Straży Miejskiej - 6 121 000 zł, w tym gospodarka odpadami 586 615 zł.  
b) Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 21 125 093 zł. 
c) Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony - 211 500 zł w tym: 
- Zadania z zakresu obrony cywilnej - 12 500 zł. 
- Zarządzanie kryzysowe - 25 000 zł.  
- Monitoring ulic - 109 500 zł. 
d) Rezerwa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 3 520 000 zł. 

2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii "Bezpieczne Ferie 2020" (10.02. 
-23.02.2020 r.) zadania związane z edukacją dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa w mieście. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia przyjęła sprawozdanie z planowanych 
i podjętych działań instytucji realizujących problematykę „Bezpiecznych Ferii 2020". Na podstawie sprawozdań 
instytucji realizujących powyższe zadanie zostało opracowane sprawozdanie zbiorcze, które zostało przesłane 
do wiadomości Wojewody Mazowieckiego oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW 
w Warszawie - Załącznik nr 1 do ww. Sprawozdania. 

3. Informacja na temat pracy Monitoringu Miejskiego w Radomiu za 2019 rok. 

Kierownik Referatu Ochrony i Monitoringu Miasta Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony UM w Radomiu przedstawił analizę monitoringu miejskiego w Radomiu. W 2019 roku 
ogółem pracownicy monitoringu zgłosili 5025 interwencji z tego 294 interwencji skierowano do Komendy 
Miejskiej Policji w Radomiu, a 4731 interwencji do Straży Miejskiej w Radomiu. Ujawniono i zatrzymano 18 
sprawców na gorącym uczynku przestępstwa. Ujawniono i zatrzymano 3436 sprawców na gorącym uczynku 
wykroczenia oraz pracownicy monitoringu przekazali 1570 informacji z prośbą o interwencje do służb 
porządkowych w tym między innymi 283 razy wezwano pogotowie ratunkowe, 3 razy wezwano Straż Pożarną, 
417 razy udzielono pomocy osobom nietrzeźwym, 73 razy zgłoszono awarię oświetlenia ulicznego, 791 razy 
udzielono pomocy osobom leżącym. Do najbardziej zagrożonych monitorowanych miejsc pod kątem 
zaistniałych zdarzeń między innymi należą: Plac Dworcowy 442 zdarzeń, skrzyżowanie ulic: Struga/25 Czerwca 
219 zdarzeń, skrzyżowanie ulic: Żeromskiego/Traugutta 124 zdarzenia, skrzyżowanie ulic: Struga/ 
Niedziałkowskiego 202 zdarzeń. 

4. Sprawy Różne. 

Zgłoszenia mieszkańców Radomia dotyczące migracji dzików w mieście. 

Łowczy Okręgowy zapoznał Komisję z problemem migracji dzików i jego zagrożeniem dla bezpieczeństwa 
osób i w komunikacji ruchu drogowego. Jak wynika z jego oświadczenia zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, 
miasto odpowiada za zwierzęta bezpańskie, a nie dzikie. Ustawa tego nie reguluje, a zatem na zasadach 
ogólnych przepisów "dziki są własnością Skarbu Państwa" - czytamy. Precyzując, ustawodawca nie wskazał 
szczegółowo, kto odpowiada za odławianie, ratowanie, opiekę spacerującej ulicami watahy leśnych stworzeń, 
a w skrajnych przypadkach – dobicie i uprzątniecie tuszy potrąconego przez samochód dziko żyjącego 
zwierzęcia. Nie wskazał także, kto ma za to zapłacić. W zamian odnajdujemy nieskończenie wiele interpretacji 
prawnych, w których to kompetencje i obowiązki  w zakresie odławiania na terenach miejskich dzikiej zwierzyny, 
która zgodnie z przepisami prawa stanowi dobro ogólnonarodowe i jest własnością Skarbu Państwa, 
przerzucane są najczęściej na barki gmin. Dzik nie zna granic, jest zwierzęciem wolno żyjącym, może więc 
swobodnie wędrować i zwiększać terytorium swojego żerowania, również o sąsiadujące z lasem tereny 
zurbanizowane. 
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Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska UM w Radomiu poinformował, że dziki przemieszczają się 
po terenach miejskich i stanowią zagrożenie dla ludzi. Informacje uzyskane od mieszkańców wskazują, że dziki 
przemieszczają się w okolicy ul. Potkanowskiej i wzdłuż rzeki Mlecznej. Żerują na pozostawionych przez 
mieszkańców śmieciach. Wydział nie może wydać stosownych decyzji administracyjnych dotyczących 
selektywnego odstrzału dzików ze względu na teren miejski. Wymagane są kompleksowe działania wszystkich 
podmiotów (w tym i Urzędu Miejskiego) odpowiedzialnych za gospodarkę leśną z uwzględnieniem prawa 
łowieckiego. 

Wnioski: 

1. Wszystkie podmioty realizujące problematykę „Bezpiecznych Ferii 2020" podczas ferii zimowych w 2020 
roku w terminie do 25 lutego 2020 roku przedstawiły pisemne sprawozdanie z realizacji konkretnych 
działań w tym temacie, które następnie zostało przesłane do Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu, w wersji papierowej i na e-mail sbm@umradom.pl. 
Na podstawie sprawozdań instytucji, realizujących powyższą problematykę zostało opracowane 
sprawozdanie zbiorcze i przesłane do wiadomości Wojewody Mazowieckiego oraz Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie. Ponadto sprawozdanie to stanowi 
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 
2020 rok. 

2. Referat Ochrony i Monitoringu Miasta WBZKiO Urzędu Miejskiego w Radomiu „Analizę pracy 
monitoringu miejskiego za 2019 rok” przesłał do wiadomości Komendantowi Miejskiemu Policji i Straży 
Miejskiej w Radomiu celem podjęcia odpowiednich działań operacyjno-prewencyjnych zmierzających do 
minimalizacji zagrożeń na terenie monitorowanym miasta Radomia. 

3. W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi i bezpieczeństwa w ruchu drogowym związanym 
z migracją dzików na terenie miasta Radomia Komisja Bezpieczeństwa wypracowała następujące decyzje;  

- Wydział Ochrony Środowiska na wniosek Administratorów Obiektów Publicznych wyda stosowne decyzje 
administracyjne związane z migracją dzików i zagrożeń z tym związanych oraz rozważy możliwość 
przygotowania decyzji administracyjnych związanych z odłowem redukcyjnym dzików stwarzających 
realne zagrożenia dla mieszkańców Radomia. Ponadto przygotuje informacje dla mieszkańców dotyczące: 
nie dokarmiania dzików, sprzątania śmieci komunalnych oraz sposobu postępowania w przypadku 
spotkania z dzikimi zwierzętami. Powyższe informacje zostaną nagłośnione w lokalnych mediach. 
- Polski Związek Łowiecki rozważy wydanie stosownych poleceń dla Prezesów Obwodów Łowieckich 
wokół miasta administracyjnego Radomia (dawne województwo) dotyczące redukcji populacji dzików 
w tych obwodach łowieckich zgodnie z Ustawą „Prawo Łowieckie” Dz.U. z 2019 roku poz.730. 

 II KWARTAŁ: 

1. Omówienie spraw związanych z zabezpieczeniem imprez masowych w szczególności przygotowanie 
służb porządkowych do nowego sezonu piłkarskiego i zagrożeń z tym związanych. 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu przedstawił sprawozdanie, z którego wynika, że 
w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku Komenda Miejska Policji dokonała zabezpieczeń 
15 imprez masowych w tym: 

- masowych imprez sportowych z wyłączeniem piłki nożnej – 12, 
- 3 mecze piłki nożnej bez udziału kibiców.  

Do zabezpieczenia w/w imprez zaangażowanych było 1023 policjantów. Na terenie KMP w Radomiu 29 
kibiców jest objętych zakazem wstępu na imprezy masowe. Ponadto na terenie działania KMP w Radomiu 
zabezpieczono 29 zgromadzeń, do których zaangażowano 964 policjantów. Podczas zabezpieczenia ww. 
imprez nie odnotowano zdarzeń o charakterze przestępstwa. 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Radomiu poinformowała, że w I połowie 2020 roku 
zezwolenia na imprezy masowe wydawano zgodnie z obowiązującymi przepisami i obostrzeniami. 
Przypomniała, że za porządek na imprezach masowych odpowiedzialny jest organizator i to on powinien 
dokonać właściwego zabezpieczenia imprezy pod względem medycznym, zapewnić odpowiedni stan 
techniczny obiektów, instalacji i urządzeń technicznych w szczególności przeciwpożarowych i sanitarnych. 

Komendant Straży Miejskiej w Radomiu poinformował, że Straż Miejska w Radomiu uczestniczy 
w praktycznie wszystkich imprezach masowych organizowanych na terenie miasta Radomia. W przypadku 
meczy piłkarskich obecność strażników jest akcentowana poprzez prewencyjne dyslokowanie patroli 
zmotoryzowanych w okolice stadionu, na którym rozgrywany jest dany mecz. Strażnicy w trakcie patrolu 
zwracają szczególną uwagę na zakłócenia ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu, 
zanieczyszczanie miejsc użyteczności publicznej oraz szczególne naruszenia przepisów ruchu drogowego, 
m.in.: blokowanie bram, wjazdów i wyjazdów z nieruchomości, parkowanie dla miejsc przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych. 

2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii "Bezpieczne Wakacje 2020" zadania 
związane z edukacją dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa w mieście. 
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Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia przyjęła sprawozdanie z planowanych 
i podjętych działań instytucji realizujących problematykę „Bezpiecznych Wakacji 2020”. Na podstawie 
sprawozdań instytucji realizujących powyższe zadanie zostało opracowane sprawozdanie zbiorcze (załącznik nr 
2), które zostało przesłane do wiadomości Wojewody Mazowieckiego oraz Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie. 

3. Stan zagrożenia bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej - wypracowanie zasad zapobiegania 
i współdziałania z innymi instytucjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w komunikacji.  

Naczelnik Prewencji KMP w Radomiu poinformował, że w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 
2020 roku przeprowadzono 4 postępowania przygotowawcze wobec sprawców zdarzeń, które zaistniały 
w środkach komunikacji miejskiej w Radomiu tj.: 

- przywłaszczenie dokumentów – 1, 
- uszkodzenie ciała – 1, 
- uszkodzenie wiat przystankowych – 2. 

Ponadto w ww. okresie policjanci przeprowadzili 15 interferencji związanych z potwierdzeniem danych osób 
poruszających się bez ważnego biletu. 

Przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Radomiu poinformował, że 70% 
taboru autobusowego wyposażone jest w monitoring, który skutecznie przyczynia się do utrzymania porządku 
i bezpieczeństwa podróżnych w autobusach miejskich. Ze względu na pandemię COVID-19 we wszystkich 
autobusach miejskich znajduje się informacja o obowiązku posiadania maseczki przy korzystaniu z komunikacji 
miejskiej. Analogiczna informacja znajduje się na tablicy świetlnej przy wiatach przystankowych oraz podawana 
jest informacja, że w autobusach działa monitoring, z którego w przypadku zagrożenia może skorzystać 
zarówno osoba pokrzywdzona lub policja do celów dowodowych. Czas przechowywania nagranego materiału 
wynosi 15 dni. 

4. Zagrożenia dotyczące obiektów zabytkowych i sposoby ich eliminacji, propozycje Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu do "Powiatowego 
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 
2019-2023". 

Przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poinformował, że w 2020 roku 
w dalszym ciągu będą prowadzone następujące czynności: 

- kontrole stanu bezpieczeństwa technicznego i pożarowego zabytków wpisanych do rejestru zabytków (kontrole 
takie są planowane w II półroczu 2020 roku), 
- przeprowadzenie rekontroli obiektów zabytkowych pod względem realizacji zadań i poleceń pokontrolnych, 
- sprawdzenie stanu oznakowania zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie zabytkowych kościołów, 
- uruchamianie środków finansowych na dofinansowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych służących do 
zabezpieczenia zabytków. 

5. Informacja Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Radomia 
za 2019 rok. 

Komendant Straży Miejskiej w Radomiu przedstawił sprawozdanie z działalności Straży, z którego wynika, 
że w 2019 roku do Straży Miejskiej wpłynęło 19147 interwencji od mieszkańców miasta Radomia. 
Wyszczególniono kilka kluczowych grup wykroczeń, w których najczęściej interweniowali funkcjonariusze Straży 
Miejskiej (w nawiasie dane za rok 2018): 

- interwencje dotyczące zakłócania ładu i porządku publicznego – 2479 (1628), 
- interwencje dotyczące dewastacji i niszczenie mienia – 64 (116), 
- interwencje dotyczące zwierząt – 1986 (1948), 
- interwencje dotyczące nieprawidłowego parkowania – 3628 (3511), 
- holowanie – 72 (66), 
- blokady – 329 (836), 
- interwencje dotyczące ochrony środowiska – 2937 (2053), w tym: 
- wypalanie nieczystości – 843 (759), 
- nieporządek – 563 (428), 
- niszczenie zieleni – 818 (391), 
- interwencje dotyczące awarii technicznych – 761 (945), 
- pobicie i rozbój – 23 (71), 
- rower miejski – 111 (415), 
- sprawcy przestępstw – 50 (33), 
- zabezpieczenie miejsca zdarzenia – 209 (215), 
- asysta/potwierdzenie danych – 423 (465), 
- handel – 25 (43), 
- udzielenie pomocy – 160 (186), 
- zagrożenie zdrowia i życia – 2791 (3386). 
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Dodatkowo Straż Miejska zabezpieczała uroczystości i wydarzenia odbywające się na terenie miasta jak 
również imprezy sportowe, uroczystości patriotyczne, okolicznościowe oraz zdarzenia z zagrożeniem zdrowia, 
życia oraz mienia, pożary, wypadki drogowe i inne. 

6. Sprawy Różne. 

Przedstawiciel KMP w Radomiu poinformował, że podczas rozgrywek sportowych na stadionie przy ul. 
Narutowicza występuje notoryczny problem z parkowaniem pojazdów, gdyż istnieje niewielka liczba miejsc 
parkingowych przeznaczonych do tego celu. 

Wnioski: 

1. Wszystkie podmioty realizujące problematykę „Bezpiecznych Wakacji 2020 rok” w terminie do 
4 września 2020 roku przedstawiły pisemne sprawozdanie z realizacji konkretnych działań w tym temacie, 
które następnie zostało przesłane do Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Urzędu Miejskiego w Radomiu w wersji papierowej i na e-mail sbm@umradom.pl. Na podstawie sprawozdań 
instytucji realizujących powyższą problematykę zostało opracowane sprawozdanie zbiorcze i przesłane do 
wiadomości Wojewody Mazowieckiego oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW 
w Warszawie. Ponadto sprawozdanie to stanowi Załącznik nr 2 do Sprawozdania z działania Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2020 rok.  

2. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu każdorazowo w porozumieniu z organizatorem imprezy 
masowej rozważy możliwość rozwiązania problemu parkowania pojazdów poprzez wydzielenie pasa 
drogowego z przeznaczeniem go na miejsca parkowania dla pojazdów (uczestników imprezy) na ul. 
Sedlaka, Planty i ul. Narutowicza. Organizatorzy imprez przekażą informacje na swoich stronach 
internetowych o udostępnieniu dodatkowego miejsca na parkowanie pojazdów na czas trwania imprezy. 

3. Komenda Miejska Policji i Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu rozważą możliwość 
powiadomienia Dyspozytora Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego o zaistniałym zdarzeniu na 
terenie miasta Radomia aby umożliwić wcześniejszą organizację objazdów dla autobusów MPK 
i wyeliminować długie postoje tych pojazdów na czas zdarzenia. 

III KWARTAŁ: 

1. Informacja Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia z realizacji 
Procedury Niebieskiej Karty za I półrocze 2020 roku. 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia poinformował, że w dniach 23 - 
27 marca 2020 roku zaplanowano przeprowadzenie wzorem lat ubiegłych kampanii społecznej „Niebieski 
Tydzień”, podczas której prowadzona jest szeroka edukacja w zakresie pomocy osobom doświadczającym 
przemocy w rodzinie. W siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Malczewskiego 20 b oraz w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy przy ul. Grabowej 17, 
codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 mieli dyżurować specjaliści psycholog, prawnik, pracownik socjalny oraz 
funkcjonariusz Policji. Z uwagi na stan epidemii i wprowadzone obostrzenia powyższe działanie nie zostało 
zrealizowane. Do Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia do 30.06.2020 roku wpłynęło 288 
formularzy „Niebieska Karta – A”, z czego: 

- 283 procedury „NK” zostało skierowanych do stałych grup roboczych przy Zespole ds. Przeciwdziałania 
Przemocy, 
- 5 procedur „NK zostało odesłanych do właściwego miejscowo Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Spośród 283 procedur „Niebieskiej Karty” między innymi: 

- 44 formularze „Niebieskich Kart - A” przekazano do wykorzystania w działaniach podejmowanych w rodzinie 
w ramach już funkcjonującej grupy roboczej (ponownie podpisany formularz „Niebieska Karta – A” w trakcie pracy 
grupy roboczej); 
- w 32 przypadkach została po raz kolejny wszczęta procedura „Niebieskiej Karty” w rodzinie, pomimo już 
zakończonego postępowania; 
- 19 procedur „Niebieskiej Karty” dotyczy przemocy wobec dzieci, a w 19 przypadkach także dzieci obok osób 
dorosłych; 
- w 11 przypadkach procedura „Niebieskiej Karty” została wszczęta wzajemnie przez członków rodziny; 
- 12 procedur „Niebieskiej Karty” dotyczy osób starszych powyżej 67 roku życia; 
- w 4 przypadkach działania są podejmowane w ramach współpracy w oparciu o formularz NK – D z osobą, wobec 
których istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. 

