Zał cznik do uchwały nr XXVI / 195/08
Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 czerwca 2008 roku

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZEST PCZO CI
ORAZ OCHRONY BEZPIECZE STWA OBYWATELI I PORZ DKU PUBLICZNEGO NA
LATA 2008-2011

1. OGÓLNE ZAŁO ENIA POWIATOWEGO PROGRAMU.
Powiatowy program zapobiegania przest pczo ci oraz porz dku publicznego i bezpiecze stwa
obywateli wpisuje si
w tre
Rz dowego programu ograniczania przest pczo ci i aspołecznych
zachowa „Razem bezpieczniej”, który ma ograniczy skal zjawisk i zachowa , budz cych powszechny
sprzeciw i poczucie zagro enia.
Ochrona bezpiecze stwa i porz dku publicznego nale
do zasadniczych zada władzy
publicznej na ka dym szczeblu. Poczucie bezpiecze stwa przes dza o jako ci ycia i rozwoju
społeczno ci lokalnej, przy współpracy z któr
nale y d y do tworzenia efektywnych lokalnych
systemów bezpiecze stwa.
Instytucje pa stwowe i samorz dowe, Policja oraz inne instytucje zajmuj ce si ochron
bezpiecze stwa i porz dku publicznego przy aktywnej współpracy mieszka ców powinni d y do
powstania społecze stwa obywatelskiego.
Działaj c razem mo emy zbudowa społecze stwo bardziej stabilne. Zwi kszenie skuteczno ci
działa Policji oraz zapewnienie mechanizmów stałej współpracy Policji, administracji rz dowej
i samorz dowej, organizacji społecznych, ludzi aktywnych, doprowadzi do poprawy bezpiecze stwo nas
wszystkich.
Program, realizowany przy wła ciwej diagnozie zagro e i oczekiwa społecznych, obejmowa
mo e wiele obszarów i mo e by otwarty na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie.

2. CELE PROGRAMU.
1) wzrost realnego bezpiecze stwa w powiecie pabianickim
2) wzrost poczucia bezpiecze stwa w ród mieszka ców,
3) zapobieganie przest pczo ci i aspołecznym zachowaniom:
a) zwalczanie chuliga stwa i wandalizmu,
b) zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi,
c) zwalczanie przest pstw i wykrocze godz cych w rodowisko naturalne, estetyk miejsc
publicznych i w miejscach zamieszkania.
4) ograniczenie liczby czynów przest pczych popełnianych przez nieletnich,
5) zapewnienie porz dku publicznego podczas imprez masowych, zwłaszcza o charakterze sportowym,
6) edukacja dla bezpiecze stwa,
7) poprawienie stanu bezpiecze stwa przeciwpo arowego, sanitarno – epidemiologicznego,
weterynaryjnego oraz pozostałych zagro e naturalnych,
8) inicjowanie współpracy mieszka ców powiatu pabianickiego z instytucjami i organizacjami
działaj cymi na rzecz bezpiecze stwa i porz dku publicznego,
9) poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej i innych słu b działaj cych na
rzecz poprawy bezpiecze stwa i porz dku publicznego.

3. PODMIOTY ZAANGA OWANE W REALIZACJ PROGRAMU.
W Powiecie Pabianickim wiod c rol w realizacji programu spełnia Starosta jako Przewodnicz cy
Komisji Bezpiecze stwa i Porz dku. Komisja w skład, której wchodz m.in. przedstawiciele Policji,
Pa stwowej Stra y Po arnej i Prokuratury , powinna wspiera Starost przy realizacji programu.
Podmiotami realizuj cymi program s :
1) powiatowe słu by, inspekcje i stra e,
2) jednostki organizacyjne b d ce w krajowym systemie ratowniczo – ga niczym,
3) jednostki organizacyjne powiatu,
4) jednostki samorz du terytorialnego,
5) organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje, ko cioły i zwi zki wyznaniowe mog
przyst powa do programu na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia udziału.
Zadania programu mog
realizowa
grupy robocze zło one z przedstawicieli podmiotów
odpowiedzialnych za bezpiecze stwo oraz specjalistów zaproszonych do współpracy. Prace grup

roboczych, w zale no ci od szczebla realizacji zada , powinny by zsynchronizowane z pracami
wymienionych zespołów i komisji szczebla wy szego administracji publicznej.

