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1. Wprowadzenie 

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należy do zasadniczych zadań władz 

administracyjnych na każdym szczeblu. Bezpieczeństwo jest dobrem wspólnym, wymaga 

więc wspólnej troski i współdziałania mieszkańców z samorządami, służbami, inspekcjami, 

strażami, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi środowiskami lokalnymi.  

 

„Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Tomaszowskim”, zwany dalej Programem, 

określa ramy stałego współdziałania organów administracji samorządowej oraz podmiotów 

kreujących działania na rzecz bezpieczeństwa w różnych obszarach. Jest zorganizowanym 

działaniem w zakresie porządku i bezpieczeństwa na obszarze całego powiatu. Program 

przewiduje działania długofalowe, jest programem otwartym – każda nowa inicjatywa może 

poszerzać jego zakres.  

 

W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 

inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.           

Jej zadaniem było m.in. przygotowanie projektu niniejszego Programu.  

 

2. Cele programu  

Głównym celem Programu jest realny wzrost bezpieczeństwa mieszkańców i osób 

przebywających na terenie powiatu tomaszowskiego. Cel ten będzie osiągany przez 

skoordynowaną realizację działań w wyodrębnionych obszarach problemowych.  

 

3. Podmioty zaangażowane w realizację programu. 

Za realizację i koordynację działań w poszczególnych obszarach odpowiadać będą:  

- Komenda Powiatowa Policji (KPP); 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP); 

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE); 

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii (PIW); 

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB); 

- Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego (WOKiKF SP); 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). 
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W realizacji Programu uczestniczyć będą : 

 samorządy gminne wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i placówkami 

oświatowymi, 

 wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu, 

 ochotnicze straże pożarne i oddziały Związku OSP RP, 

 stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na rzecz bezpieczeństwa, 

edukacji, wychowania dzieci i młodzieży, kultury fizycznej itp. 

 nadleśnictwa, zarządcy dróg,  

 służby energetyki, gazownictwa, infrastruktury komunalnej, 

 media lokalne, 

 inne osoby, organizacje i instytucje wskazane przez podmioty koordynujące 

działania w danym obszarze. 

Monitorowanie realizacji Programu prowadzić będzie Komisja Bezpieczeństwa                 

i Porządku. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Rady Powiatu, samorządów 

gminnych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, prokuratury, placówek oświatowych oraz 

jednostek organizacyjnych powiatu. 

Za przekazanie Programu do realizacji właściwym podmiotom oraz obsługę prac Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku odpowiada Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych 

i Obrony Cywilnej. 

 

4. Obszary problemowe i działania: 

4.1  Bezpieczeństwo zamieszkania i miejsc publicznych. 

Realizuje i koordynuje - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim. 

Współpracują: Starostwo Powiatowe, samorządy gminne, wspólnoty mieszkaniowe, kluby 

seniora, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, media lokalne. 

Cele szczegółowe: 

1. Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. 

2. Zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa lokalnego. 

3. Pogłębianie wiedzy z zakresu bezpiecznych zachowań w życiu codziennym. 
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Zadania do realizacji: 

1. Zwiększanie liczby patroli Policji w tych miejscach i czasie, które są szczególnie 

zagrożone wykroczeniami i przestępczością. 

2. Zwiększenie wśród lokalnej społeczności roli dzielnicowego jako policjanta 

pierwszego kontaktu, promowanie dzielnicowych poprzez publiczną informację          

w sołectwach, miastach oraz w Internecie i lokalnych mediach.  

3. Propagowanie wśród mieszkańców zasady wzajemnej pomocy poprzez organizowanie 

debat społecznych oraz konsultacji społecznych. 

4. Propagowanie i wprowadzanie skutecznych metod i środków technicznego 

zabezpieczenia mienia np. znakowanie przedmiotów wartościowych i innego mienia 

ruchomego.  

5. Monitorowanie i eliminowanie zagrożeń związanych z organizacją imprez masowych 

(sportowych, artystycznych oraz rozrywkowych). 

6. Prowadzenie rozpoznania środowisk osób bezdomnych pod kątem udzielania im 

skoordynowanej pomocy.  

7. Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych skierowanych do mieszkańców 

powiatu o występujących zagrożeniach i zasadach ich unikania. 

 

Wskaźniki realizacji celów: 

1. Liczba realizowanych programów/przedsięwzięć, akcji podnoszących bezpieczeństwo. 

2. Liczba zorganizowanych debat społecznych/konsultacji społecznych. 

3. Liczba spotkań informacyjnych z udziałem dzielnicowych.  

4. Liczba interwencji Policji w miejscach zamieszkania i miejscach publicznych. 

 

4.2  Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

 

Realizuje i koordynuje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim 

Współpracują:  Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia             

w Tyszowcach, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Sąd Rejonowy, Komenda 

Powiatowa Policji, samorządy gminne, placówki oświatowe,  służba zdrowia. 
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Cele szczegółowe: 

1) Zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

2) Propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich. 

3) Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi w prawidłowym pełnieniu 

ról społecznych jako profilaktyka wystąpienia przemocy w rodzinie. 

4) Rozwój poradnictwa specjalistycznego. 

 

Zadania do realizacji: 

1. Włączanie się do kampanii społecznych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych w społeczności 

lokalnej na temat pozytywnych postaw i metod wychowawczych. 