Podmiotami wszczynającymi procedurę „Niebieskiej Karty” były: 

- Policja – 263 
- Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej – 21, 
- Ochrona zdrowia - 0, 
- Oświata – 3, 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1. 

Zgodnie z Regulaminem Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia funkcjonują Stałe Grupy 
Robocze przy Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy. W tradycyjny sposób grupy robocze spotkały się do 
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12 marca 2020 roku. Odbyło się 351 spotkań. Od 13 marca 2020 roku spotkania grup roboczych nie odbywają 
się w sposób tradycyjny. Pracownik socjalny, dzielnicowy pozostają w kontakcie telefonicznym z ofiarą 
i sprawcą przemocy. Udzielają informacji oraz wskazują formy pomocy. Następuje wymiana informacji 
pomiędzy pozostałymi członkami grup roboczych – kontakt telefoniczny z kuratorem czy pedagogiem szkolnym. 
W maju zostały zorganizowane spotkania z udziałem pracownika socjalnego, psychologa MOPS oraz 
dzielnicowego dotyczące procedur, w których został zrealizowany indywidualny plan pomocy oraz przemoc 
ustała, jak również procedur, które w wyniku przeprowadzonych działań okazały się bezzasadne. Odbyło się 31 
spotkań, w wyniku których ww. procedury zostały zakończone. W I kwartale 2020 roku zostało wypełnionych: 97 
formularzy Niebieskiej Karty C (wypełnia się go jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie), 80 
formularzy Niebieskiej Karty D (wypełniany jest w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 
przemoc w rodzinie) oraz zakończono 129 procedur „Niebieskiej Karty”: 

- 116 na skutek ustania przemocy w rodzinie i zrealizowania indywidualnego planu pomocy, 
- 13 wobec braku zasadności podejmowanych działań. 

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia monitoruje wdrażanie Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia na lata 
2016 – 2020; Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie na terenie 
Gminy Miasta Radomia na lata 2016 – 2020; Programu oddziaływań psychologiczno - terapeutycznych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia na lata 2018 – 2020. 

2. Informacja Prokuratury Rejonowej z realizacji działań w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw 
za I półrocze 2020 roku - założenia, cele i realizacja. 

Prokurator Rejonowy w Radomiu poinformował, że w 2020 roku Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw był 
zorganizowany w dniach 21-28 lutego 2020 roku w siedzibie Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód. W ramach 
Tygodnia do prokuratury zgłosiły się 2 osoby, którym udzielono porady prawnej. W budynku Prokuratury 
w widocznym miejscu, na tablicy ogłoszeń znajdują się informacje o pomocy dla Osób Pokrzywdzonych 
Przestępstwem, w tym bezpłatnie udzielanej pomocy psychologicznej i prawnej. 

W ramach podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa, prokuratorzy stosują środki 
zapobiegawcze wobec sprawców przemocy w postaci dozoru policyjnego połączonego z nakazem opuszczenia 
miejsca zamieszkania oraz zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego, jak również występują do sądu 
z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania. 

W I półroczu 2020 roku zastosowano; 

- tymczasowe aresztowania – 3 przypadki, 
- zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego – 14 przypadków, 
- zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi - 8 przypadków. 

Prokurator zajmujący się sprawami poza karnymi skierował do sądu rodzinnego 4 wnioski o leczenie 
odwykowe oraz 9 wniosków o pozbawienie praw rodzicielskich. 

3. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej za I półrocze 2020 roku. 

Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu poinformował, że Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu realizując ustawowe zadania w pierwszym półroczu 2020 roku, 
wykonywała czynności zmierzające do ochrony życia i mienia społeczeństwa powiatu radomskiego i miasta 
Radomia. Oprócz udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, prowadzono szereg czynności kontrolno-
rozpoznawczych, których celem była ocena zgodności prowadzonych przedsięwzięć z aktualnie 
obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 
2020 roku strażacy interweniowali łącznie na terenie miasta Radomia 1331 razy. W stosunku do okresu roku 
ubiegłego nastąpił 11 % wzrost ogólnej ilości zdarzeń na terenie miasta Radomia.  

Zbiorcze zestawienie ilości zdarzeń z udziałem Straży Pożarnej przedstawia poniższa tabela. 

Powiat/Gmina Pożary Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
Fałszywe Razem zdarzenia 

miasto Radom 350 883 98 1331 

Realizując ustawowe zadania w zakresie czynności kontrolno-rozpoznawczych, funkcjonariusze Komendy 
Miejskiej PSP w Radomiu przeprowadzili w I półroczu 2020 roku ogółem 82 kontrole, w tym: 

- 15 kontroli podstawowych stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 
- 6 kontroli sprawdzające realizację nakazów decyzji administracyjnych, 
- 44 kontrole w zakresie zajęcia stanowiska przy oddawaniu nowych budynków do użytkowania, 
- 17 innych kontroli (m.in. dot. wydania opinii o warunkach ochrony ppoż. dla obiektów i terenów przeznaczonych 
do organizacji półkolonii oraz imprez masowych). 

Łącznie w tym okresie skontrolowano 78 obiektów. W 16 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.  
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L.p. Nazwa grupy obiektów Liczba obiektów 
skontrolowanych 

Obiekty ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami 

1 Obiekty użyteczności publicznej 29 6 
2 Obiekty zamieszkania zbiorowego 1 1 
3 Budynki mieszkalne wielorodzinne 2 1 
4 Obiekty produkcyjne i magazynowe 37 6 
5 Lasy 5 1 
6 Inne (m.in. sieci wodociągowe) 4 1 

Struktura stwierdzonych nieprawidłowości: 

L.p. Rodzaj nieprawidłowości Liczba nieprawidłowości 

1 nieprawidłowości dot. ewakuacji - mogącymi spowodować zagrożenie 
życia ludzi 3 

2 gaśnic 2 
3 instalacji wodociągowych przeciwpożarowych 2 
4 stałych urządzeń gaśniczych 0 
5 systemów sygnalizacji pożarowej 0 
6 dźwiękowych systemów ostrzegawczych 0 
7 zaopatrzenia w wodę 4 
8 dróg pożarowych 3 
9 stanu dróg ewakuacyjnych 1 

10 instalacji użytkowych 12 
11 instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 4 
12 zaznajomienia z przepisami przeciwpożarowymi 0 
13 pozostałe (np. dot. przeciwpożarowego wyłącznika prądu) 19 

Ogółem wszystkich 50 

4. Informacja na temat legalności przebywania cudzoziemców - zagrożenia i podejmowanie procedur 
deportacyjnych wobec tych osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 

Przedstawiciel Placówki Straży Granicznej poinformował, że Grupa Zamiejscowa w Radomiu powstała 
w 2013r., do 2015r. podlegała pod Placówkę Straży Granicznej w Kielcach, a od 2015r. Grupa Zamiejscowa 
Straży Granicznej w Radomiu należy pod Placówkę Straży Granicznej w Lesznowoli. Siedziba GZ w Radomiu 
mieści się przy ul. Młodzianowskiej 24. Do jednego z głównych zadań Straży Granicznej należy Kontrola 
Legalności Pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Cudzoziemiec w okresie pobytu na terytorium RP jest 
obowiązany posiadać ważny dokument podróży oraz dokumenty uprawniające go do pobytu na terytorium RP, 
jeżeli są wymagane. W przypadku nie posiadania przez cudzoziemca, poddanego Kontroli Legalności Pobytu, 
żadnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość Organ występuje do Sądu miejscowego z wnioskiem 
o umieszczenie cudzoziemca w jednym z Strzeżonych Ośrodków dla Cudzoziemców. Cudzoziemiec przebywa 
we wskazanym ośrodku do momentu potwierdzenia przez państwo jego pochodzenia. Następnie jest 
doprowadzany do granicy i przekazywany do kraju pochodzenia. 

Liczba przeprowadzonych kontroli 
I półrocze 2019r. II półrocze 2019r. I półrocze 2020r. 

104 148 48 
Liczba zatrzymanych cudzoziemców 

33 29 18 
18 Ukraina 24 Ukraina 12 Ukraina 
5 Białoruś 2 Gruzja 4 Gruzja 
1 Chiny 1 Nepal 1 Nepal 
1 Nepal 1 Uzbekistan 1 Kolumbia  
1 Bośnia i Hercegowina 1 Kolumbia  
3 Indie   
1 Uzbekistan   
1 Mołdawia    
1 Tunezja   
1 Azerbejdżan    

5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu za I półrocze 
2020 roku.  

Przedstawiciel MOPS przedstawił sprawozdanie z działalności tej instytucji za I półrocze 2020 roku. 
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działają między innymi następujące zespoły, które realizują nw. 
działania:  

a) Centrum Aktywności lokalnej - 18 
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- dla osiedla XV-Lecie, 
- dla osiedla Nad Potokiem, 
- dla osiedla Śródmieście, 
- dla osiedla Gołębiów I, 
- dla dzielnicy Stara i Nowa Wola Gołębiowska, Rajec i M. Gajl, 
- dla osiedla Planty, 
- dla osiedla Wośniki, 
- dla osiedla Gołębiów II i Akademickiego, 
- dla osiedla Michałów, 
- dla osiedla Kaptur, 
- dla osiedla Obozisko, 
- dla Miasta Kazimierzowskiego, 
- dla osiedla Ustronie, 
- dla osiedli Godów, Malczew, 
- dla osiedla Zamłynie, 
- dla osiedla Glinice, Dzierzków, Janiszpol, Idalin, Długojów, Malenice, 
- dla osiedla Południe, 
- dla osiedla Borki. 
b) Koalicje: 
- koalicja na rzecz rozwiązania problemu alkoholowego w Radomiu „Nie jesteś sam - jeśli chcesz, możemy Ci 
pomóc”, 
- koalicja na rzecz mieszkańców Radomia z zakresu świadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Bliżej ZUS”, 
- koalicja na rzecz pomocy rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemami opiekuńczo-
wychowawczymi dla osiedli Glinice, Dzierzków, Długojów, Malenice, Idalin i Janiszpol, 
- koalicja na rzecz wspierania dziecka, rodziny i społeczności lokalnej dla osiedli Borki i Potkanów, 
- koalicja na rzecz wspierania dziecka, rodziny i społeczności lokalnej dla osiedla Żakowice i części osiedla 
Południe, 
- koalicja na rzecz wspierania dziecka, rodziny i społeczności lokalnej dla osiedla Południe. 
c) Grupy Wsparcia – 5 grup łącznie dla 53 osób: 
– dla osób niepełnosprawnych „Aktywni w Domu Pomocy Społecznej”, 
– dla wielodzietnych rodzin w formie paczek żywnościowych „Wesołe Święta”, 
– dla rodzin niepełnych w formie paczek żywnościowych „Radosne Święta", 
– dla seniorów „Druga młodość 60+”, 
– dla kobiet bezrobotnych "Aktywni w grupie". 
d) Grupy Edukacyjne – 5 grup łącznie dla 100 osób: 
- dla dzieci w wieku szkolnym „Ferie na wesoło”, 
- dla dzieci w wieku szkolnym „Ferie z uśmiechem”, 
- dla dzieci w wieku szkolnym „Ferie z przygodą”, 
- dla kobiet w wieku 55 plus, 
- dla seniorów "Zdrowy, świadomy i bezpieczny senior". 
e) Kluby – 5 klubów łącznie dla 70 osób: 
- Mini Klub Seniora „Od znajomości do przyjaźni”, 
- Klubik Seniora, 
- Mini Klub Seniora "W sile wieku", 
- Mini Klub Seniora „Nadzieja”, 
- Klub Osób Niepełnosprawnych. 
f) Punkty Konsultacyjne – 55 punktów z porad, których łącznie skorzystało 412 osób: 
- 10 punktów informacyjnych dla rodzin z problemem alkoholowym, 
- 14 punktów dla rodziców i opiekunów oraz wychowawców w PSP nr 4, 5, 6, 9, 11, 19, 23, 31, 34, w Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niedosłyszących i w V LO, 
- 9 punktów informacyjno - konsultacyjnych i prasowych dla osób bezrobotnych, 
- 7 punktów informacyjnych z zakresu świadczeń z ZUS, 
- punkt konsultacyjny Al-Anon z zakresu poradnictwa socjoterapeutycznego, „Wyjdź z cienia”, 
- punkt informacyjny dla osób przebywających w Areszcie Śledczym w Radomiu, 
- punkt informacyjno - konsultacyjny dla mieszkańców osiedla Gołębiów I, 
- 5 punktów informacyjno – konsultacyjnych dotyczących bezpieczeństwa, 
- punkt konsultacyjny dla mieszkańców osiedla socjalnego przy ul. Mroza i okolic, 
- punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców osiedla Ustronie, 
- punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z osiedla XV-lecia, 
- 3 punkty - usługi fryzjerskie, 
- punkt – usługi stomatologiczne „Piękny uśmiech”. 
g) Warsztaty – 4 warsztaty łącznie dla 53 osób: 
- warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat z osiedla Michałów, 
- warsztaty kulinarne dla dzieci z bloków socjalnych przy ul. Mroza, 
- warsztaty plastyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka dla dzieci z bloków przy ul. Marii Gajl, 
- warsztaty plastyczne z okazji „Walentynek” dla dzieci z bloków przy ul. Marii Gajl. 
h) Prelekcje – 6 prelekcji łącznie dla 115 osób: 
- prelekcja „Jestem świadomy, jestem bezpieczny” dla seniorów z osiedli XV-lecia i Śródmieścia, 
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- prelekcja „Czad i gaz, obudź czujność” dla mieszkańców z osiedli XV-lecia i Śródmieścia, 
- prelekcja „Zrozumieć niepełnosprawność” dla opiekunów osób niepełnosprawnych dorosłych i dzieci, 
- prelekcja „Bezpieczeństwo w sieci” dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat z osiedli Dzierzków, Długojów, Janiszpol, 
Glinice, Idalin i Malenice, 
- prelekcja „Cyberprzemoc-unikanie zagrożeń” dla dzieci w wieku od 11 do 12 lat z osiedli Dzierzków, Długojów, 
Janiszpol, Glinice, Idalin i Malenice, 
- prelekcja „Odpowiedzialność karna nieletnich” dla dzieci w wieku od 13 do 17 lat z osiedli Glinice, Długojów, 
Dzierzków i Janiszpol. 

Wnioski: 

1. Referat Ochrony i Monitoringu Miasta Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Urzędu Miejskiego w Radomiu przesłał do wiadomości Komendantowi Miejskiemu Policji i Straży Miejskiej 
w Radomiu „Analizę pracy monitoringu miejskiego za I półrocze 2020 rok” celem podjęcia odpowiednich 
działań operacyjno-prewencyjnych zmierzających do minimalizacji zagrożeń na terenie monitorowanym 
miasta Radomia. 

2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Radomiu 
rozważą możliwość współpracy w zakresie dowozu posiłków dla osób przebywających na kwarantannie 
(w przypadku kiedy, ich duża liczba przekracza możliwości dowozu posiłków przez MOPS). 

IV KWARTAŁ: 

1. Zagrożenia kryzysowe okresu pokoju dla miasta Radomia, nadzwyczajne zagrożenia w zakładach pracy 
posiadających toksyczne środki przemysłowe, transport materiałów niebezpiecznych, katastrofy 
budowlane - działania edukacyjne społeczeństwa dotyczące ochrony ludności przed terroryzmem 
i katastrofami- Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego Miasta Radomia. 

Przedstawiciel Referatu Bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony UM w Radomiu w sowim sprawozdaniu poinformował, że na terenie miasta Radomia znajduje się 
5 zakładów zaliczanych (z uwagi na posiadane niebezpieczne substancje chemiczne) do grupy zakładów 
potencjalnych sprawców poważnych awarii oraz jeden zakład z grupy zakładów zwiększonego ryzyka.  

Do pierwszej grupy zaliczamy: GLOBAL COSMED S.A., Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie 
Oddział - Zakład Produkcji Mleczarskiej w Radomiu, Techmatik S.A., Chłodnie Gomar Sp. z o.o., RAFIL S.A. Do 
grupy zakładów podwyższonego ryzyka zaliczamy firmę Marian Janiszek i Wspólnicy S.J. „MAR-ROM” Dobrut 
Oddział w Radomiu ul. Tokarska 3. Zakład funkcjonuje jako przepompownia skroplonego gazu propan-butan. 

W dniach: 23 stycznia, 4 marca i 20 sierpnia 2020 roku pod kierownictwem Prezydenta miasta Radomia 
odbyły się odprawy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Radomia na temat stanu 
przygotowań do działań zabezpieczających przed zagrożeniem koronawirusem 2019-SARS-CoV-2 oraz stopnia 
przygotowań służb, straży, inspekcji sanitarnych i medycznych oraz jednostek organizacyjnych miasta na 
wypadek wystąpienia epidemii. 

W związku z rozwojem epidemii realizowano:  

1. Polecenia Wojewody Mazowieckiego w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

2. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego umieszczono w ostrzeżeniach informację pt. „Co musisz wiedzieć 
o koronawirusie”. 

3. Dyrektor Wydziału (każdego dnia) opracowuje „Raport sytuacyjny” o sytuacji epidemiologicznej na terenie miasta 
i niezwłocznie przekazuje drogą elektroniczną Prezydentowi Miasta Radomia. 

4. Miejskie spółki, jednostki budżetowe miasta, RSPR, RSzS, PSSE przesyłają (każdego dnia drogą elektroniczną) 
do Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony UM w Radomiu raporty z realizacji podjętych 
działań zapobiegawczych ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz wprowadzonych środków 
bezpieczeństwa dla pracowników oraz ich przestrzeganie. 

5. Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia w sprawie wprowadzenia zmianowego systemu czasu pracy 
w Urzędzie Miejskim w Radomiu, wszyscy pracownicy zobowiązani są przestrzegać procedur i zaleceń dot. 
zachowania dystansu, noszenie maseczki i odkażania rąk przez pracowników. 