4.

PODSTAWY I OBSZARY DZIAŁANIA.

Do ustalenia pełnego obrazu zagro e i potrzeb społecznych w dziedzinie bezpiecze stwa niezb dne s
informacje statystyczne, badania opinii społecznej i wiedza osób maj cych bezpo redni kontakt
z zapobieganiem niebezpiecznym zjawiskom w społecze stwie.
Na podstawie aktualnej wiedzy o stanie i poczuciu bezpiecze stwa okre lono obszary działania
programu i kierunki aktywno ci zaanga owanych podmiotów. Ka de przedsi wzi cie wymaga
zdiagnozowania problemu, ustalenia przyczyn jego powstania, mo liwo ci przeciwdziałania, a nast pnie
wyznaczenia zada , by zapobiec b d wyeliminowa zagro enia. Podkre lenia wymaga ramowy
charakter programu. Przy tworzeniu programu nale y bra pod uwag uwarunkowania lokalne.
Trzeba przekona obywateli, by chcieli by partnerami Policji i innych instytucji ochrony bezpiecze stwa
i porz dku publicznego – tak e w kontek cie egzekwowania ich obowi zków.
Do najwa niejszych obszarów wymagaj cych podj cia działa w ramach programu nale y zaliczy :
- bezpiecze stwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania,
- przemoc w rodzinie,
- bezpiecze stwo w szkole,
- bezpiecze stwo w ruchu drogowym,
- ochrona dziedzictwa narodowego.
Zadania zwi zane z bezpiecze stwem w rodkach komunikacji publicznej oraz z bezpiecze stwem
w działalno ci gospodarczej nie nale
do zakresu działania i zada publicznych o charakterze
ponadgminnym powiatu w zwi zku z czym nie znalazły odzwierciedlenia w programie

4.1.

BEZPIECZE STWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA.

Podmiot odpowiedzialny: Komendant Powiatowy Policji
Koordynator: . Komisja Bezpiecze stwa i Porz dku.
Podmioty współpracuj ce: samorz dy miast i gmin powiatu pabianickiego, powiatowe słu by,
inspekcje i stra e, jednostki organizacyjne powiatu, inne podmioty na zasadzie dobrowolno ci.
Problemy:
1) utrzymuj ce si zagro enie przest pczo ci pospolit , wci
wysoki poziom zjawisk chuliga skich
i patologicznych,
2) wzrastaj ce zagro enie przest pstwami popełnianymi przez osoby pozostaj ce pod wpływem
alkoholu czy narkotyków,
3) anonimowo , bierno , brak poczucia odpowiedzialno ci za dobro wspólne, daj ce „nieme
przyzwolenie” na popełnianie przest pstw i wykrocze ,
4) niewła ciwa organizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz osiedli sprzyjaj ce
zachowaniom aspołecznym, popełnianiu przest pstw i wykrocze ,
5) wci
zbyt niski poziom zaufania społecze stwa do formacji ochrony bezpiecze stwa i porz dku
publicznego, zbyt mała gotowo do uczestniczenia w przedsi wzi ciach partnerskich,
6) funkcjonowanie licznych lokali gastronomicznych czy sklepów nocnych, które cz sto s ogniskami
zachowa patologicznych lub zakłóce porz dku publicznego,
7) zró nicowany na terenie miast i gmin stan bezpiecze stwa przeciwpo arowego, sanitarno –
epidemiologicznego, oraz pozostałych zagro e naturalnych,

Zadania:
1) rzetelna analiza zagro e bezpiecze stwa i realnych potrzeb społeczno ci Powiatu Pabianickiego pod
wzgl dem bezpiecze stwa,
2) rzetelna analiza stanu słu by prewencyjnej Policji, ze wskazaniem głównych problemów i ocen
współpracy ze stra miejsk i innymi podmiotami ochrony bezpiecze stwa i porz dku publicznego,
3) zintegrowana organizacja i dyslokacja słu by:
a) oparta na analizach, uwzgl dniaj cych dane i do wiadczenia ró nych komórek
organizacyjnych Policji, oraz na mapach
zagro e , opracowanych wspólnie z podmiotami
pozapolicyjnymi, a zawieraj cych informacje m.in. uzyskane w wyniku konsultacji społecznych, bada
potrzeb oraz problemów społecze stwa,
b) zapewniaj ca komunikacj mi dzy ró nymi instytucjami i podmiotami działaj cymi na rzecz
bezpiecze stwa w celu wspólnego planowania i koordynacji działa oraz oceny osi gni tych efektów.
4) promowanie i efektywne wykorzystanie mo liwo ci technicznych, a w szczególno ci monitoringu
wizyjnego miejsc publicznych, skorelowanego z odpowiedni organizacj słu by Policji i stra y
miejskiej,
5) aktywny dzielnicowy, jako policjant pierwszego kontaktu, który identyfikuje lokalne problemy
bezpiecze stwa i porz dku publicznego, dostarcza wa nych informacji pochodz cych z rozpoznania
rejonu i inicjuje lokalne inicjatywy na rzecz bezpiecze stwa,
6) budowa lokalnych systemów powiadamiania o zagro eniach, patologiach z wykorzystaniem:
rad osiedli, sołtysów na obszarach wiejskich, korporacji taksówkowych, itd.
7) wypracowanie mechanizmów współpracy mi dzy administracj samorz dow , Policj wraz ze stra
miejsk , prywatnymi przewo nikami, w szczególno ci korporacjami taksówkowymi,
8) podj cie systematycznej kontroli lokali gastronomicznych, punktów sprzeda y alkoholu pod wzgl dem:
posiadania zezwolenia na sprzeda alkoholu, spełniania norm sanitarno-epidemiologicznych
i budowlanych (konieczna współpraca Policji z administracj samorz dow miast i gmin powiatu
pabianickiego, PPIS, PIW, PINB itd.),
9) przygotowanie i promowanie rozwi za zwi kszaj cych bezpiecze stwo przestrzeni publicznych,
a zmniejszaj cych anonimowo , takich jak: promowanie tzw. bezpiecznej architektury, o wietlenia,
oznakowania informacyjnego,
10) wspieranie i promowanie działa buduj cych wi zi społeczne po przeprowadzeniu ogólnopolskich
kampanii społecznych w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
11) zamieszczanie informacji o pracach Komisji Bezpiecze stwa i Porz dku na stronie internetowej
Powiatu Pabianickiego oraz stronach powiatowych słu b, inspekcji i stra y,
12) organizacja konferencji i seminariów promocyjnych i edukacyjnych,
13) prowadzenie edukacji na rzecz bezpiecze stwa,
14) inicjowanie i prowadzenie prac w dziedzinie napraw dewastacji, eksponowanie odpowiedzialno ci
za dbało o utrzymanie porz dku,
15) wprowadzanie skutecznych metod i rodków technicznego zabezpieczania mienia (np. znakowanie),
16) wypracowanie mechanizmów zmierzaj cych do skutecznej i rzetelnej realizacji zało e ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o bezpiecze stwie imprez masowych /tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 909/
17) zintensyfikowanie działa , według swoich wła ciwo ci, powiatowych słu b, inspekcji i stra y,
powiatowego zespołu zarz dzania kryzysowego oraz pozostałych instytucji realizuj cych zadania
w zakresie bezpiecze stwa i porz dku publicznego na terenie Powiatu Pabianickiego.
Sposoby wsparcia realizacji zada :
1) konsekwentne promowanie profesjonalizmu i zaanga owania w słu bie,
2) budowa rzetelnego i przejrzystego partnerstwa z administracj samorz dow miast i gmin Powiatu
Pabianickiego,
3) systematyczne zach canie do zawiadamiania Policji o przest pstwach i patologiach,
4) Opracowanie i wdro enie koncepcji lepszego wykorzystania zasobów informatycznych do
usprawnienia organizacji słu by prewencyjnej Policji (analiza i ocena zagro e ).

4.2.

PRZEMOC W RODZINIE.