W omawianym okresie, na terenie miasta nie wystąpiły poważniejsze zagrożenia i nie odnotowano większych 
strat oprócz uszkodzenia budynków, obiektów i drzewostanu w nieznacznym stopniu. 

Działania podjęte przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w okresie od 01.01.2020 r. – 
16.11.2020 r. w organizowaniu pomocy poszkodowanym: 

Lp. Data Rodzaj zdarzenia  MCZK - Podjęte działania/użyte środki 
1 21.01 Rozszczelnienie zbiornika w Zbyszko 

Company S.A. 
Ewakuacja pracowników, 1 osoba poszkodowana - 

przewieziona do szpitala. 
2 27.01 Pożar w budynku przy ulicy Biegunowej 

17. 
Samoewakuacja 2 osób z miejsca pożaru. 

3 04.02 Wyciek substancji ropopochodnej do rzeki KM PSP – zabezpieczyła miejsce zdarzenia prze 
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Mleczna na wysokości ulic: 
Maratońska, Mączna . 

ułożenie bel słomy, Pracownicy Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wodociągów 

Miejskich pobrały próbki wody do badania.  
4 04.05 Ujawnienie niewybuchu w kamienicy przy 

ulicy Słowackiego 25. 
Podczas remontu odnaleziono niewybuch. Ewakuacja 

24 osoby – zabezpieczony autokar dla 
ewakuowanych. 34 Patrol rozminowania zabezpieczył 

i zabrał niewybuch. 
5 01.06 Ujawnienie niewybuchu w bloku 

mieszkalnym przy ulicy Marii Gajl 33. 
Z 4 bloków mieszkalnych ewakuowano 300 

mieszkańców, zadysponowanie 2 autokarów MPK dla 
ewakuowanych ludzi, 34 Patrol rozminowania 

zabezpieczył i zabrał niewybuch. 
6 24.06 Stan zagrożenia zalaniem budynku 

mieszkalnego przy ulicy Konopnej 14 
Zadysponowano piach i worki na piach do dyspozycji 

mieszkańców zagrożonej posesji. 
7 25.06 Zalanie posesji i domu przy ulicy Zajęczej 

41. 
Podtopienie budynku – stan budynku groził 

zawaleniem - sprawa przekazana do MZDiK w celu 
dalszej realizacji. 

8 22.08 Uszkodzenie dachu przez wiatr przy ulicy 
Małcużyńskiego 24A. 

Wypożyczono z magazynu WBZKiO 2 plandeki w celu 
zabezpieczenia dachu budynku. 

9 14.10 Pożar w mieszkaniu w kamienicy przy 
ulicy Słowackiego 21. 

Poszkodowana 1 osoba i przewieziona do szpitala. 

10 14.10 Zalewanie i utrudniona komunikacja na 
ulicy Orkana. 

Sprawę przekazano do Wodociągów Miejskich, Wód 
Polskich oraz do Urzędu Gminy.  

Zagrożenia ewentualnymi atakami terrorystycznymi. 

Na terenie miasta Radomia najbardziej narażonymi obiektami są obiekty ważne dla funkcjonowania 
gospodarki oraz obiekty użyteczności publicznej, w których występują duże skupiska ludzi. Potencjalnie również 
zagrożonymi obiektami mogą być centra handlowe oraz organizowane w nich imprezy masowe, ponieważ jest 
to największe skupisko osób tam przebywających. 

Referat Bezpieczeństwa WBO w ramach działań edukacyjnych społeczeństwa dotyczących ochrony ludności 
przed terroryzmem i katastrofami, przesłał w miesiącu wrześniu 2020 roku do 38 zakładów pracy i instytucji 
materiał szkoleniowy, celem wykorzystania w szkoleniu pracowników. Poza ww. w działaniach edukacyjnych 
wykorzystywana jest strona internetowa Urzędu Miejskiego. Na stronie głównej utworzona jest zakładka pn. 
„W przypadku zagrożeń” – gdzie zamieszczony jest Informator o zagrożeniach i sposobach postępowania 
w przypadku ich wystąpienia. Również za stronie Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony – Zarządzanie Kryzysowe - zamieszczane są różnego rodzaju informacje i komunikaty 
w przedmiotowym zakresie. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu poinformował, że aby ograniczyć 
możliwość powstania katastrofy budowlanej należy dbać o stan techniczny budynku. Za stan techniczny 
budynku odpowiada właściciel lub zarządca obiektu. Obiekty budowlane powinny być (w czasie ich 
użytkowania) poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 

- okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego, 
- okresowej, co najmniej raz na 5 lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania 
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, oporności 
izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 
- okresowej, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz 30 listopada w przypadku budynków 
o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu 
przekraczającej 1000 m2. 

Obowiązek kontroli okresowej nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
i obiektów budowlanych - budownictwa zagrodowego i letniskowego. Ponadto właściciel lub zarządca jest 
obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem (którego 
projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia) książkę obiektu budowlanego stanowiącą dokument 
przeznaczony do zapisów dot. przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy 
w okresie użytkowania obiektu bud. Protokoły z kontroli obiektu bud., w tym protokoły z kontroli systemu 
ogrzewania i systemu klimatyzacji, charakterystyce energetycznej budynków oceny i ekspertyzy dotyczącego 
jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej są dołączone do książki obiektu 
budowlanego. 

2. Zjawisko alkoholizmu, narkomanii i dopalaczy w szkołach - sposoby ich eliminacji - Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

Dyrektor Wydziału Edukacji UM w Radomiu w swoim sprawozdaniu poinformowała, że w ramach realizacji 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku, do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia została rozesłana ankieta dot. ww. Programu. 
Zapisy ankiety dotyczyły m.in.:  
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1) Dofinansowania programów profilaktyki uzależnień, w szczególności skierowanych do dzieci i młodzieży, 
w środowiskach osób zagrożonych narkomanią: w pubach, klubach, dyskotekach oraz w miejscach spędzania 
wolnego czasu przez dzieci i młodzież, w których istnieje zagrożenie kontaktu z narkotykami: 
- ilość zrealizowanych programów profilaktycznych – 13, 
-  liczba odbiorców programu – 1849, 
-  liczba miejsc, w których realizowano program – 6, 
2) Dofinansowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież m.in. pozalekcyjnych 
zajęć sportowych: 
-  ilość zrealizowanych programów profilaktycznych – 6, 
-  liczba uczestników zajęć sportowo – rekreacyjnych – 246, 
- terminy realizacji działań styczeń-grudzień 2019, 
-  wysokość środków finansowych z budżetu gminy wykorzystanych na powyższe działania – 7200 zł, 
3) Zakup materiałów informacyjno–edukacyjnych - ilość rozpowszechnionych materiałów informacyjno-
edukacyjnych – 1192, 
4) Pokrywanie kosztów szkoleń, konferencji: 
-  ilość zrealizowanych szkoleń – 11, 
-  liczba uczestników szkoleń – 535, 
-  ilość zrealizowanych konferencji – 5, 
-  liczba uczestników konferencji – 37, 
5) Finansowanie i współudział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką 
uzależnień, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych, konkursów, konferencji prasowych i debat 
w lokalnych mediach: 
-  ilość kampanii i akcji profilaktycznych – 27, 
-  liczba uczestników – 5135, 
6) Organizowanie i finansowanie lokalnych diagnoz, badań, sondaży pozwalających ocenić aktualny stan 
problemów narkotykowych: 
-  ilość zrealizowanych diagnoz, badań i sondaży – 17, 
-  liczba ankietowanych – 3458, 
7) Finansowanie szkoleń dla nauczycieli i pracowników radomskich placówek oświatowo – wychowawczych oraz 
Straży Miejskiej w zakresie problematyki narkotykowej: 
-  ilość przeprowadzonych szkoleń – 9, 
-  liczba przeszkolonych osób – 332, 
-  wysokość środków finansowych z budżetu gminy wykorzystanych na powyższe działania – 9690 zł, 
8) Dofinansowanie programów z zakresu profilaktyki narkomanii realizowanych w radomskich placówkach 
oświatowo – wychowawczych: 
-  ilość zrealizowanych programów, w tym: Program Unplugged -2- ilość osób uczestniczących – 53, 
-  wysokość środków finansowych z budżetu gminy wykorzystanych na powyższe działania – 2500 zł. 

Przy realizacji zapisów ww. ankiety współpracowano z: Policją, MONAR-em, KARAN-em sądem, kuratorami; 
grupa wsparcia pedagogów szkolnych, Stowarzyszenie im. O.Pio, Stowarzyszeniem Przyjaciół Radomskiej 
Fary, Stowarzyszeniem Nowe Perspektywy, MOPS-em. 

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Radomiu poinformowała, że w ramach Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Zarządzeniem Nr 1329/2020 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 
13 marca 2020r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie zajęć 
profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii w szkołach”. Realizację zadania powierzono 
3 podmiotom, jeden z podmiotów zrezygnował z realizacji zadania. Z uwagi na stan epidemiczny ogłoszony na 
terenie całego kraju oraz zamknięcie szkół umowy na zadnie pn. „Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii w szkołach” podpisano w październiku 2020r. Realizatorami zadania są 
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum oraz Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN. 

Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum realizuje zadanie w Publicznej Szkole Podstawowej 
Nr 10 oraz 23. Realizowany „Program Szkolna Interwencja Profilaktyczna”, wpisany jest na listę programów 
rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii. Celem programu jest ograniczenie wśród uczniów 
używania substancji psychoaktywnych (narkotyków, nikotyny, dopalaczy) oraz podnoszenie kompetencji kadry 
pedagogicznej w zakresie wczesnego diagnozowania i sprawnego reagowania na zachowania ryzykowne 
uczniów. W ramach zadnia realizowane są następujące formy zajęć: rekreacyjne, plastyczne, pogadanki, 
konkursy i wycieczki. 

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN kieruje ofertę do uczniów szkół ponadpodstawowych 
(ok. 700 uczniów). Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej na temat używania substancji 
psychoaktywnych. Celem warsztatów jest dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów uzależnień, czynników 
ryzyka i czynników chroniących używania narkotyków, konsekwencji zażywania narkotyków, prawa 
dotyczącego narkotyków i narkomanii, faz uzależnień.  

W związku z pandemią oraz wprowadzonymi ponownymi obostrzeniami na terenie całego kraju realizacja 
ww. zadań jest znacznie utrudniona. 

Ponadto, co roku Prezydent Miasta Radomia ogłaszał konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. 
„Prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”. Zajęcia realizowane były przez 
organizacje pozarządowe, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczyły spraw z zakresu 
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przeciwdziałania alkoholizmowi. Spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach miały formę pogadanek lub 
warsztatów i ukierunkowane były m.in. na: opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej, przeciwdziałanie 
zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży (używanie alkoholu) czy dostarczanie ogólnej wiedzy na temat 
konsekwencji picia alkoholu. Z uwagi na realizację obowiązku szkolnego w sposób zdalny, w związku 
z pandemią, konkurs w 2020r. nie został ogłoszony. 

Komendant Miejski Policji w Radomiu w sprawozdaniu poinformował, że w dniu 26 listopada 2018r. 
w Warszawie zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym w Warszawie, 
Komendantem Głównym Policji, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Prokuratorem Krajowym, 
Komendantem Głównym Straży Granicznej i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym o współpracy w celu 
sprawnego i skutecznego wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Realizacja 
Porozumienia wymagała ewaluacji efektów, dlatego Główny Inspektor Sanitarny utworzył projekt ,,Nowe 
Narkotyki” - Pilotaż Mazowiecki. Pilotaż obejmuje powiaty: pruszkowski, sochaczewski, radomski, legionowski, 
wyszkowski i m. st. Warszawa. Zgodnie z wytycznymi jakie wynikały z projektu pilotażowego "Nowe Narkotyki”  
dnia 13 marca 2019 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu zawarte zostało 
Porozumienie na szczeblu powiatowym pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
w Radomiu lek. med. Lucyną Wiśniewską a Komendantem Miejskim Policji w Radomiu podinsp Robertem 
Hodio. Celem porozumienia jest pozyskiwanie wiedzy statystycznej dotyczącej rozmiarów zjawiska używania 
substancji psychoaktywnych w mieście Radom i powiecie radomskim, miejscach szczególnego zagrożenia oraz 
zapewniania aktualnych źródeł rzetelnej informacji dot. dostępu do nowych narkotyków. Cyklicznie, co kwartał 
Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową  Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przesyła do Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu wskaźniki policyjne dotyczące: 

-produktów, substancji psychoaktywnych pozyskanych z rynku przez Policję, 

-zgonów, których przyczyną mogą być substancje psychoaktywne, 

-liczby postępowań wszczętych z podaniem liczby stwierdzonych przestępstw i wskazaniem ich rodzajów, 

-liczby kierowców z pozytywnym narkotestem oraz ofiar lub sprawców wypadków drogowych, u których 
wykryto substancje psychoaktywne. 

KMP w Radomiu pozyskała z rynku około 50 kg substancji psychoaktywnych oraz zlikwidowała 13 plantacji 
upraw konopi. 

3. Sprawozdanie Policji i Straży Miejskiej z kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem 
ich sprzedaży osobom nieletnim i nietrzeźwym za III kwartały 2020 roku. 

Jak wynika z informacji przedstawionej przez Komendanta Straży Miejskiej w Radomiu w III kwartale 
2020 r. przez Straż Miejską nie zostały podjęte żadne czynności dotyczące kontroli punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych pod kątem sprzedaży osobom nieletnim i osobom nietrzeźwym. Podlegli funkcjonariusze 
kontrolują punkty sprzedaży alkoholu interwencyjnie tzn. na podstawie zgłoszenia lub podczas kontroli 
prewencyjnej. W związku z epidemią Covid-19 większość działań Straży Miejskiej w Radomiu skupiona była na 
wypełnianiu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

Komendant Miejski Policji w Radomiu w sprawozdaniu poinformował, że w Wydziale Prewencji KMP 
w Radomiu sporządzana jest miesięczna „Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla potrzeb 
dyslokacji służby patrolowej” oraz policjanci monitorują Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Głównym 
celem Policji jest zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przedmiotowa analiza opiera się na 
ocenie i monitorowaniu poszczególnych czynników wpływających pośrednio lub bezpośrednio na 
bezpieczeństwo publiczne, a Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest istotnym elementem procesu 
zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Analiza oraz KMZB ukierunkowują funkcjonariuszy na eliminowanie 
i minimalizowanie skutków zagrożeń m.in. sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i osobom 
nietrzeźwym. Ponadto w ramach Analizy oraz KMZB występujących na terenie podległym KMP w Radomiu, 
sporządzane są prezentacje multimedialne wyników oraz realizacji mierników określonych przez Komendanta 
Głównego Policji. Wymienione prezentacje omawiane są szczegółowo na odprawach służbowych kadry 
kierowniczej KMP w Radomiu. Wnioski z analiz oraz dane pozyskane z KMZB realizowane są bezpośrednio 
w codziennej służbie policjantów KMP w Radomiu.  

W trakcie odpraw do służb policjanci służb patrolowych podległych KMP w Radomiu zadaniowani są, aby 
legitymować nieletnich spożywających alkohol, będących pod wpływem działania alkoholu lub podobnie 
działającego środka oraz dokonywać szczegółowych przeglądów bagaży u osób legitymowanych pod kątem 
ujawniania przedmiotów pochodzących z przestępstwa, służących do jego popełnienia, środków odurzających 
itp. Na bieżąco zlecone jest wzmożone patrolowanie miejsc gromadzenia się młodzieży wagarującej oraz 
kontrolę miejsc sprzedaży i dystrybucji alkoholu. W okresie od 01.01-30.09.2020 roku policjanci KMP 
w Radomiu dokonali około 1000 kontroli. W wyniku kontroli policjanci nie ujawnili przypadków sprzedaży 
napojów alkoholowych powyższym osobom. 

4. Informacja na temat zagrożenia sanitarnego: jakości ujęć wody pitnej ich zabezpieczania, gospodarka 
odpadami, organizacja zbiórek zwłok zwierząt i ich utylizacja.  
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Powiatowy Inspektor Weterynarii w Radomiu w sprawozdaniu przekazał, że zgodnie z kompetencjami 
i właściwością terytorialną obejmuje nadzorem weterynaryjnym podmioty gospodarcze prowadzące działalność 
nadzorowaną, w tym również dot. sektora utylizacyjnego. Jako jednostka organizacyjna inspekcji nie prowadzi 
własnych działań w tym zakresie, tj, zbiórki zwłok zwierząt gospodarskich i domowych, ich przewozu i utylizacji 
(wyjątek stanowią czynności przy likwidacji ognisk chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu- 
koordynacja i wyznaczanie zasad uśmiercania i odbioru). Na terenie miasta Radomia w powyższym zakresie 
obowiązują zasady zgodnie, z którymi odpowiedzialność za przekazanie zwłok padłych zwierząt domowych 
i gospodarskich do miejsc utylizacji ponoszą właściciele posesji i gospodarstw rolnych, którzy są również 
płatnikami za ww. czynności. Obowiązek organizacji przekazywania zwłok: zwierząt bezpańskich, dzikich oraz 
tzw. wypadków komunikacyjnych, jak również płatność za tę czynność spoczywa po stronie Urzędu Miejskiego 
w Radomiu. Na terenie miasta Radomia, jak i powiatu radomskiego brak jest zlokalizowanych podmiotów 
dokonujących utylizacji – zakładów przetwórczych i spalarni oraz grzebowisk. Brak jest również miejscowych 
podmiotów zatwierdzonych przez PIW w Radomiu do zbiórki czy transportu zwłok zwierzęcych – operatorzy to 
uprawnione podmioty zlokalizowane w innych powiatach. Wyjątek stanowi dopuszczenie środków transportu 
schroniska dla zwierząt do przewozu zwłok oraz wykorzystanie samochodu PIW do przewozu zwłok 
w sytuacjach awaryjnych.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu poinformował, że znajdujące się na terenie 
miasta Radomia stacje uzdatniania wody są ogrodzone, zabezpieczone przed osobami postronnymi, 
monitorowane, nadzorowane na bieżąco przez służby techniczne Wodociągów Miejskich w Radomiu. Próbki 
wody do badań pobierane sa na bieżąco. Ewentualne awarie zgłaszane są natychmiast, a działania naprawcze 
podejmowane są bezzwłocznie. Zagrożenia sanitarnego nie stwierdzono. 