Podmiot odpowiedzialny: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Koordynator: Komisja Bezpiecze stwa i Porz dku.
Podmioty współpracuj ce: samorz dy miast i gmin powiatu pabianickiego, powiatowe słu by,
inspekcje i stra e, Wydziały: Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich, O wiaty i Wychowania,
jednostki organizacyjne powiatu, inne podmioty na zasadzie dobrowolno ci.
Problemy:
1) brak reakcji, bierno
i tolerancja społeczno ci lokalnej dla przemocy w rodzinie i zachowa
patologicznych,
2) zró nicowany poziom reakcji instytucji odpowiedzialnych za ustalenie potrzebuj cych pomocy oraz
pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,
3) zbyt mała skuteczno współpracy instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie przemocy w rodzinie,
4) niski poziom wiadomo ci społecznej i wiedzy o zachowaniach, reakcjach i działaniach, które s
przejawami przemocy w rodzinie.
Zadania:
1) promowanie odpowiednich wzorców ycia rodzinnego (opartych na wzajemnej pomocy, szacunku,
partnerstwie, umiej tno ci rozwi zywania konfliktów bez przemocy itp.),
2) edukowanie osób dotkni tych przemoc w rodzinie w zakresie procedury prawnej,
3) zacie nienie współpracy instytucji i organizacji społecznych wiadcz cych pomoc prawn ,
psychologiczn i socjaln dla osób dotkni tych przemoc w rodzinie,
4) organizowanie szkole tematycznych dla osób pracuj cych nad ograniczeniem zjawiska,
5) wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
6) zlecanie organizacjom pozarz dowym zada w zakresie szkole , poradnictwa, pomocy osobom
dotkni tym przemoc w rodzinie,
7) podniesienie wiedzy na temat symptomów przemocy w rodzinie w ród pracowników o wiaty,
personelu medycznego podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitali.

4.3.

BEZPIECZE STWO W SZKOLE.

Podmiot odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału O wiaty i Wychowania Starostwa Powiatowego
Koordynator: Komisja Bezpiecze stwa i Porz dku
Podmioty współpracuj ce: samorz dy miast i gmin powiatu pabianickiego, powiatowe słu by,
inspekcje i stra e, Wydziały: Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich, O wiaty i Wychowania ,
jednostki organizacyjne powiatu, inne podmioty na zasadzie dobrowolno ci.
Problemy:
1) przest pstwa i wykroczenia w szkołach oraz w bezpo rednim s siedztwie szkół,
2) łatwy dost p do alkoholu i narkotyków w rodowisku szkolnym,
3) zbyt mało skuteczna reakcja społeczna na przejawy zjawisk patologicznych w otoczeniu szkół,
4) niezadowalaj cy stan współpracy osób, a tak e instytucji odpowiedzialnych za bezpiecze stwo
w rodowisku szkolnym, a zwłaszcza na linii: dyrekcje - nauczyciele – uczniowie – rodzice - policja, niski
poziom wzajemnego zaufania, co mo e skutkowa :
a) brakiem mo liwo ci identyfikacji istniej cych problemów,
b) obaw , niech ci przed rzetelnym zaj ciem si niepokoj cymi zjawiskami,
5) tolerancja dla zachowa patologicznych.

Zadania:
1) rzetelna analiza i identyfikacja problemów bezpiecze stwa szkolnego nie tylko na poziomie gminy lub
powiatu, ale tak e w odniesieniu do poszczególnych placówek o wiatowych i bezpo redniego
otoczenia,
2) ograniczenie liczby przest pstw i wykrocze w szkołach oraz w bezpo rednim otoczeniu szkół,
3) zbudowanie skutecznych i podlegaj cych ocenie przez organy prowadz ce mechanizmów współpracy
dyrekcji (nauczycieli) – rodziców – uczniów i Policji wraz ze stra ami miejskimi w zakresie
bezpiecze stwa w szkołach.
4) zwi kszenie skuteczno ci ochrony szkół, upowszechnienie wizyjnego monitorowania wej
do
publicznych i niepublicznych szkół i placówek o wiatowych dla dzieci i młodzie y.
5) konsekwentne reagowanie na patologie – budowanie przekonania, e nie s one tolerowane,
6) ograniczenie dost pu do alkoholu i narkotyków w rodowisku szkolnym,
7) systematyczne kontrolowanie pod wzgl dem bezpiecze stwa szkół i ich okolic, w szczególno ci dróg
do i ze szkoły,
8) edukacja dla bezpiecze stwa, w tym tak e edukacja medyczna, ze szczególnym uwzgl dnieniem
pierwszej pomocy,
9) podniesienie wiedzy na temat symptomów przemocy w szkole w ród piel gniarek rodowiskowych
nauczania i wychowania oraz higienistek szkolnych,
10) wykorzystanie rodków masowego przekazu w celu promowania prospołecznych wzorców
zachowa .
Sposoby wsparcia realizacji zada :
1) tworzenie grup szkolnych – ł cz cych dyrekcje szkół, nauczycieli, rodziców, Policj i stra miejsk :
a) dokonuj cych wspólnych analiz zagro e ,
b) wypracowuj cych szkolne programy bezpiecze stwa,
c) oceniaj cych stan bezpiecze stwa szkoły i okolicy.
2) inicjowanie i prowadzenie bada dotycz cych bezpiecze stwa szkolnego ,
3) promowanie skutecznych rozwi za w zakresie bezpiecze stwa szkolnego, organizowanie konkursu
„Bezpieczna szkoła”.
4) rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarz dowymi, stowarzyszeniami i instytucjami ko cielnymi
na rzecz zapewnienia bezpiecze stwa w szkole i jej okolicy,
5) współpraca z organizacjami społecznymi i ko cielnymi w celu propagowania sp dzania wolnego czasu
w sposób wolny od patologii,
6) organizowanie gminnych i powiatowych form wymiany do wiadcze , dobrych praktyk i oceny stanu
bezpiecze stwa szkolnego.