Gospodarka odpadami medycznymi podlega ocenie, podczas prowadzonej systematycznie kontroli placówek 
opieki zdrowotnej. Etapy kontroli postępowania z odpadami medycznymi dotyczą: wytwarzania, gromadzenia, 
oznakowania, segregacji, transportu wewnętrznego, magazynowania czasowego. Stan sanitarno-techniczny 
pomieszczeń i urządzeń do przechowywania odpadów medycznych oraz temperatura ich przechowywania są 
przestrzegane. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu, w zakresie nadzoru nad gospodarką 
odpadami komunalnymi, opiniuje wyłącznie regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach. 

5. Sprawozdanie z realizacji zagadnień dotyczących poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - Wydział 
Ruchu Drogowego KMP w Radomiu, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i miejsc niebezpiecznych- 
działania edukacyjne społeczeństwa z tym związane. 

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Radomiu w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, realizuje 
zadania określone w m.in.: 

a) Priorytetach Komendanta Głównego Policji, 
b) Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020, 
c) Planie działań Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w latach 2017-2020, 
d) Kalendarzu działań profilaktyczno – edukacyjnych na 2020r, 
e) Programie działań Policji ukierunkowanych na bezpieczeństwo rowerzystów na drogach podległych KMP Radom 
na lata 2018-2020, 
f) Programie poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach podległych KMP w Radomiu na lata 2018-2020. 

Działania podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa w ruch drogowym. 

Realizując poszczególne założenia wynikające z ww. dokumentów, Wydział Ruchu Drogowego KMP 
W Radomiu prowadził szereg działań mających na celu poprawę ogólnego stanu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, w tym niechronionych uczestników ruchu drogowego. Działania te prowadzone były w dwóch 
obszarach, tj,: kontrolno – prewencyjnym oraz edukacyjno – profilaktycznym. 

1) Działania kontrolno – prewencyjne prowadzone przez policjantów WRD KMP Radom bezpośrednio na 
drogach:  
- Prędkość – celem działań jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości 
z wykorzystaniem pomiarów prędkości w sposób statyczny i dynamiczny; 
- Kaskadowy pomiar prędkości – celem działań jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń 
prędkości; 
- TRUCK & BUS – działania zmierzające do ujawnienia i eliminowania nieprawidłowości związanych 
z wykonywaniem transportu osób i rzeczy; 
- Pasy – działania polegające na egzekwowaniu stosowania się przez kierujących i pasażerów do obowiązku jazdy 
w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz stosowania urządzeń do przewozu dzieci; 
- Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu drogowego do przepisów dotyczących relacji 
kierujący – pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym – rowerzysta; 
- Bezpieczny weekend – działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na 
głównych ciągach komunikacyjnych w okresie tzw. ”długich weekendów”; 
- Bezpieczne wakacje / ferie – działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu 
na głównych ciągach komunikacyjnych w okresie wakacji / ferii; 
- Bezpieczna droga do szkoły – celem działań jest zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem 
i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół oraz drogach prowadzących do szkół; 
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- Znicz - działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na głównych ciągach 
komunikacyjnych oraz w okolicach cmentarzy; 
- SMOG – działania mające na celu wyeliminowanie pojazdów silnikowych, które naruszają wymagania ochrony 
środowiska; 
- SENT – założeniem tych działań jest zapewnienie sprawnego i skutecznego zwalczania przestępstw 
naruszających obowiązki związane z drogowym przewozem towarów; 
- DEMETER VI – działania te polegają na kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów oraz substancji 
zubożających warstwę ozonową w obrocie morskim, lotniczym oraz przez przejścia lądowe; 
- THUNDER 2020 – międzynarodowe działania skierowane na zwalczanie przestępczości przeciwko środowisku 
naturalnemu w szczególności dotyczącej dzikiej flory i fauny; 
- PANDORA V - międzynarodowe działania skierowane na zwalczanie przestępstw przeciwko mieniu dotyczących 
kradzieży i nielegalnego obrotu dobrami kultury. 

Wymienione działania prowadzone są przede wszystkim na głównych ciągach komunikacyjnych (drogach 
krajowych i wojewódzkich) przebiegających przez powiat radomski chyba, że z charakteru działań wynika inna 
lokalizacja. Do realizacji wybranych założeń kierowane są maksymalne siły policjantów. Informację 
o działaniach i krótki opis celu, a także informację o efektach można znaleźć na stronie internetowej KMP 
w Radomiu. 

2) Działania edukacyjno – profilaktyczne, które mają na celu przede wszystkim promowanie bezpiecznych 
i prawidłowych zachowań na drodze, w szczególności pieszych. Działania edukacyjno – profilaktyczne mają na 
celu przede wszystkim podniesienie świadomości obywateli podczas korzystania z dróg w kontekście 
występujących  zagrożeń. Są to: działania pn. „Świeć przykładem”, mają na celu uświadamianie pieszych 
o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych. Funkcjonariusze w codziennej służbie przypominają 
i uświadamiają pieszych, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu, aby byli widoczni dla innych uczestników 
ruchu. 

W ramach akcji „ROAD SAFETY DAYS” policjanci WRD KMP w Radomiu wspierani przez drona 
obsługiwanego przez funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu 
prowadzili działania na radomskich drogach. Policjanci koncentrowali uwagę na kierujących przekraczających 
pr ędkość w obrębie przejść dla pieszych, oraz popełniających innych wykroczeń godzących w bezpieczeństwo 
pieszych.  

„PRĘDKOŚĆ ZABIJA! – ZWOLNIJ I ŻYJ!” – akcja, podczas której policjanci uświadamiali kierujących, jakie 
zagrożenia niesie za sobą ignorowanie ograniczeń prędkości. Za pomocą mobilnego wskaźnika pomiaru 
prędkości, który usytuowany został w okolicy przejść dla pieszych policjanci wywierali wpływ na kierujących 
pojazdami. Wobec kierujących, którzy ignorowali ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości, kilkadziesiąt metrów 
dalej funkcjonariusze podejmowali interwencje na podstawie określenia prędkości z legalizowanego laserowego 
miernika prędkości.  

Realizowane działania „Twoje światła – Nasze Bezpieczeństwo” skierowane są do kierujących pojazdami. 
Jest to akcja wspólna Policji wraz ze stacjami stacji kontroli pojazdów, polegającej na sprawdzaniu 
prawidłowości ustawienia i stanu świateł w pojazdach. W akcji dodatkowo bierze udział operator aplikacji 
„Yanosik”. 

W ramach kampanii „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!”– policjanci wraz ze Służbą Ochrony 
Kolei uświadamiali użytkownikom dróg (kierowcom, pieszym, rowerzystom), jak wielkie znaczenie ma 
zachowanie ostrożności podczas pokonywania przejazdów kolejowych. 

Ponadto o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego apelowano również za 
pośrednictwem elektronicznych tablic przystankowych oraz monitorów zamontowanych w autobusach. 
Dzięki uprzejmości Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu wyświetlane są komunikaty do 
pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności oraz promujące bezpieczne zachowania podczas korzystania 
z drogi. Nasze działania kierujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, jednakże z uwagi na stan 
epidemiologiczny w Polsce oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 osobisty kontakt 
policjanta z obywatelem został mocno ograniczony. Edukacja BRD została, więc w znacznym stopniu 
przeniesiona na platformę elektroniczną.  

3) Inne działania.  

W 2020 roku policjanci WRD KMP w Radomiu dokonali weryfikacji 430 zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń 
Bezpieczeństwa dotyczących ruchu drogowego. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło m.in.  

- przekraczania prędkości – 387 zgłoszeń, 
- zła organizacja ruchu – 23 zgłoszeń, 
- niewłaściwej infrastruktury – 20 zgłoszeń. 

Wiosenna i jesienna lustracja dróg prowadzona wspólnie z zarządcami dróg, mająca na celu m.in. ujawnienie 
braków w infrastrukturze drogowej czy sprawdzanie stanu i widoczności oznakowania. W ostatnich tygodniach 
wakacji funkcjonariusze sprawdzali również stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-
zabezpieczających w rejonach placówek szkolnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali 
pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania. 
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Ponadto funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego uczestniczyli w lustracjach miejsc wypadków 
drogowych ze skutkiem śmiertelnym, z udziałem pieszego na oznakowanym przejściu dla pieszych oraz 
z udziałem rowerzysty. Celem lustracji było sprawdzenie czy na dane zdarzenie nie miały wpływu inne czynniki 
niż błąd ludzki. Oceniane były zastosowane rozwiązania inżynieryjne oraz rozważane były możliwości 
wdrażania nowych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo w danym miejscu. Wnioski inżynieryjne 
przekazywane były do realizacji przez zarządców drogi. Od początku roku do dnia 31 października dokonano 91 
lustracji miejsc wypadków drogowych.  

W dniu 19 lipca 2019r. Komendant Wojewódzki Policji z/s w Radomiu powołał specjalną grupę o nazwie 
„SPEED”. Na terenie działania KMP Radom jej trzon stanowią policjanci z WRD KMP Radom wspierani przez 
policjantów z innych wydziałów. Policjanci z Zespołu SPEED wykorzystują przede wszystkim radiowozy 
nieoznakowane najnowszej generacji marki BMW za pomocą, których reagują na agresywną jazdę, 
przekraczanie prędkości, wykonywanie niebezpiecznych manewrów, czy też przeciwdziałają nielegalnym 
wyścigom samochodowym i motocyklowym. Drogi, które są obejmowane nadzorem w ramach Zespołu 
„SPEED” na terenie miasta Radomia to: W-735, DK-9, DK-12, W-740, W-737. Łącznie od początku roku 
zrealizowanych było blisko 440 służb w ramach „SPEED”.  

Policjanci WRD KMP w Radomiu, oprócz nakładanych mandatów i kierowania wniosków do Sądu o ukaranie, 
stanowczo reagowali również w przypadku rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego godzących 
w bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu poprzez fakultatywne zatrzymywanie uprawnień do 
kierowania. W 2020 roku zatrzymano 17 praw jazdy za stworzenie realnego zagrożenia bezpieczeństwa oraz 
327 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50km/h w obszarze zabudowanym. 

Poza tym, w czasie wzmożonego natężenia ruchu (porannego i popołudniowego) prowadzony był nadzór na 
wybranych niebezpiecznych przejściach dla pieszych. Celem tych działań jest prewencyjne oddziaływanie na 
uczestników ruchu, a w razie konieczności udzielanie pomocy pieszym. 

Ponadto policjanci ruchu drogowego uczestniczyli w zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez, odbywających 
się na terenie miasta Radomia, tj. przejazdów rowerowych, przejazdów rolkarzy, pielgrzymek, przemarszów, 
biegów, meczy, procesji, itp. 

Dodatkowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Radomiu wspierali KP II w Radomiu 
w dokonywaniu weryfikacji obecności osób będących na kwarantannie w miejscach zamieszkania.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia zrealizowała wszystkie punkty planu 
rocznego na 2020 rok. Ponadto do Wojewody Mazowieckiego w 2020 roku zostało przesłanych 
8 wniosków podjętych podczas posiedzeń Komisji. Materiały źródłowe dotyczące wykonania 
poszczególnych zadań znajdują się w dokumentacji prowadzonej przez komórkę organizacyjną Urzędu 
Miejskiego w Radomiu - Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony.  
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Załącznik nr 1 

Sprawozdanie z zrealizowanych działań przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia 
w zakresie realizacji problematyki "Bezpieczne Ferie 2020". 

W celu realizacji tej problematyki zostały podjęte przez n/w podmioty następujące działania profilaktyczno-
prewencyjne: 

I. Komenda Miejska Policji. 

W trakcie trwania wypoczynku zimowego Policja podejmuje wzmożone działania profilaktyczno - 
prewencyjnych mające wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Zgodnie z potrzebami w ramach w/w 
przedsięwzięć stworzono plan kierunkowy działań na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu 
w okresie ferii zimowych. Plan ten zawierał szczegółowe zadania oraz taktykę i organizację działań Policji 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trakcie zimowego wypoczynku. Priorytetem Policji było 
dotarcie do jak największej grupy dzieci i młodzieży w celu zaprezentowania właściwych postaw oraz zachowań 
poprzez propagowanie treści profilaktyczno - edukacyjnych. Mając na uwadze powyższe Policjanci Komendy 
Miejskiej Policji w Radomiu podjęli szereg działań mających na celu powyższe założenia. Podczas akcji 
„Bezpieczne Ferie 2020”, między innymi prowadzono systematyczne kontrole miejsc wypoczynku dzieci 
i młodzieży wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod kątem właściwego 
zabezpieczenia mienia dzieci oraz ewentualnych sytuacji mogących stanowić zagrożenie dla dzieci i młodzieży 
(przeprowadzono 13 wspólnych kontroli). Podczas spotkań dodatkowo wspólnie z pracownikami Sanepidu 
przeprowadzano pogadanki dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz promowano wśród dzieci 
i młodzieży właściwe zachowania. Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Radomiu podczas wykonywania 
swoich czynności służbowych podczas obchodu dokonywali regularnych wizyt w placówkach, gdzie 
prowadzone były zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkań przeprowadzali prelekcje 
i pogadanki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa wypoczynku zimowego poprzez wskazywanie 
zagrożeń, na jakie narażone są dzieci i młodzież oraz sposobów prawidłowego zachowania, gdy dane osoby 
znajdą się w sytuacji zagrożenia. Ponadto policjanci zachęcali wszystkich uczestników spotkań do udziału 
w drugiej edycji konkursu plastycznego w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kreci mnie 
bezpieczeństwo na stoku” przygotowanej przez Biuro Prewencji KGP. W okresie zimowego wypoczynku 
nasilono kontrole miejsc zagrożonych gdzie może gromadzić się młodzież mogąca spożywać alkohol i środki 
odurzające. W wyniku podjętych czynności nie ujawniono osób zażywających środki odurzające lub 
spożywających alkohol. Za pośrednictwem lokalnych mass-mediów przekazywano informacje dotyczące 
istniejących zagrożeń oraz sposobów ich unikania. Ponadto Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Radomiu wzmożyli kontrole pojazdów, zwłaszcza przewożących dzieci i młodzież. Na 
parkingu przy ul. Mierzejewskiego w Radomiu został wyznaczony punkt kontrolny dla autobusów przewożących 
dzieci i młodzież. Na najbardziej uczęszczane trasy kierowane były dodatkowe patrole ruchu drogowego w celu 
poprawy bezpieczeństwa podczas wyjazdów i powrotów na zimowy wypoczynek.  

II.   Straż Miejska. 

Podczas ferii szkolnych 2020 Straż Miejska w Radomiu podjęła działania zmierzające do zapewnienia 
poczucia bezpieczeństwa dzieci podczas wypoczynku zimowego. W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2020” 
funkcjonariusze Sekcji Szkolnej Referatu Administracyjno-Porządkowego Straży Miejskiej w Radomiu czynnie 
uczestniczyli oraz przeprowadzili poniżej opisane działania: 

- skontrolowano 9 szkół, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości dotyczących przebywania osób nieletnich na 
terenie placówek, 
- skontrolowano 13 półzimowisk, na których ogółem przebywało 635 dzieci, w trakcie nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości, kierownicy nie zgłaszali żadnych niepokojących sytuacji. Przekazano telefon kontaktowy do 
Straży Miejskiej celem zgłaszania interwencji, dotyczących negatywnych przejawów demoralizacji wśród młodzieży 
bądź zagrożeń na zimowiskach, 
- przeprowadzono 12 pogadanek na temat bezpieczeństwa w trakcie zabaw zimowych, oraz prawidłowego 
poruszania się po drogach, zachowania w kontakcie z osobami obcymi a także poruszono problem cyberprzemocy 
i ustawy o nieletnich. 
III. Straż Pożarna. 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2020” wdrożyła 
działania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenie miasta 
i powiatu.W okresie poprzedzającym ferie zimowe przeprowadzono czynności kontrolno - rozpoznawcze  
w 2 placówkach, które planowały organizację półzimowiska dla dzieci i młodzieży. W trakcie prowadzonych 
kontroli w jednym z obiektów stwierdzono nieprawidłowości.  

Ponadto na bieżąco monitorowano instytucje, zgłaszające organizację wypoczynku dzieci i młodzieży 
w okresie ferii zimowych, na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

W ramach projektu "Bezpieczny dom" strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej Nr 1 w Radomiu przyjmowali wycieczki dzieci, podczas których uczestnicy oprócz zapoznania się 
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, dowiadywali się również zachować się w sytuacjach zagrożenia 
podczas zimowego wypoczynku. Wycieczki przyjmowano również na pozostałych jednostkach ratowniczo – 
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gaśniczych podległych Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. W okresie ferii podległe 
jednostki odwiedziło 10 wycieczek w tym ponad 350 dzieci. 

Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na bieżąco przekazywał 
informacje do lokalnych mediów o zagrożeniach związanych z organizacją wypoczynku w miejscach do tego 
nie przeznaczonych. Szczególny nacisk położono na zabawy organizowane na otwartym terenie. W wywiadach 
poruszano zagadnienia związane z wypoczynkiem na niestrzeżonych lodowiskach, które przy sprzyjającej 
aurze mogą powstać na rzekach i zbiornikach wodnych. Informowano także o niebezpieczeństwie, jakie 
stwarzają zabawy zimowe organizowane w pobliżu ruchliwych szlaków komunikacyjnych. 

IV.    Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2020” prowadził 
kompleksowe działania w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na terenie objętym nadzorem. 
W bieżącym roku w czasie ferii zimowych zgłoszono do bazy danych drogą elektroniczną 31 turnusów – w tym 
31 turnusy w miejscu zamieszkania, z czego 18 turnusów skontrolowanych. Ze zorganizowanych form 
wypoczynku skorzystało 776 uczestników. W trakcie trwania zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży okazało 
się, że część zgłoszonych turnusów wg elektronicznej bazy nie funkcjonowało. Przyczyną rezygnacji 
z wypoczynku było brak naboru uczestników. W trakcie trwania wypoczynku pracownicy Sekcji Nadzoru 
Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu skontrolowali 
18 turnusów. W placówkach zapewnione zostały odpowiednie warunki higieniczno–sanitarne. Podczas 
prowadzonych kontroli, w trosce o zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w placówkach, oceniano: 

- standardy dostępności do urządzeń sanitarnych, 
- zapewnienie uczestnikom opieki medycznej, 
- karty kwalifikacyjne uczestników, 
- warunki sanitarno-techniczne pomieszczeń, 
- posiadanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników. 

W okresie ferii zimowych 2020 r. skontrolowano 18 turnusów z czego 13 przy współudziale pracowników 
Sekcji Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowia, 7 kontroliz pracownikami Sekcji Nadzoru Bezpieczeństwa 
Żywności, Żywienia i Kosmetyków oraz 1 wspólna kontrola z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji 
w Radomiu. W okresie ferii od 10 lutego do 21 lutego 2020 r. pracownicy Sekcji OZ i PZ podejmowali działania 
profilaktyczne i promujące zdrowie, mające na celu wzmocnienie właściwych postaw oraz zachowań 
prozdrowotnych w placówkach zorganizowanego zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

Zwizytowano 20 placówek, co udokumentowano 3 „Protokołami z wizytacji” i 17 „Informacjami z realizacji 
zadania”. Pracownicy Sekcji OZ i PZ odwiedzili 14 Publicznych Szkół Podstawowych, 1 Zespół Szkolno - 
Przedszkolny, 1 Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych, 1 Szkółkę Piłkarską „Talencik”, 
1 Niepubliczną Szkołę Dwujęzyczną, „Klockolandię” oraz 1 Centrum Elitarnej Edukacji „Edulandia”. 

W każdej placówce kierowników zimowego wypoczynku zapoznano z ofertą Sekcji na czas trwania turnusów. 
Przeprowadzono szczegółowy instruktaż profilaktyczny prezentując i przekazując wielotematyczne materiały 
edukacyjno-informacyjne z zakresu: 

- podstawowych zasad bezpieczeństwa – zapobiegania wypadkom i urazom, 
- profilaktyki używania nowych substancji psychoaktywnych, tytoniu, 
- zdrowego stylu życia, 
- higieny osobistej, w tym zapobiegania wszawicy, 
- zatruć pokarmowych, błędów żywieniowych, 
- chorób zakaźnych: meningokoków, grypy i innych zakażeń grypopochodnych, 
- antybiotykoodporności. 

Zobligowano wychowawców do: przeprowadzenia pogadanek, prelekcji i przekazania podstawowych zasad 
bezpieczeństwa opracowanych przez pracowników Sekcji OZ i PZ, przygotowania ekspozycji wizualnych. 
Jednocześnie w każdej placówce pozostawiono pakiet materiałów zawierający tematyczne ulotki, broszury, 
plakaty adekwatne do potrzeb grup zorganizowanych form wypoczynku. 

Przy współpracy z 20 kierownikami, 80 wychowawcami i 2 pielęgniarkami edukacją prozdrowotną objęto 804 
dzieci i młodzieży oraz 804 rodziców/opiekunów. 

W 13 placówkach dokonano wizytacji wspólnie z Sekcją HDiM oraz w 13 placówkach z Wydziałem 
Prewencji KMP w Radomiu. 

Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej w ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody oraz nad 
urządzeniami wykorzystywanymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz  nadzoru nad 6 basenami służącymi 
do wypoczynku, prowadziła kontrole zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Jakość wody przeznaczonej 
do kąpieli nie budziła zastrzeżeń, w czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży dostępne były  
4 baseny. Jakość wody przeznaczonej do spożycia była i jest monitorowana na bieżąco.  

Organizatorzy wypoczynku nie zgłaszali potrzeby kontroli środków transportu do przewozu dzieci i młodzieży. 
Na polecenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Warszawie przeprowadzono kontrole: 
2 lodowisk, 1 escape room,4 centrów zabaw dla dzieci, dworca PKP oraz stanowiska autobusowe. Stan 
sanitarno-porządkowy nie budził zastrzeżeń. 
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Sekcja Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków w okresie ferii zimowych 
2020 przeprowadziła kontrole sanitarne w 18 placówkach, dotyczące oceny stanu sanitarno - higienicznego 
bloków żywienia oraz oceny jadłospisów. W 1 zakładzie stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą braku decyzji 
zatwierdzającej do prowadzenia działalności w zakresie wydawania i porcjowania posiłków dostarczanych 
w systemie cateringowym przez zewnętrzną firmę, w związku z czym prowadzone jest postępowanie 
administracyjne. Do ocenianych jadłospisów wniesiono uwagi w szczególności dotyczącą zwiększenia podaży, 
przetworów mlecznych, warzyw i owoców oraz ryb.  

Sekcja Nadzoru Higieny Pracy w związku z akcją „Bezpieczne Ferie 2020” nie prowadzała kontroli 
podmiotów podejrzanych o wprowadzanie do obrotu środków zastępczych z uwagi na to, iż na naszym terenie 
takie punkty nie działają. W okresie ferii odnotowano 1 przypadek zatruć prawdopodobnie środkami 
zastępczymi. 

Podsumowanie: 

Liczba placówek zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się 
w Radomiu na tym samym poziomie. Ogólne warunki sanitarno – higieniczne oraz standardy bazy 
wypoczynkowej są dobre. W trakcie trwania ferii zimowych w 2020 roku pracownicy PSSE w Radomiu 
prowadzili kompleksowe kontrole warunków sanitarno – higienicznych placówek. Wypoczynek dzieci 
i młodzieży w skontrolowanych obiektach przebiegał bez zakłóceń, zintegrowane działania kontrolne 
mobilizowały kierowników placówek do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków spędzania 
wolnego od nauki czasu.      

V.  Wydział Edukacji.  

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radom informuje, że w ramach „Bezpiecznych Ferii 2020” zostały 
zorganizowane półzimowiska i zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas przerwy zimowej od 10 do 21 lutego 
2020 roku przez następujące podległe placówki: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. H.Ch. Andersena, ul. Batalionów Chłopskich 16, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Długosza, ul. Sobieskiego 12, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego, ul. Tybla 7/11, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Sandomierska 19, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II, ul. Wierzbicka 81/83, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Władysława Syrokomli, ul. Kielecka 2/6, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Przyjaciół Dzieci, ul. Czarnoleska 10, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Edmunda Bakalarza, ul. Energetyków 10, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Trojańska 5, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Wośnicka 125, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. Jarzyńskiego 3 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym Nr 4, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kolberga 5, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Miła 18, 
- Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych, ul. Lipska 2, 
- Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej, ul. Słowackiego 17, 
- Publiczny Ogródek Jordanowski, ul. Śniadeckich 9. 

Oferta uczestnictwa w ww. formach wypoczynku skierowana była do dzieci i młodzieży z terenu miasta 
Radomia. Z tej formy zimowego wypoczynku skorzystało 1035 uczestników.  

Harmonogramy zajęć były ciekawe, urozmaicone, uwzględniały potrzeby i zainteresowania uczestników. 
W ramach półzimowisk dzieci brały udział w warsztatach: tkackich, cukierniczych (Manufaktura słodyczy), 
kulinarnych (restauracja MammaLeo), manualnych (klocki lego), koncercie Sinfonia Varsovia BrassBand. 
Zostały zorganizowane wyjścia na lodowisko, basen, do muzeum, do Centrum Iluzji Trickorama, Centrum 
Rozrywki MK Bowling, Centrum Zabaw Hula Park, Centrum wspinaczkowe Grota, Krainy Marzeń,do kina, teatru 
oraz wycieczki autokarowe m.in. do Kielc, Warszawy, Centrum Rzeźby w Orońsku, Chęcin. W szkołach 
odbywały się także zajęcia świetlicowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zabawy ruchowe, również na świeżym 
powietrzu, oraz konkursy i pogadanki na tematy dotyczące ochrony środowiska, zdrowego żywienia, zachowań 
prozdrowotnych oraz bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych. Pozwoliło to dzieciom zintegrować się w grupie, 
kształtować właściwe zachowania, nawyki i postawy i dostarczyło im pozytywnych wzorców spędzania wolnego 
czasu. 

Programy półzimowisk w poszczególnych szkołach opracowano, uwzględniając potrzeby i możliwości 
psychofizyczne dzieci w danej grupie wiekowej. Programy pracy wychowawczej na półzimowiskach obejmowały 
m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników. Zostali oni zapoznani 
z obowiązującymi w placówce przepisami przeciwpożarowymi, zasadami udzielania pierwszej pomocy, 
zasadami bezpiecznego zachowania podczas zabaw, wycieczek pieszych i autokarowych oraz mieli możliwość 
spotkania z policjantem, który poprowadził z dziećmi zajęcia dotyczące bezpieczeństwa oraz właściwych 
zachowań w ruchu drogowym i kontaktach z osobami obcymi. Dzieci zostały zapoznane z regulaminem pobytu 
w placówce i korzystania z obiektów sportowych (sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska). W czasie pobytu na 
półzimowisku uczestnicy mieli zapewnione posiłki. 
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Przed rozpoczęciem półzimowisk zostały spełnione warunki dotyczące organizacji wypoczynku. Dokonano 
zgłoszeń wypoczynku do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. Do opieki nad dziećmi 
została zatrudniona wykwalifikowana kadra. W związku z wypoczynkiem podczas ferii zimowych, 
organizowanym przez podległe placówki, o miejscach i terminach zajęć poinformowano następujące instytucje: 
Komendę Miejską i Wojewódzką Policji w Radomiu, Straż Miejską w Radomiu, Straż Pożarną w Radomiu, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu, 
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu. 

Wzorem lat ubiegłych pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego przeprowadzili kontrole organizacji 
półzimowisk dla dzieci i młodzieży. 

Półzimowiska pozwoliły uczestnikom zagospodarować wolny czas w sposób bezpieczny, zdrowy, wesoły, 
aktywny i twórczy, zapewniając dzieciom atrakcyjną formę spędzania czasu i urozmaicone sposoby 
wykorzystania zimowego wypoczynku. Integracja uczniów różnych klas wpłynęła na zespolenie środowisk 
szkolnych. Dzieci uczyły się odpowiedzialności za własne decyzje, właściwego zachowania w miejscach 
publicznych, rozwijały zainteresowania. Organizatorzy odebrali liczne podziękowania za organizację ciekawych 
zajęć i atrakcyjnych wyjść. 

VI. Wydział Kultury. 

Tematyka „Bezpiecznych Ferii 2020” realizowana była przez 4 gminne instytucje kultury, tj. filie nr 1, 2, 6 i 16 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Domy Kultury „Idalin” i „Borki” oraz Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”. 

1) Miejska Biblioteka Publiczna im. J.A. A.S. Załuskich w czasie ferii zimowych organizowała zajęcia dla dzieci 
ze szkół podstawowych, które nie wyjechały na zimowy wypoczynek z Radomia. Zajęcia te odbywały się od 
poniedziałku do piątku (od 10 do 21 lutego) w czterech filiach: 
- nr 1 (ul. Osiedlowa 9); 
- nr 2 (ul. Zientarskiego 1a); 
- nr 6 (ul. Kusocińskiego 13); 
- nr 16 (ul. Barycka 2). 

Zajęcia odbyły się w pomieszczeniach bibliotecznych i prowadzone były przez wykwalifikowanych 
i doświadczonych pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej. Aby zapewnić uczestnikom zajęć 
bezpieczeństwo, w każdej placówce w pierwszym dniu akcji dzieci zostały zaznajomione z zasadami 
zachowania bezpieczeństwa oraz z jej regulaminem. Ponadto w Filii nr 1 i w Filii nr 16, w związku z Dniem 
Bezpiecznego Internetu, zorganizowane zostały zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w internecie.W programie 
znalazło się wiele atrakcji: spotkania z ciekawymi ludźmi(np. dziennikarką Radia Radom Agnieszką Toruń, 
kierownikiem Piekarni Fogiel&Fogiel Lucjanem Odzimkiem), zabawy z tekstem literackim w związku 
z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego, zabawy integracyjne, muzyczne, plastyczne, ruchowe 
i umysłowe, quizy i konkursy, przedstawienie teatralne. 

Statystyki dotyczące ilości uczestników: 

-  Filia nr 1 - 27 uczestników, łączna liczba odwiedzin: 141 
-  Filia nr 2 – 64 uczestników, łączna liczba odwiedzin: 251 
-  Filia nr 6 – 33 uczestników, łączna liczba odwiedzin: 118 
-  Filia nr 16 – 37 uczestników, łączna liczba odwiedzin: 135 

Łącznie w czasie akcji „Zima w Bibliotece 2020” zorganizowano 40 spotkań, w których wzięło udział 645 
osób. 

2) Dom Kultury „Borki” w okresie zorganizował dla dzieci i młodzieży wypoczynek w formie warsztatów 
artystycznych. Wzięło w nich udział 41 osób, przy czym liczba uczestników zajęć nie przekraczała 15 osób na 
jednego opiekuna. Na pierwszych zajęciach przeprowadzono ćwiczenia mające za zadanie przygotowanie dzieci 
do podejmowania bezpiecznych zachowań w czasie zimowego wypoczynku oraz ukształtowanie właściwych 
nawyków związanych z bezpieczeństwem. Uczestnicy zajęć zostali zapoznani ze sposobami szybkiego 
reagowania na zagrożenia. Celem zajęć było także wzbudzenie u dzieci zaufania do przedstawicieli służb 
bezpieczeństwa – Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego. Przypomniano i utrwalono zasady 
bezpiecznego zachowania na drodze oraz na terenie placówki. Edukacja dzieci i młodzieży na temat 
bezpieczeństwa odbyła się między innymi przez zabawę. W harmonogramie warsztatów artystycznych 
zaplanowano konkursy z pytaniami dotyczącymi pierwszej pomocy, bezpieczeństwa na drodze itp. Dzięki temu 
dzieci przypomniały sobie ogólne, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa. W trakcie wycieczek 
organizowanych przez DK ”Borki” dzieci otrzymują plakietki z danymi placówki i numerem telefonu do instruktora, 
który sprawuje nad nimi opiekę. Dom Kultury "Borki" zapewnia uczestnikom zajęć bezpieczne i higieniczne warunki 
w czasie ich pobytu zarówno w placówce jak i poza nią.  
3) Dom Kultury „Idalin” w okresie ferii organizował zajęcia dla dzieci w formie tygodniowego turnusu. W zajęciach 
odbywających się w terminie 10-14 lutego wzięło udział 18 uczestników w wieku od 7- 12 lat. Ferie zimowe to czas 
odpoczynku od nauki, beztroskich zabaw, ale zarazem zwiększonej liczby wypadków wśród dzieci. Aby spędzić 
bezpiecznie ten okres należy szczególnie zwrócić uwagę na bardzo ważne zasady i wskazówki podczas zabaw 
zimowych. Instruktorzy z Domu Kultury „Idalin” w trakcie zajęć z dziećmi podjęli działania mające na celu 
uświadomienie i przybliżenie istniejących zagrożeń z jakimi można się spotkaćw trakcie zabaw i uprawiania 
sportów zimowych oraz od osoby obcej. Nie zabrakło rozmów z uczestnikami Akcji „Zima 2020” na temat: 
uzależnień wśród dzieci i młodzieży, jakimi są: narkotyki, dopalacze, papierosy, alkohol Szczególną uwagę 
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zwrócono na zasady zachowania się pieszych na drodze w zimowe dni, kiedy widoczność na drodze jest 
ograniczona, wspomniano o konieczności używania elementów odblaskowych. Przypomniano i utrwalono numery 
alarmowe oraz ukazano krótką charakterystykę działalności służb ratunkowych. Instruktorzy przeprowadzili 
z dziećmi pogadanki mające na celu pomóc im odróżnić miejsca do zabaw zimowych- bezpieczne od 
niebezpiecznych, zasad zachowania się w okolicach zamarzniętych zbiorników wodnych i zachowania sięw trakcie 
organizowanych kuligów. Bardzo ważnym tematem podczas spotkań z dziećmi było ukazanie internetu jako źródła 
wiedzy, wymiany doświadczeń, pełniącego funkcje poznawcze, społeczne i rozrywkowe, ale niosącego ze sobą 
wiele zagrożeń. Dlatego bardzo istotnym elementem edukacyjnym było poznanie podstawowych zasad 
bezpiecznego korzystania z internetu. 
4) Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” zorganizował dla dzieci w wieku 7-12 lat półzimowisko „Zimowa ART—
Akademia’2020”. Było ono podzielone na dwa turnusy: od 10 do 14 oraz od 17 do 21 lutego, w których łącznie 
wzięło udział 78 dzieci. Na obu turnusach w pierwszym dniu pobytu dzieci pojawiła się tematyka bezpieczeństwa 
w okresie ferii. W sposób przystępny dzieci zostały zapoznane z zasadami bezpiecznego zachowania się podczas 
półzimowiska m.in.: z bezpieczeństwem na drodze, przejściem po pasach, zachowaniem się przy zbiornikach 
wodnych. Został wyświetlony film o bezpiecznych zachowaniach podczas ferii. Po projekcji filmu odbyła się 
pogadanka. Dzieci dowiedziały się, że w przypadku zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy dzwonić pod nr 
112, nie należy podawać informacji o sobie osobom nieznajomym, nie powinno się rozmawiać z osobami obcymi, 
wsiadać do samochodu obcej osoby czy też nie brać od nieznajomego jedzenia, oraz że o niebezpiecznym 
zdarzeniu należy powiadomić kogoś dorosłego. Na pytanie co można zrobić, aby było bezpiecznie i jak zapobiegać 
takim groźnym sytuacjom, uczestnicy chętnie odpowiadali na pytania i wykazali się dużą wiedzą pozyskaną 
podczas spotkania. Dzieci zapewniały, że najważniejsze to nie oddalać się od opiekunów/wychowawców, mówić 
o wszystkich dziwnych zdarzeniach, które wzbudzają niepokój, m.in. że ktoś je zaczepiał rozmową lub oferował im 
poczęstunek. Pozostałe instytucje kultury wykonywały zadania statutowe i nie podejmowały działań w zakresie 
„Bezpiecznych Ferii 2020”. 
VII. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. 