4.4.

BEZPIECZE STWO W RUCHU DROGOWYM.

Podmiot odpowiedzialny: Komendant Powiatowy Policji.
Koordynator: Komisja Bezpiecze stwa i Porz dku.
Podmioty współpracuj ce: samorz dy miast i gmin powiatu pabianickiego, powiatowe słu by,
inspekcje i stra e, jednostki organizacyjne powiatu, Wydziały Starostwa Powiatowego: Komunikacji
i Transportu, Dróg i Mostów,
Problemy:
1) du a liczba wypadków drogowych, szczególnie ze skutkiem miertelnym,
2) du a ilo przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działaj cego
rodka,
3) nadmierna pr dko pojazdów i liczne przypadki nieu ywania pasów bezpiecze stwa.

Zadania:
1) intensyfikacja kontroli pr dko ci pojazdów wraz z ci głym wdra aniem nadzoru automatycznego,
2) usprawnienie działa z zakresu kontroli technicznej pojazdu,
3) intensyfikacja kontroli przewo ników pod wzgl dem przestrzegania przepisów ustawy o transporcie
drogowym (współpraca Policji z Inspekcj Transportu Drogowego),
4) edukacja w celu kształtowania wiadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego,
respektuj cego prawo i szanuj cego prawa innych uczestników tego ruchu,
5) upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
6) promowanie działa na rzecz bezpiecze stwa w ruchu drogowym,
7 )zabezpieczenie oraz ochrona dzieci i młodzie y na terenie Powiatu podczas przemieszczania si do
placówek o wiatowych.
8) wytypowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych z uwzgl dnieniem okolic szkół,
9) organizowanie wspólnych patroli z funkcjonariuszami Stra y Miejskiej, współpraca pod k tem
wła ciwego i celowego wykorzystania fotoradarów,
Sposoby wsparcia realizacji zada :
1) wł czenie „wychowania komunikacyjnego ” do programu edukacji dla bezpiecze stwa,
2) realizacja programów profilaktycznych na rzecz bezpiecze stwa w ruchu drogowym,
3) opracowanie i wdro enie zasad kształtowania bezpiecznej przestrzeni w ruchu drogowym.

4.5.

OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Podmiot odpowiedzialny: Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz administratorzy i wła ciciele
obiektów i zbiorów zabytkowych.
Koordynator: Komisja Bezpiecze stwa i Porz dku
Podmioty współpracuj ce: samorz dy miast i gmin powiatu pabianickiego, powiatowe słu by,
inspekcje i stra e, jednostki organizacyjne powiatu, Wydziały Starostwa Powiatowego
Problem:
Niszczenie dziedzictwa narodowego na terenie powiatu (kradzie , zniszczenie, zagini cie, nielegalny
wywóz, po ary).
Zadania:
1) podejmowanie inicjatyw w celu ochrony zabytków, m.in. wspólne inspekcje i kontrole obiektów ze
zgromadzonymi dobrami kultury, prowadzone przez przedstawicieli wojewódzkiego konserwatora
zabytków, Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej,
2) upowszechnianie nowoczesnych technicznych rodków zabezpiecze (wraz z monitoringiem) zarówno
na wypadek kl sk ywiołowych, jak i przest pczej działalno ci człowieka, np. kradzie y, dewastacji,
3) kontynuowanie systemowej rejestracji zbiorów, wraz z dokumentacj fotograficzn i opisow ,
z uwzgl dnieniem znakowania obiektów ruchomych,
4) przeprowadzanie szkole ,
5) systematyczne aktualizowanie miejskich, gminnych i powiatowego planu ochrony zabytków.
Sposoby wsparcia realizacji zada :
Systematyczne zwracanie podległym jednostkom i instytucjom uwagi na wag problemu, jakim jest
podnoszenie stanu ochrony dziedzictwa narodowego.