 Prezydent Miasta Radomia zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym, w ramach 
konkursu ofert zlecił trzem organizacjom pozarządowym zadanie pn. Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży 
o  charakterze profilaktycznym na lata 2020-2022.Poniżej wykaz podmiotów, które otrzymały dotację na lata 
2020-2022 na realizację ww. zadania: 

1. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu, ul. Chrobrego 7/9; 26-600 Radom; 

2. Caritas Diecezji Radomskiej, ul. Kościelna 5; 26-604 Radom; 

3. Stowarzyszenie Mieszkańców z Mroza, ul. K. Mroza 7/9 lok. 12; 26-600 Radom. 

Ww. Placówki organizują czas wolny dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku kalendarzowego. Osoby 
zatrudnione w ww. placówkach posiadają odpowiednie kwalifikacje do sprawowania opieki nad dziećmi 
i młodzieżą. Plan zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży został sporządzony zgodnie 
z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego. 

VIII. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Wzorem lat ubiegłych Ośrodek zajmował się wytypowaniem dzieci oraz finansowaniem kosztów posiłków na 
półzimowiskach organizowanych przez Publiczne Szkoły Podstawowe nr: 9 i 34. Łącznie z tej formy wsparcia 
skorzystało 3 uczniów na łączną kwotę 230 zł.  

Dodatkowo w ramach organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych 
pracownicy MOPS zorganizowali następujące imprezy: 

- zabawę karnawałową w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Słowackiego 17 dla 80 dzieci w wieku szkolnym 
z dzielnicy Śródmieście i osiedla Gołębiów I; 
- wycieczkę do Centrum Iluzji Trickorama dla 14 dzieci w wieku szkolnym z osiedla Michałów; 
- prelekcję dotyczącą oszczędzania w Świetlicy „Pod dobrym Aniołem” przy ul. Piastowskiej 3 dla 10 dzieci w wieku 
szkolnym z osiedla Michałów; 
- wycieczkę do Straży Pożarnej dla 7 dzieci w wieku szkolnym z osiedla Michałów; 
- prelekcję na temat bezpieczeństwa oraz warsztaty kulinarne w Klubie Środowiskowym przy ul. Mroza 7/9 dla 14 
dzieci w wieku szkolnym z bloków socjalnych przy ul. Mroza; 
- wycieczkę do Muzeum im. Jacka Malczewskiego przy ul. Rynek 11 dla 10 dzieci w wieku od 6 do 10 lat 
z dzielnicy Glinice, Idalin, Janiszpol, gdzie odbyła się prelekcja i warsztaty pt. „Eko karmniki dla ptaków”; 
- spotkanie edukacyjne na temat bezpieczeństwa z przedstawicielami Straży Miejskiej, w siedzibie ZPS Nr 9 przy 
ul. Kalińskiej 6/6a dla 10 dzieci w wieku od 7 do 10 lat z dzielnicy Glinice, Długojów, Janiszpol, Dzierzków 
i Malenice; 
- prelekcja na temat cyberprzemocy w siedzibie ZPS Nr 9 przy ul. Kalińskiej 6/6a dla 10 dzieci w wieku od 11 do 
12 lat z dzielnicy Glinice, Długojów, Janiszpol, Dzierzków i Malenice; 
- spotkanie edukacyjne z przedstawicielami Straży Miejskiej na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, 
w siedzibie ZPS Nr 9 przy ul. Kalińskiej 6/6a dla 10 dzieci w wieku od 13 do 17 lat z dzielnicy Glinice, Długojów, 
Janiszpol, Dzierzków i Malenice;  
- gry i zabawy świetlicowe w siedzibie ZPS Nr 9 przy ul. Kalińskiej 6/6a dla 15 dzieci w wieku od 6 do 12 lat 
z dzielnicy Glinice, Długojów, Janiszpol, Dzierzków; 
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- zabawę karnawałową w Miejskim Ośrodku Kultury Amfiteatr „Scena Obozisko” ul. Śniadeckich 2 dla 35 dzieci 
w wieku szkolnym z bloków socjalnych z ulicy Mroza, Wernera, Marii Gajl i Odlewniczej; 
- prelekcję na temat bezpieczeństwa w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Romualda 
Traugutta 57 dla 35 dzieci w wieku szkolnym z bloków socjalnych z ulicy Mroza, Wernera, Marii Gajl i Odlewniczej; 
- prelekcję pt. „Herb Radomia” połączone z warsztatami artystycznymi dla 35 dzieci z bloków socjalnych z ulicy 
Mroza, Wernera, Marii Gajl i Odlewniczej. 

Ponadto w okresie ferii były realizowane trzy projekty socjalne: „Ferie z uśmiechem”, „Ferie na wesoło” oraz 
„Feriowa przygoda” w klubie osiedlowym „Kwadrat” przy ul. Grzybowskiej 16 dla 40 dzieci w wieku od 6 do 
12 lat z osiedla XV Lecia i Nad Potokiem. W ramach ww. projektów dzieci brały udział m.in. w warsztatach 
tanecznych oraz plastycznych, jak również w zajęciach świetlicowych i sportowych. 

Swoją działalność kontynuował także Klub Środowiskowy Centrum Wolanowska, który prowadził zajęcia 
świetlicowe dla dzieci i młodzieży, w tym zajęcia plastyczno – rękodzielnicze z rzeźbiarzem, zajęcia sportowo - 
rekreacyjne, wyjście do kręgielni, do Krainy Marzeń, do parku trampolin, Astrobazy, na lodowisko oraz basen. 

Nad bezpieczeństwem uczestników imprez czuwali pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, opiekunowie dzieci, nauczyciele i wolontariusze. 
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Załącznik nr 2 

 
Sprawozdanie z zrealizowanych działań przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia 

w zakresie realizacji problematyki „Bezpieczne Wakacje 2020”. 

W celu realizacji tej problematyki zostały podjęte przez nw. podmioty następujące działania profilaktyczno-
prewencyjne: 

I.   Komenda Miejska Policji. 

Komenda Miejska Policji w Radomiu poinformowała, że w ramach działań profilaktyczno-prewencyjnych 
zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży podjęła następujące 
czynności: 

1. Dane dotyczące prowadzonych działań dla poprawy bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym: 

W celu prawidłowej organizacji działań oraz zapewnienia jak największego poziomu bezpieczeństwa 
w trakcie letniego wypoczynku w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu opracowano plan 
kierunkowy „Bezpieczne wakacje 2020” na okres od 27.06.2020 r do 31.08.2020 r. Powyższy plan zawierał 
szczegółowe zadania dla policjantów pionu prewencji, pionu kryminalnego oraz funkcjonariuszy WRD KMP. 
Tegoroczne „Bezpieczne wakacje 2020” objęte były działaniami, które miały na celu stosowanie się ściśle do 
konkretnych zaleceń związanych z COVID -19. Radomscy policjanci wspólnie ze Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Radomiu oraz Strażą Miejską kontrolowali między innymi instytucje, sklepy 
wielkopowierzchniowe, dyskoteki, wesela. 

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu już od początku wakacji kontrolowali miejsca letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży. Policjanci sprawdzali, czy dzieci, które przyjechały na wakacje są bezpieczne 
i czy przebywają w odpowiednich warunkach. Sprawdzany był stan bezpieczeństwa, warunki sanitarno - 
higieniczne i właściwie sprawowana opieka nad dziećmi i młodzieżą. Ośrodki były kontrolowane także pod 
kątem czystości i odpowiedniego wyposażenia. Policjanci w trakcie prowadzonych czynności nie mieli żadnych 
zastrzeżeń do organizatorów wypoczynku dla najmłodszych. Podczas wizyt funkcjonariusze przypominali także 
zasady bezpieczeństwa oraz o przestrzeganiu zasad w związku z COVID -19. 

Policjanci Wydziału Prewencji KMP w Radomiu nawiązali kontakt z organizatorami obozu harcerskiego 
w Antoniówce 383 gm. Jedlnia Letnisko oraz w Nadleśnictwie Kozienice Gajówka koło Augustowa, gdzie 
w okresie wakacyjnym przebywało 133 uczestników w wieku 10-18 lat. Spotkania miały na celu omówienie 
i zapewnienie przez organizatorów maksymalnego zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na 
obozie.  

Kontrolowano miejsca sprzedaży i podawania alkoholu pod kątem egzekwowania przez przedsiębiorców 
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ujawniania nieletnich 
spożywających alkohol lub znajdujących się pod jego wpływem. Ponadto policjanci kontrolowali miejsca gdzie 
może dochodzić do sprzedaży środków zastępczych tzw. dopalaczy oraz prowadzili czynności operacyjne 
mające na celu zatrzymanie osób trudniących się sprzedażą i produkcja takich środków. 

W okresie wakacji systematycznie dokonywano kontroli kąpielisk pod kątem przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa oraz zapewnienia ładu i porządku publicznego. Policjanci sprawdzali ponadto akweny wodne 
nie dopuszczając do kąpieli w miejscach niedozwolonych tzw. „dzikie kąpieliska” na terenie rzek, stawów 
hodowlanych, wyrobisk zwracając szczególna uwagę na osoby nieletnie, przebywające bez opieki osób 
dorosłych. 

Podczas trwania wakacji podjęto współpracę z lokalnymi mediami dotyczącą bezpieczeństwa. Nagrano 
audycje, której celem było zapobieganie zjawiskom patologicznym oraz działanie edukacyjne propagujące 
bezpieczne zachowania podczas wakacji, jak też propagowanie nowoczesnych zabezpieczeń technicznych. 
Podczas nagrania zostały poruszone tematy z obszaru: 

- Przeciwdziałania włamaniom do domów/mieszkań, 
- Wypoczynku osób przebywających na terenach wodnych i przywodnych, 
- Informacji dotyczących konkursu „Artystyczny przewodnik”, 
- Odpowiedniego zabezpieczenia swojego mienia podczas okresu wakacyjnego, 
- Bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, 
- Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trakcie trwających wakacji, 
- Bezpieczeństwa na drodze, 
- Punktów kontroli autokarów, 
- Numerów alarmowych, 
- Rozpowszechnienie stron i linków, gdzie można zapoznać się z obowiązującymi zasadami i przepisami 
dotyczącymi bezpiecznego wypoczynku, Audycja rozpowszechniana była przez cały okres wakacyjny. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz w trosce o ogólną poprawę 
bezpieczeństwa, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Radomiu w okresie wakacji przeprowadził 
szereg działań adresowanych do różnych grup wiekowych. Zgodnie z założeniami harmonogramu działań 
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krajowych i wojewódzkich na 2020 rok oraz własnych, w okresie od 26 czerwca a do 31 sierpnia 2020 roku 
zrealizowano: 

„Na Drodze – Patrz i Słuchaj” - działania mające na celu uświadamianie i przypominanie kierującym o nie 
korzystaniu podczas jazdy z telefonu komórkowego oraz zwrócenie uwagi pieszych na zagrożenia związane 
m.in. z nieostrożnym wejściem na przejście/jezdnię, w tym bezpośrednio przed jadący pojazd, korzystaniem 
z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, przebieganiem przez jezdnię. 

„Prędkość zabija-zwolnij i żyj” - podstawowym celem akcji jest uświadomienie kierującym, jakie zagrożenia 
niesie za sobą ignorowanie ograniczenia prędkości. Policjanci do tego celu wykorzystywali mobilny wskaźnik 
pomiaru prędkości, który lokowany był w miejscach o zwiększonym ryzyku powstania wypadku drogowego, jak 
również w okolicach przejść dla pieszych. Funkcjonariusze wyposażeni byli w legalizowany laserowy miernik 
prędkości, a ich zadaniem jest podejmowanie interwencji wobec tych kierujących, którzy mimo ostrzeżeń, 
jeżdżą ze zbyt dużą prędkością. 

„Jednośladem bezpiecznie do celu” - działania mające na celu: 

- Eliminowanie/ograniczenie zagrożeń na drodze takich jak: nadmierna prędkość, kierowanie po spożyciu alkoholu, 
zły stan techniczny pojazdu, brak obowiązkowego wyposażenia pojazdu; 
- Poprawę widoczności uczestników ruchu drogowego; 
- Promowanie bezpiecznych zachowań, korzystanie z elementów odblaskowych oraz używanie kasków przez 
rowerzystów. 

„Dla każdego jest miejsce na drodze” - działania mające na celu promowanie bezpiecznego korzystania 
z drogi przez poszczególnych uczestników ruchu drogowego, w tym Seniorów, kształtowanie właściwych 
postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności 
za bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym respektowanie praw osób z niepełnosprawnością. 

„Bezpieczne wakacje” - działania mające na celu zwrócenie uwagi kierujących pojazdami na przestrzeganie 
przepisów ruchu drogowego (m.in. stosowanie się do ograniczeń prędkości, dostosowanie prędkości do 
warunków panujących na drodze, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, przewożenie dziecka w foteliku 
bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci), stan techniczny pojazdu, bezpieczeństwo 
pasażerów, swój stan psychofizyczny, koncentrację w trakcie prowadzenia pojazdu, w tym zagrożenia związane 
z korzystaniem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. 

W ramach działań prowadzono również kontrole autokarów przewożących dzieci na zorganizowany 
wypoczynek (na ul. Mierzejewskiego oraz w miejscu wskazanym po uprzednim kontakcie telefonicznym). 

Ponadto funkcjonariusze WRD KMP w Radomiu prowadzili działania kontrolno – pomiarowe w ramach 
czynności zleconych, jak i działań własnych pod nazwą: 

„Prędkość” i „Kaskadowy Pomiar Prędkości” – celem działań jest zminimalizowanie ilości zdarzeń 
drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość poprzez egzekwowanie przestrzegania obowiązujących 
w tym zakresie przepisów. 

„Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” – celem działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

„Pasy” - celem działań jest egzekwowanie od kierujących i pasażerów obowiązku jazdy w pasach 
bezpieczeństwa oraz stosowania urządzeń do przewozu dzieci. 

„Smog” - celem działań jest eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny (nawet bez 
przeprowadzania badań przyrządami pomiarowymi) pozwala sformułować uzasadnione przypuszczenie, że 
naruszają wymagania ochrony środowiska. 

„Truck & Bus” – celem działań jest zminimalizowanie i zapobieganie zdarzeniom drogowym z udziałem 
samochodów ciężarowych, autobusów, pojazdów do przewozu osób oraz zredukowanie zagrożeń związanych 
z ruchem tego rodzaju pojazdów oraz ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem 
transportu drogowego osób i rzeczy. 

2. Krótka charakterystyka wspólnych działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa w okresie 
wakacyjnym: 

Policjanci Wydziału Prewencji KMP w Radomiu wraz z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej i Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na bieżąco kontrolowali miejsca zorganizowanego 
wypoczynku dzieci i młodzieży. Prowadzone były wspólne spotkania z uczestnikami półkolonii i obozów. 
Ponadto dzielnicowi zostali zobligowani do nawiązania kontaktu ze wszystkimi organizatorami wypoczynku 
letniego dzieci i młodzieży oraz kontroli takich miejsc w celu ujawnienia wszelkich nieprawidłowości w zakresie 
m.in. zabezpieczenia technicznego, przeciwpożarowego, sanitarnego, przy współpracy z odpowiednimi 
służbami oraz pod kątem zapobiegania kradzieży mienia na szkodę osób wypoczywających - przeprowadzono 
34 wspólnych kontroli. 

W okresie wakacyjnym działa sezonowy posterunek wodny w miejscowości Domaniów. Policjanci pełniący 
służbę na akwenie wodnym dbają o bezpieczeństwo osób korzystających ze sportów wodnych oraz 
wypoczynku nad wodą. Podczas tegorocznych wakacji doszło do 2 zdarzeń, gdzie policjanci udzielali pomocy 
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osobą topiącym się. Na co dzień funkcjonariusze pełniący służbę w Domaniowie uświadamiają osobom 
korzystającym z akwenu o bezpiecznym korzystaniu oraz o przestrzeganiu przepisów jak i obostrzeniach 
związanych z pandemią COVID-19. 

Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie trwania wakacji, policjanci KMP w Radomiu we 
współpracy z SM przeprowadzali wspólne działania miedzy innymi w rejonach klubów i dyskotek, w celu 
ujawnienia osób naruszających przepisy prawa. Ponadto dzielnicowi na bieżąco w podległych rejonach 
służbowych prowadzili identyfikację zagrożeń oraz lokalnych problemów bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Dzięki współpracy z przedstawicielami Centrów Aktywności Lokalnej, MOPS, spółdzielni 
mieszkaniowych oraz placówek oświatowych funkcjonariusze mają stały kontakt z lokalną społecznością oraz 
identyfikują wszelkie problemy dotyczące tych społeczności. Dzielnicowi uczestnicząc w lokalnych inicjatywach 
organizowanych w podległych rejonach służbowych prezentowali założenia i sposób działania aplikacji Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Moja Komenda. 

W okresie wakacyjnym WRD KMP w Radomiu podejmował współpracę z placówką Żandarmerii Wojskowej 
w Radomiu. Były to wspólne patrole realizujące zadania w zakresie zadań zleconych na odprawie. Dodatkowo 
przeprowadzone były działania profilaktyczne wspólne z Służbą Ochrony Kolei pn. „Bezpieczny przejazd – 
szlaban na ryzyko”, które ukierunkowane były na informowanie uczestników ruchu drogowego 
o konsekwencjach nieodpowiedzialnego zachowania w rejonie przejazdów kolejowych. 

3. Przedstawienie najistotniejszych problemów występujących podczas prowadzonych działań w ramach 
akcji „Bezpieczne Wakacje”: 

Okres wakacji i nadmiar czasu wolnego, sprzyjał do uwydatnienia zachowań niebezpiecznych 
i zagrażających bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Duże zagrożenie dla bezpieczeństwa stanowią młodzi 
kierowcy, którzy według statystyk są sprawcami największej liczby wypadków oraz kolizji, nierzadko osoby te 
w chwili zdarzenia znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie, dlatego tak ważna 
jest profilaktyka i uświadamianie odnośnie istniejących zagrożeń. Funkcjonariusze rozpowszechniali materiały 
profilaktyczne dotyczące zażywania środków odurzających w tym dopalaczy. Materiały edukacyjno- 
profilaktyczne miały za zadanie uświadomić dzieci i młodzież o konsekwencjach prawnych takich zachowań 
oraz zniechęcić ich do „eksperymentowania” z tymi środkami, gdyż jak pokazują statystyki okres wakacji to 
czas, kiedy młodzi ludzie częściej sięgają po tego typ używki. 

W trakcie trwania akcji „Bezpieczne Wakacje” policjanci zwracali uwagę na wykorzystywanie dzieci 
i młodzieży do żebractwa. W wyniku podjętych czynności na terenie działania KMP w Radomiu nie odnotowano 
zjawiska wykorzystywania dzieci do żebractwa w okresie wakacyjnym. 

Policjanci promowali za pomocą lokalnych mass-mediów oraz strony KMP w Radomiu udział w konkursie pn. 
„Filmowy przeWodnik” organizowanym przez Komendę Główną Policji oraz zarząd główny WOPR. 

W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym policjanci otrzymali polecenia dotyczące zabezpieczenia 
terenów przyszkolnych oraz miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży. Ponadto dokonano lustracji w okolicach 
szkól i placówek oświatowych sprawdzając miedzy innymi właściwe oznakowanie tych rejonów w celu 
ograniczenia lub wyeliminowania zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży. W tym roku funkcjonariusze 
na bieżąco przekazują informacje placówkom oświatowym o bezpiecznym zachowaniu oraz przestrzeganiu 
przepisów związanych z pandemią COVID-19. 

II.   Straż Miejska. 

W okresie wakacji od czerwca do końca sierpnia 2020 roku Straż Miejska w Radomiu z uwagi na stan 
epidemii podjęła działania dostosowane do wprowadzonych Rozporządzeniami Rady Ministrów obostrzeń 
zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przeprowadzono kontrolę półkolonii 
w 4 (czterech) placówkach, w których były zorganizowane. 

W związku z pandemią COVID – 19 nie przeprowadzono żadnych pogadanek z dziećmi w czasie wakacji, 
ponieważ przepisy i obostrzenia oraz szczególne zadania jakie w tym czasie przeprowadzała Straż Miejska 
uniemożliwiały bezpośredni kontakt z dziećmi. 

Podjęto interwencje wobec 6 (sześciu) nieletnich spożywających alkohol. Przeprowadzono z nimi rozmowy 
dyscyplinujące i przekazano pod opiekę rodzicom. W jednym przypadku sporządzono notatkę urzędową do 
Sądu Rejonowego z wnioskiem o zmianę środka oddziaływania wychowawczego, wobec 4 (czterech) osób 
czynności będą zakończone po powrocie uczniów do szkół (jeśli warunki sanitarne umożliwią wejście osobom 
spoza szkoły). 

Zauważony został wzrost spożycia alkoholu przez młodzież nieletnią w stosunku do danych z roku 2019. 
Większość interwencji dotyczyła dziewcząt. Podczas 11 zdarzeń, aż 10 z nich dotyczyło dziewcząt w przedziale 
wiekowym 14 – 16 lat. 

Skontrolowano zbiorniki wodne pod kątem kąpieli osób w miejscach do tego nie przeznaczonych. Kontrolą 
objęto 9 obiektów. Przeprowadzono 370 kontroli, podczas których nakazano opuszczenie miejsc i pouczono 27 
osób. 

Przeprowadzono kontrole autobusów pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących zakrywania nosa 
i ust w związku ze zgłoszeniami od pasażerów dotyczących młodzieży szkolnej. W ramach podjętych działań 

Id: 548D10E3-6E21-4095-9820-DBE6FF3C1913. Uchwalony Strona 23



skontrolowano 339 autobusów, ujawniono 63 nieprawidłowości, w tym zastosowano 47 pouczeń, wydano 10 
poleceń i nałożono 6 MKK na kwotę 550 zł oraz 1 MKK za spożywanie alkoholu w autobusie. 

III. Straż Pożarna. 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu poinformowała, że mając na uwadze sytuację 
epidemiologiczną w kraju, wdrożono działania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób 
wypoczywających na terenie miasta Radomia i powiatu radomskiego. 

1. Dane dotyczące prowadzonych działań dla poprawy bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym. 

W okresie poprzedzającym wakacje w instytucjach, które zgłosiły organizację letniego wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży przeprowadzano czynności kontrolno - rozpoznawcze. Kontrole prowadzono przy zachowaniu 
reżimu sanitarnego. W sumie skontrolowano 10 placówek ubiegających się o opinię dotyczącą bezpieczeństwa 
pożarowego w danych obiektach. W jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym 
Komendant Miejski PSP w Radomiu wydał decyzję nakazującą usunięcie uchybień. 

W trakcie trwających wakacji strażacy kontrolowali również obozowiska namiotowe. Podczas oględzin 
sprawdzono ustawienia namiotów, łączność, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, drogi 
dojazdowe oraz zaopatrzenie w wodę. Skontrolowano w sumie 7 obozów. 

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami dot. pandemii, zawieszono działalność sali edukacyjnej 
„Bezpieczny dom”, jak również ograniczono odwiedziny w jednostkach ratowniczo – gaśniczych podległych 
Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Na bieżąco przekazywane były informacje 
oficera prasowego komendanta miejskiego PSP w Radomiu do lokalnych mediów o zagrożeniach związanych 
z organizacją wypoczynku w miejscach do tego nie przeznaczonych. Szczególny nacisk położono na 
wypoczynek organizowany na dzikich kąpieliskach zlokalizowanych na stawach, rozlewiskach rzek i innych 
zbiornikach wodnych oraz w lasach. 

2. Dane dotyczące ilości dzieci i młodzieży korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku. 

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia, w miejscach obozowisk harcerskich funkcjonariusze PSP wzięli 
udział w 7 spotkaniach, w trakcie których przeprowadzono prelekcje na temat bezpiecznych zachowań. 
W spotkaniach udział wzięło ponad 200 osób wypoczywających. 

3. Krótka charakterystyka wspólnych działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa w okresie 
letnim. 

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami dot. pandemii, zrezygnowano z dodatkowych działań, w tym 
m.in. z „Pikniku Strażackiego". 

Wspólne działania z innymi podmiotami (m. in.: Policja, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) 
prowadzono jedynie w instytucjach, które zgłosiły organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

4. Najistotniejsze problemy występujące na terenie powiatu podczas prowadzonych działań dla 
bezpieczeństwa w czasie wakacji. W trakcie prowadzonych działań problemów nie stwierdzono. 

IV.   Wydział Edukacji. 

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu poinformował, że w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” 
zostały zorganizowane półkolonie i zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas przerwy wakacyjnej - od 29 czerwca 
do 28 sierpnia 2020 roku przez następujące podległe placówki: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu, ul.Trojańska 5; 

2. Publiczny Ogródek Jordanowski w Radomiu, ul. Śniadeckich 9; 

3. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2; 

Z organizacji półkolonii, pomimo wcześniejszej deklaracji, zrezygnowała Publiczna Szkoła Podstawowa 
Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu, w związku z małą liczbą zainteresowanych osób. 

Oferta uczestnictwa w ww. formie wypoczynku skierowana była do dzieci i młodzieży z terenu miasta 
Radomia. Skorzystało z niej w tygodniowych turnusach 206 uczestników, wśród których znaleźli się podopieczni 
domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych, a także 31 uczestników z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego.  

W ramach półkolonii w szkołach zorganizowane były różnorakie warsztaty, konkursy, gry i zabawy 
świetlicowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjścia m.in. do kina, na basen, do muzeum, centrum nauki, 
stadniny koni, wycieczki poza teren szkoły/placówki. Dzieci miały możliwość udziału w rozgrywkach sportowych, 
zajęciach plastyczno-technicznych, artystycznych, muzyczno-ruchowych i innych, w zależności od 
zainteresowań uczniów. Uczestnicy na zakończenie półkolonii otrzymały dyplomy, nagrody i upominki. 

Przed rozpoczęciem półkolonii zostały spełnione warunki dotyczące organizacji wypoczynku. Dokonano 
zgłoszeń wypoczynku do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. Do opieki nad uczestnikami 
półkolonii została zatrudniona wykwalifikowana kadra. 
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Programy półkolonii w poszczególnych szkołach opracowano, uwzględniając potrzeby i możliwości 
psychofizyczne dzieci w danej grupie wiekowej. Programy pracy wychowawczej na półkoloniach obejmowały 
m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników. Zostali oni zapoznani 
z wytycznymi MEN, GIS i MZ obowiązującymi w czasie pandemii oraz instrukcją mycia rąk, instrukcją 
dezynfekcji rąk, instrukcją prawidłowego zdejmowania maseczki i rękawiczek. Ponadto uczestnikom 
przypomniano przepisy przeciwpożarowe, zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady bezpiecznego 
zachowania podczas zabaw, wycieczek pieszych i autokarowych oraz zorganizowano spotkanie 
z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej celem przeprowadzenia rozmów na temat bezpiecznych zachowań 
i sposobów unikania zagrożeń w czasie letniego wypoczynku. Publiczny Ogródek Jordanowski zorganizował 
wieloetapowe zajęcia pod hasłem: „Higiena to ważna sprawa- dobrego zdrowia podstawa”. 

W czasie pobytu na półkoloniach uczestnicy mieli zapewnione posiłki. 

W Publicznym Ogródku Jordanowski, w związku ze stwierdzeniem zakażenia u rodzica jednego z dziecka, 
zawieszono zajęcia w grupie, do której uczęszczał chłopiec i została ona odesłana do domu. Informacja została 
skierowana do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu, pomieszczenia zostały 
zdezynfekowane, opiekun przez 2 dni nie świadczył pracy, rodzice pozostałych dzieci zostali poinformowani 
o zaistniałej sytuacji. 

W związku z wypoczynkiem podczas wakacji, organizowanym przez podległe placówki, o miejscach 
i terminach zajęć poinformowano następujące instytucje: Komendę Miejską i Wojewódzką Policji w Radomiu, 
Straż Miejską w Radomiu, Straż Pożarną w Radomiu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, Miejski 
Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu, 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu. 

Półkolonie pozwoliły uczestnikom zagospodarować wolny czas w sposób zdrowy, wesoły, aktywny i twórczy. 

V.   Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu w ramach akcji profilaktyczno-prewencyjnej 
„Bezpieczne wakacje” , w dniach od 26 czerwca – 31 sierpnia 2020 roku prowadziła kompleksowe działania, 
których priorytetem było zapewnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku. Celem 
akcji było również wzmocnienie właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, 
korzystającej ze zorganizowanych form letniego wypoczynku. Adresatami i odbiorcami akcji byli także 
wychowawcy oraz rodzice. Działania poszczególnych Sekcji Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 
w Radomiu koncentrowały się na następujących zadaniach: 

I. Sekcja Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży prowadziła działania, których celem było zapewnienie 
bezpiecznego wypoczynku na terenie objętym nadzorem. Ze zorganizowanych form wypoczynku w okresie 
wakacyjnym 2020 roku skorzystało 290 dzieci i młodzieży miasta Radomia i powiatu radomskiego. Ogółem, według 
wykazu elektronicznej bazy wypoczynku zgłoszonych zostało 26 turnusów. W trakcie trwania wypoczynku 
9 turnusów zostało skontrolowanych pod względem sanitarnym przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - 
Epidemiologicznej w Radomiu. W porównaniu do ubiegłego roku drastycznie spadła liczba organizowanych 
turnusów z uwagi na sytuację epidemiczną. 

W czasie wakacji dzieci i młodzież korzystały z następujących zorganizowanych form wypoczynku, które 
zostały skontrolowane: 

- obozy pod namiotami – 3 turnusy, ogółem 67 uczestników; 
- półkolonie - w miejscu zamieszkania - 5 turnusów ogółem 140 uczestników; 
- obóz w obiekcie hotelowym – 1 turnus, 83 uczestników. 

W ramach prowadzonego nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży nie stwierdzono funkcjonowania 
tzw. dzikich placówek. 

Podczas kontroli placówek letniego wypoczynku szczególną uwagę zwracano na bezpieczeństwo 
uczestników oraz na zapewnienie: 

- odpowiednich warunków pobytu zorganizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu 
sanitarno- higienicznego i technicznego pomieszczeń i otoczenia; 
- możliwości wdrożenia procedur związanych z występowaniem zagrożenia wirusem SARS-COV-2; 
- limitu miejsc; 
- dostatecznej ilości urządzeń sanitarnych, zapewnienie ciepłej wody do mycia; 
- środków do dezynfekcji; 
- dokumentacji zdrowotnej personelu; 
- właściwych urządzeń do gromadzenia odpadów i odprowadzania ścieków; 
- właściwego stanu technicznego urządzeń do uprawiania sportu i rekreacji. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z występowaniem zakażeń SARS-COV-2 pracownicy Inspekcji 
Sanitarnej zwracali uwagę na przestrzeganie ogólnych zasad higieny (częste mycie rąk, ochrona podczas 
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust), czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń 
i powierzchni. W wyniku przeprowadzonych działań stwierdzono, iż w placówkach limit miejsc nie został 
przekroczony. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zostały zachowane. Stan zdrowia uczestników 
wypoczynku był dobry, nie odnotowano chorób, wypadków oraz zatruć pokarmowych, nie stwierdzono 
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u uczestników wypoczynku zarażenia COVID-19. W trakcie trwania letniego wypoczynku Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu nie wydawał decyzji dotyczących uchybień. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości w stołówkach. Nie nałożono też mandatów karnych. Organizatorzy wypoczynku przestrzegali 
zasad higieny zgodnie z obowiązującymi w czasie pandemii COVID-19 przepisami. 

Kontrole sanitarne w placówkach wypoczynku prowadzone były kompleksowo. Działania, których celem było 
zapewnienie bezpiecznego letniego wypoczynku, prowadzone były przy współudziale rzecznika prasowego 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dzięki temu możliwa była współpraca z lokalnymi mediami. 

II. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadziła działania wielokierunkowe w obszarze: 
- podstawowych zasad bezpieczeństwa – zapobieganie wypadkom i urazom; 
- uzależnień (od nikotyny, alkoholu, narkotyków, a zwłaszcza nowych substancji psychoaktywnych); 
- zdrowego stylu życia (np. roli: aktywności fizycznej i zbilansowanej diety); 
- higieny osobistej w tym zapobieganie wszawicy; 
- profilaktyki zagrożeń spowodowanych promieniowaniem ultrafioletowym w tym kampanii pt. „Jasne jak słońce”; 
- profilaktyki chorób odkleszczowych; 
- zatruć pokarmowych, w tym zatruć grzybami; 
- w osiągnięciu zaplanowanych celów edukacyjnych zastosowano wskazany wachlarz metod i form pracy: 
pogadanki, instruktaże, poradnictwo, prelekcje połączone z emisją filmów oraz rozdawnictwem materiałów 
edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców/opiekunów; 
- umieszczono merytoryczne informacje na stronie internetowej PSSE (link Promocji Zdrowia); niezależnie, każda 
placówka organizująca wypoczynek letni została odwiedzona przez pracowników pionu oświatowego w celu 
intensyfikowania działań prozdrowotnych; 
- w dniach od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. zwizytowano turnusy w 5 placówkach tj. 2 szkołach podstawowych 
i 3 innych placówkach (Katolicka Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza, Zespół Szkół Specjalnych i Placówek 
Oświatowych, Publiczny Ogródek Jordanowski);  
- przy współpracy z 23 wychowawcami – odpowiedzialnymi za przeprowadzenie pogadanek, prelekcji 
i przygotowanie tematycznych ekspozycji wizualnych, edukacją prozdrowotną objęto 198 dzieci i młodzież 
korzystającą ze zorganizowanego wypoczynku letniego. Dodatkowo informacje edukacyjne otrzymali 
rodzice/opiekunowie dzieci; 
- w 5 placówkach sporządzono „Informację dotyczącą realizacji zadania” i pozostawiono tematyczne materiały 
edukacyjne.  
III. Sekcja Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków prowadziła kontrole sanitarne 
w 3 placówkach, w tym w 1 placówce z pełnym żywieniem (zakład przygotowujący posiłki dla dzieci)  
i w 2 zakładach żywienia w systemie cateringowym, w których zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci  
i młodzieży na terenie miasta i powiatu radomskiego. Dokonano oceny stanu sanitarno-higienicznego oraz oceny 
jadłospisów. Podczas kontroli stwierdzono co następuje: 
- w jednym zakładzie w wyniku stwierdzonych uchybień higienicznych i sanitarnych nałożono grzywnę w drodze 
mandatu karnego oraz wszczęto postępowanie administracyjne; 
- do ocenianych jadłospisów wniesiono uwagi w szczególności dotyczące podaży przetworów mlecznych, warzyw 
i owoców oraz ryb. 
IV. Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej sprawuje stały nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi oraz nadzór nad urządzeniami wykorzystywanymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Wyniki badań 
wody analizowane są na bieżąco. Jakość wody nie budzi zastrzeżeń. W przypadku odstępstw od obowiązujących 
norm szacowana jest ocena ryzyka i podejmowane stosowne decyzje. 