5.

DZIAŁANIA NA RZECZ PROPAGOWANIA PROGRAMU.

Dla realizacji Programu niezmiernie wa na jest wła ciwie dobrana i przygotowana kampania promuj ca
jego zało enia i cele. Kampania promuj ca musi by czytelna, jasna, motywuj ca do wła ciwych
zachowa w sferze bezpiecze stwa własnego i otoczenia. Społecze stwu Powiatu Pabianickiego nale y

pokazywa , e warto nie tylko współpracowa ze słu bami odpowiedzialnymi za bezpiecze stwo, ale
tak e samemu zadba o bezpiecze stwo w swoim otoczeniu.
Najlepszym sposobem dotarcia do odbiorcy s lokalne rodki masowego przekazu: radio, prasa,
telewizja,
Kampania promuj ca tre ci zawarte w Programie musi spełnia oczekiwania mediów, a wr cz zach ca
je do podj cia tych wa nych ze społecznego punktu widzenia zagadnie .
Istotn rol do odegrania b d mieli rzecznicy: prasowy Starosty Pabianickiego, kierowników
powiatowych słu b, inspekcji i stra y, samorz dów miast i gmin powiatu.
Trzeba pami ta , eby przekaz medialny zarówno na szczeblu gminy i powiatu był jednolity. Nale y
stara si o obj cie programu (całego, b d te poszczególnych jego obszarów) patronatem medialnym
stacji radiowych i telewizyjnych i gazet.
Eksperci realizuj cy i znaj cy program powinni bra udział w organizowanych przez media
okazjonalnych dyskusjach, debatach, wywiadach po wi conych problemom bezpiecze stwa.
Informacje bie ce z zakresu porz dku publicznego i bezpiecze stwa obywateli umieszczane b d
na stronie internetowej Powiatu Pabianickiego jak równie na stronach internetowych podmiotów
współpracuj cych.
W ramach realizacji programu zaleca si korzystanie ze strony internetowej Wojewody Łódzkiego oraz
MSWiA, zakładka „Razem Bezpieczniej”.

6.

MONITOROWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU.

6.1. czynniki dostarczaj ce ocen:
1) poziom zagro enia przest pczo ci i wykroczeniami według statystyk kierowników powiatowych
inspekcji i stra y,
2) postrzeganie stanu bezpiecze stwa przez mieszka ców, w szczególno ci istotne b d badania
poczucia zagro enia mieszka ców,
3) postrzeganie przez mieszka ców działa Policji i innych formacji ochrony bezpiecze stwa i porz dku
publicznego oraz ich ocena,
4) działania podejmowane i realizowane przez poszczególne podmioty w ramach programu oraz skala
ich współpracy (w tym m.in. zwi kszenie liczby patroli prewencyjnych, pojawianie si inicjatyw
obywatelskich),
5) rozwój rozwi za technicznych na rzecz bezpiecze stwa,
6) zmiany w infrastrukturze w celu tworzenia bezpiecznej przestrzeni.
6.2. podmiot odpowiedzialny za ocen efektów:
Komisja Bezpiecze stwa i Porz dku.
6.3. okresowo oceny:
Komisja przyjmuje sprawozdania od podmiotów odpowiedzialnych za realizacj w terminie do ko ca
lutego za rok poprzedni celem dokonania analizy i oceny realizacji Programu.
Kierownicy powiatowych słu b, inspekcji i stra y w sprawozdaniach rocznych ujmuj realizacj Programu
według swoich wła ciwo ci.