Sekcja prowadzi nadzór nad basenami oraz kąpieliskami. Na terenie Radomia znajduje się 6 basenów. 
W okresie wakacji funkcjonowało 5 basenów. Ze względu na trwającą epidemię COVID-19 baseny 
funkcjonowały zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów. Baseny zasilane są wodą wodociągową krążącą 
w obiegu zamkniętym. Woda poddawana jest procesowi uzdatniania i dezynfekcji. Woda w basenach badana 
jest na zlecenie właściciela obiektu. Informacje o przypadkach pogorszenia jakości wody są przekazywane 
gospodarzom obiektów oraz użytkownikom.  

W sezonie letnim 2020 prowadzono nadzór nad 2 kąpieliskami:    

- Iłża ul. Orła Białego 3 - przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną, dokonano 4 poborów próbek wody do badania, 
wydano 4 oceny o przydatności wody do kąpieli i 4 komunikaty. Kąpielisko dopuszczone do kąpieli w ciągu trwania 
sezonu., tj. od 01.07.do 30.08.2020.  

Przez okres wakacji cały czas funkcjonował ośrodek z wydzielonym zapleczem sanitarno-administracyjnym, 
gastronomicznym i placem zabaw dla dzieci; 

- Pionki „Górny Staw” ul. Polna 81- dokonano 5 poborów próbek wody do badania, wydano 5 ocen o przydatności 
wody do kąpieli i 6 komunikatów. Kąpielisko dopuszczone do kąpieli w ciągu trwania całego sezonu., tj. od 20.06. 
do 31.08.2020r.  

Przez okres wakacji w czasie trwania epidemii obowiązywały ograniczenia i nakazy oraz zakazy zgodne 
z rozporządzeniem Rady Ministrów. 

Wnioski i podsumowania: 
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Letni wypoczynek dzieci i młodzieży podczas wakacji 2020 pomimo pandemii wirusa SARS-COV-2 (COVID-
19) we wszystkich skontrolowanych obiektach przebiegał bezpiecznie i bez zakłóceń. Ogólne warunki 
sanitarno–higieniczne i techniczne w skontrolowanych placówkach letniego wypoczynku nie budziły zastrzeżeń 

VI.   Wydział Kultury. 

Poinformował, że w związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną zadania z zakresu zagospodarowania 
czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji pn. „Bezpieczne Wakacje” realizowała Miejska Biblioteka 
Publiczna. W ramach Akcji Lato skupiła się na zagadnieniach związanych z epidemią SARS-CoV2. Placówka 
prowadziła zajęcia czytelnicze pod nazwą „Wakacje z Pyzą”. Każde spotkanie trwało 1,5 godziny i było 
przeznaczone dla dzieci od lat 7 do 10, zamieszkałych na terenie Radomia. Został opracowany regulamin 
przyjęć na zajęcia, który był udostępniony na stronie internetowej. Ze względu na sytuację epidemiczną, wg. 
regulaminu w zajęciach mogło uczestniczyć maksymalnie 10 dzieci( obowiązkowo z opiekunem). Każdy rodzic 
musiał wypełnić deklarację, w której obowiązkowo musiał podać telefon kontaktowy, a zapisy na zajęcia (nawet 
jeśli dziecko przychodziło regularnie) odbywały się każdorazowo, do godz. 12.00 poprzedniego dnia. Zajęcia 
został y zaplanowane tak, by nie było w nich żadnej pracy grupowej. Dzieci rozpoczynały je od szukania 
przedmiotów ukrytych w ogrodzie bibliotecznym, ale i to działanie było indywidualne (dzieci wchodziły 
pojedynczo). W zajęciach miejskiej Biblioteki publicznej uczestniczyło 14 dzieci, średnio między 3 a 7 na jedno 
spotkanie. W związku z panującą sytuacją epidemiczną zajęcia w Miejskiej bibliotece Publicznej były 
prowadzone wyłącznie na powietrzu. Każde dziecko miało do dyspozycji kocyk i poduszkę, a także komplet 
przyborów plastycznych. Zachowana została odległość 2 metrów między poszczególnymi dziećmi oraz 
pomiędzy rodzicami (każde dziecko musiało mieć swojego opiekuna). Przed każdymi zajęciami uczestnicy byli 
informowani o zasadach bezpieczeństwa, głównie o potrzebie utrzymania dystansu na kocykach. Przez 
wszystkie zajęcia dostępny był płyn dezynfekcyjny, który dzieci używały nie tylko przed rozpoczęciem zajęć, ale 
także w trakcie. Pozostałe instytucje kultury w tym czasie prowadziły działalność statutową.  

VII.   Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Na 2020r. zostały rozstrzygnięte następujące konkursy ofert na działania profilaktyczne podejmowane wśród 
dzieci i młodzieży: 

1) Nr KUZP/ZS-VI/9/2019 na realizację zadania „Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze 
profilaktycznym” (umowa 3-letnia) - kwota dofinansowania 900.000 zł; 
2) Nr KUZP/ZS-VI/10/2019 na realizację zadania „Prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy” 
(umowa 2-letnia) – kwota dofinansowania 85.000 zł; 
3) Nr KUZP/ZS-VI/12/2019 na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci 
i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym” (umowa roczna) – kwota dofinansowania 
64.000 zł. 

Wszystkim podmiotom, których oferty zostały wybrane w ww. konkursach zostały przesłane drogą e-mailową 
wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. 

W ramach zadania publicznego pn. Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym 
dotację otrzymały 3 podmioty:  

-  Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu ul. Chrobrego 7/9. W okresie wakacji, z uwagi na 
zagrożenie epidemiczne, zajęcia odbywały się stacjonarnie w 3 placówkach SCM „Arka”. (ul. Chrobrego 7/9, Plac 
Stare Miasto 2 oraz ul. Marii Gajl 24/1). Kluby czynne były w godzinach od 9:00 do 15:00. Dzieci pod opieką 
wychowawców przebywały w placówkach z zachowaniem szczególnej ostrożności m.in. w rękawiczkach 
gumowych oraz maseczkach ochronnych. W czasie zajęć opiekunowie organizowali czas podopiecznym w sposób 
bezpieczny m.in. indywidualne prace plastyczne, przestrzenne gry planszowe, zabawy na świeżym powietrzu. 
Z uwagi na panujące warunki, w okresie wakacji nie został zorganizowany żaden wyjazd wypoczynkowy. Wszelkie 
zajęcia odbywały się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.  
- Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5. Klub mieści się w Centrum Nauki i Zabawy Bajka przy ul. 
Rapackiego 7. W czasie letnim zostały zorganizowane turnusy półkolonii, podczas których odbywały się zajęcia 
stacjonarne w placówce takie jak: kreatywne, rzeźbiarskie, kulinarne. Dodatkowo prowadzone były warsztaty, 
zajęcia oraz rozmowy indywidualne dotyczące bezpieczeństwa podczas pandemii. W wyniku izolacji odbywały się 
też zajęcia i rozmowy z psychologiem dotyczące walki z lękiem i stresem jakim były poddane dzieci i ich rodziny. 

Wszelkie zajęcia, warsztaty odbywały się w reżimie sanitarnym oraz z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa. Dzięki temu nie zdarzyła się kwarantanna i placówka pracowała nieprzerwanie. Realizowane 
były również zajęcia niestacjonarne, na które dzieci przemieszczały się prywatnym transportem lub na pieszo, 
rzadko korzystając z komunikacji miejskiej. Wszelkie zajęcia, zabawy obywały się na powietrzu, jeśli tylko 
pogoda na to pozwalała lub w pomieszczeniach (przy czym zazwyczaj podopieczni Klubu stanowili jedyną 
grupę korzystającą z danych warsztatów w danym dniu czy okresie). Wszystkie zajęcia, spotkania, wyjścia 
i zabawy obarczone były zasadami bezpieczeństwa i ostrożności oraz reżimu sanitarnego. Każdy z turnusów 
zakładał inną grupę młodzieży oraz wyjścia i warsztaty m.in.: wyjazdy rowerowe w okolice Radomia, spacery 
historyczne po Radomiu, zwiedzanie Muzeum Wsi Radomskiej, wyjścia nad wodę, spacery po lesie połączone 
ze zbieraniem grzybów, warsztaty w Mamma Leo, wyjście na trampoliny czy do kina. 
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-  Stowarzyszenie Mieszkańców z Mroza w Radomiu ul. Mroza 7/9. Świetlica przy ul Mroza w czasie wakacji 
funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 18.00. Dzieci uczęszczające na świetlicę podzielone 
były na dwie grupy od 12 do 15 lat młodsze dzieci, a od 15 do 18 lat starsze. Zajęcia były prowadzone według 
zasad bezpieczeństwa. Dzieci i opiekunowie musieli się stosować do wytycznych GIS, MZ  
i MEN. Podopieczni w pomieszczeniu nosili maski i często myli ręce. W klubie nie było więcej niż 12 osób, 
a zajęcia były podzielone na dwie grupy. Prowadzone były zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, zajęcia 
artystyczne, wycieczki do lasu, zwiedzanie Radomia, wyjazd z niedużą grupą dzieci nad wodę. Odbył się zajęcia 
kulinarne jak zdrowo się odżywiać. Często oglądane były bajki. W dniu 21 sierpnia 2020 został zorganizowany 
festyn rodzinny dla mieszkańców osiedla. W placówce były organizowane pogadanki jak można zarazić się korono 
wirusem i co trzeba zrobić aby się przed nim uchronić. 

Na zadanie publiczne pn. Prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy dotację otrzymał 
Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5. Przez cały okres trwania wakacji tj. od 1 lipca do 
31 sierpnia 2020 r. prowadzone były zajęcia wychowawczo-profilaktyczne oraz sportowo-rekreacyjne na 
świeżym powietrzu. Były wyjścia do kina, na kręgle, na basen, do hula parku, rajdy piesze nad rzekę Pacynkę, 
do stadniny koni, rajdy rowerowe do Siczek, Lesiowa, Taczowa, Orońska, zajęcia sportowo-rekreacyjne na 
pobliskim boisku przy blokach i na PSP 19, gra w siatkówkę, w piłkę nożną, koszykówkę, w tenisa stołowego, 
zabawy animacyjne z chustą, wyjścia na miasto w celu zwiedzenia zabytków miasta i poznania historii 
z podopiecznymi podzielonymi na grupy. Zorganizowano również VIII Bieg uliczny im. Marii Gajl, Turniej Piłki 
Nożnej Dzikich Drużyn na boisku Klubu Piłkarskiego Beniaminek Radom, który spełniał wszelkie wymogi 
z zachowaniem wszystkich wytycznych GIS i MZ. Swoim oddziaływaniem zadanie objęło grupę dzieci 
i młodzieży z ul. Marii Gajl w liczbie ponad 50 osób. Dzieci zostały podzielone na 5 grup po max 8-10 osób. 
Każdy z pedagogów ulicy prowadził oddzielnie zajęcia, grupy się nie spotykały. Przed rozpoczęciem zajęć 
każdy z pedagogów ulicy wykonywał telefon do rodzica z informacją o stanie zdrowia podopiecznych i miejscu 
prowadzenia zajęć na wypadek pogorszenia się stanu dziecka. Każdy z pedagogów ulicy doposażony 
w maseczkę i rękawiczki 3 razy dziennie badał temperaturę podopiecznych za pomocą zakupionych 
elektronicznych termometrów, dezynfekował ręce podopiecznym specjalnym środkiem dezynfekującym przed 
rozpoczęciem zajęć, wejściem np. do restauracji, kina, basenu czy kręgli i po zakończeniu zajęć. Wszyscy 
pedagodzy ulicy przez cały okres trwania wakacji byli w stałym kontakcie z kierownikiem placówki oraz dyrekcją 
Caritas. Na bieżąco zaznajamiali się i obserwowali wszelkie informacje pojawiające się w mediach ze strony 
GIS i MZ. Każdy pedagog ulicy zapoznał się z procedurą postępowania na wypadek zakażenia COVID - 
19 i wszelkimi wytycznymi. Pedagodzy ulicy każdorazowo podczas zajęć posiadali również specjalny strój na 
wypadek wystąpienia zakażenia COVID -19 i niezbędne środki dezynfekujące. Podczas przemieszczania się 
komunikacją miejską lub dożywiania w barze, restauracji każdorazowo każde dziecko otrzymywało od 
pedagogów ulicy maseczki, które były rozdawane bezpłatnie. Podczas trwania zajęć w miesiącach letnich 
nie zanotowano żadnego przypadku zakażenia COVID -19 u dzieci, rodziców ani osób realizujących zajęcia - 
pedagogów ulicy. 

W ramach zadania publicznego pn. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży 
z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dotację otrzymało 5 podmiotów: 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Radomskiej Fary w Radomiu ul. Rwańska 6. W związku z obostrzeniami wynikającymi 
ze stanu epidemicznego Stowarzyszenie nie organizowało w okresie wakacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 
z elementami socjoterapii dla dzieci. 
- Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oratorium w Radomiu ul. Wernera 7A. Świetlica działała 
w okresie wakacji w pełnej formie do dnia 17 lipca 2020r. Później przeprowadzono konserwację pomieszczeń, 
a część pracowników wykorzystywała urlopy oraz pełniła dyżury w przypadku, gdyby któreś z dzieci pragnęło 
spędzić czas na terenie placówki. Do dnia 17 lipca 2020r. zostały zorganizowane dwie wycieczki autokarowe do 
Energylandii i Farmy Iluzji. Poza tym dzieci spędzały czas na wycieczkach rowerowych, w parku linowym, na 
trampolinach, w Muzeum z zajęciami praktycznymi oraz na świetlicowym placu zabaw. Zorganizowano 
przedstawienie dla matek i ojców z okazji ich świata (brak możliwości obchodzenia dnia matki i ojca ze względu na 
stan epidemiczny). Przedstawienie odbyło się ze względów bezpieczeństwa na placu zabaw mieszczącym się na 
terenie świetlicy. Wszyscy stosowali się do wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci 
i młodzieży. 
- Oratoryjne Stowarzyszenie „Radość” w Radomiu ul. Grzybowska 22. Planowane w okresie wakacyjnym zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze w ramach akcji „Lato w mieście” były odwołane. Powyższa decyzja została podjęta ze 
względu na występujące na terenie Radomia zagrożenie epidemiologiczne, po wcześniejszej konsultacji 
z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu. 
-  Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5. Podczas wakacji dzieci miały możliwość uczęszczania 
na świetlicę w godzinach od 10.00 do 15.00 we wszystkie dni robocze. Liczba uczestników zajęć - 30 dzieci 
i młodzieży. Zgodnie z rekomendacjami GIS, MZ i MEN dzieci miały organizowany czas na miejscu,  
w placówce - gry, zabawy, konkursy sportowe, plastyczne, na świeżym powietrzu,  dyskoteki, kino domowe 
w placówce. W ramach zajęć każdego dnia dzieci otrzymywały II śniadanie i ciepły posiłek. W związku z sytuacją 
epidemiologiczną w wejściu do placówki stał dezynfektor stojący do rąk. Każdego dnia dokonywano pomiaru 
temperatury wszystkich uczestników na początku  i na  końcu zajęć. Zachęcano i przypominano o częstym myciu 
rąk mydłem dezynfekującym. Ponadto pomieszczenia i sprzęty, z których korzystano podczas wypoczynku 
każdego dnia były dezynfekowane w zależności od potrzeb -co godzinę lub po użyciu. Żaden z uczestników 
wypoczynku nie zachorował ani nie wykazywał objawów COVID-19 . 
- Radomskie Stowarzyszenie Sportowe „CENTRUM” w Radomiu ul. Kościelna 37. 
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W okresie wakacji w placówce zostały zorganizowane zajęcia rekreacyjne i ogólnorozwojowe, warsztaty 
profilaktyczne, warsztaty ze specjalistą ds. uzależnień, konkursy sprawnościowe. Ponadto zorganizowano 
wyjścia na basen oraz wycieczkę do Bałtowa do Parku Dinozaurów. W czasie wycieczki dzieci były zaopatrzone 
w maseczki, miały również dezynfekowane dłonie. W czasie transportu siedziały pojedynczo naprzemiennie. 
W czasie zajęć oraz warsztatów dzieci miały dezynfekowane dłonie oraz zachowany był dystans społeczny. 

Organizacje pozarządowe organizujące wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Radomia 
do realizacji programu zatrudniły wykwalifikowaną kadrę, opiekunów oraz trenerów zajęć profilaktycznych 
i socjoterapeutycznych. Dzięki temu wakacje zorganizowane dla dzieci i młodzieży były bezpieczne. Nie 
wystąpiły jakiekolwiek zdarzenia, które miały negatywny wpływ na zdrowie i życie wypoczywających. 

Ponadto Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Radomiu poinformował, że z uwagi na stan epidemiczny 
nie został zorganizowany wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania (tj. kolonie, 
obozy). 

VIII. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie wakacyjnym 2020 roku nie organizował działań na rzecz 
dzieci i młodzieży. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku nie finansował kosztów posiłków 
na półkoloniach organizowanych przez PSP Nr 9, 21, Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych oraz 
Publiczny Ogródek Jordanowski ze względu na brak chętnych dzieci. 
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