3. Organizowanie grup wsparcia. 

4. Organizowanie i prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej. 

5. Udzielanie specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia dla rodzin zagrożonych           

i dotkniętych przemocą w rodzinie. 

6. Prowadzenie szkoleń oraz doradztwa metodycznego dla instytucji pomagających 

rodzinom.  

7. Realizacja programów skierowanych na problem przeciwdziałania przemocy               

w rodzinie.  

 

Wskaźniki realizacji celów: 

1. Liczba kampanii, w których uczestniczyły instytucje powiatowe. 

2. Liczba akcji informacyjnych, ulotek, plakatów, informacji umieszczonych na stronach 

internetowych. 

3. Liczba zorganizowanych grup wsparcia. 

4. Liczba osób, które wzięły udział w terapii. 

5. Liczba udzielonych porad. 

6. Liczba przeprowadzonych szkoleń. 

7. Liczba realizowanych programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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4.3  Bezpieczeństwo w szkole. 

 

Realizuje i koordynuje - Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa 

Powiatowego. 

Współpracują:  samorządy gminne, dyrekcje szkół i placówek oświatowych, Komenda 

Powiatowa Policji, Straż Miejska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,  Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. 

 Cele szczegółowe:  

1. Zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Ograniczenie zjawisk patologicznych i niepożądanych wśród dzieci oraz młodzieży 

szkolnej. 

 Zadania do realizacji:  

1. Obserwacja i analiza problemów bezpieczeństwa i zagrożeń w szkołach i placówkach 

oraz w ich otoczeniu. 

2. Bezwzględne, skoordynowane reagowanie na przypadki przestępstw i wykroczeń        

w szkołach i placówkach oraz w ich otoczeniu. 

3. Rozwijanie systemów monitoringu wizyjnego, wykorzystywanego dla poprawy 

bezpieczeństwa  w szkołach i placówkach oraz w ich otoczeniu. 

4. Prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych ukierunkowanych na 

ograniczanie dostępu do alkoholu, narkotyków, innych używek oraz przeciwdziałanie 

przemocy ze strony dorosłych i przemocy rówieśniczej wynikającej z zachowań 

agresywnych dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. 

5. Podnoszenie poziomu współpracy dyrekcji szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców        

z Policją,  Strażą Miejską w zakresie poprawy bezpieczeństwa w środowisku 

szkolnym.      

6. Prowadzenie działań edukacyjnych informujących o skutkach i konsekwencjach  

wynikających z przestępczości i demoralizacji. 

7. Realizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień (alkoholizm, narkomania, 

internet, hazard i inne) wśród dzieci i młodzieży (organizacja szkoleń, konkursów, 

turniejów wiedzy, akcji edukacyjnych itp.). 

8. Przeprowadzanie w szkołach i placówkach praktycznego sprawdzania organizacji oraz 

warunków ewakuacji. 
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9. Realizacja edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach, w tym kształtowanie umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy. 

10. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej w celu kształtowania zdrowego stylu życia oraz 

bezpieczeństwa osobistego dzieci i młodzieży.  

 

Wskaźniki realizacji celów: 

1. Liczba realizowanych programów, przedsięwzięć i akcji wpływających na 

podniesienie bezpieczeństwa. 

2. Liczba spotkań z udziałem przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, straży pożarnej,  

psychologa, pedagoga. 

3. Liczba realizowanych programów prozdrowotnych.  

 

4.4  Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

 

Realizuje i koordynuje - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim 

Współpracują: zarządcy dróg, Straż Graniczna, samorządy gminne, placówki oświatowe, 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. 

Cele szczegółowe : 

1. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym niechronionych uczestników 

ruchu drogowego. 

2. Ograniczenie liczby oraz skutków zdarzeń drogowych. 

Zadania do realizacji : 

1. Bieżąca analiza zagrożeń w ruchu drogowym. 

2. Typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych, narażonych na występowanie zdarzeń 

drogowych oraz wnioskowanie do właściwych zarządców dróg o podejmowanie 

działań służących poprawie bezpieczeństwa. 

3. Zintensyfikowanie działań na rzecz bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu. 

4. Prowadzenie akcji kontroli stanu technicznego pojazdów i kierujących,                         

a w szczególności dowożących uczniów do szkół, wiozących na wycieczki oraz na 

zimowy i letni wypoczynek.  
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5. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpiecznej drogi do placówek 

oświatowo – wychowawczych.  

6. Prowadzenie działań edukacyjno – prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży                

w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

7. Promowanie elementów odblaskowych dla pieszych i rowerzystów. 

8. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów / turniejów z zakresu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego dla młodzieży szkolnej.  

 

Wskaźniki realizacji celów: 

1. Liczba realizowanych programów, konkursów edukacyjnych z zakresu 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

2. Liczba realizowanych akcji podnoszących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

3. Dane statystyczne dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym: 

- liczba wypadków, 

- liczba ofiar śmiertelnych, 

- liczba rannych, 

- liczba nietrzeźwych kierowców wyeliminowanych z ruchu, 

- liczba niesprawnych pojazdów wyeliminowanych z ruchu. 

 

4.5  Zwalczanie przestępczości kryminalnej i gospodarczej. 

 

Realizuje i koordynuje - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim. 

Współpracują : wyspecjalizowane komórki w jednostkach organizacyjnych Policji i służb 

współdziałających, Prokuratura. 

Cele szczegółowe: 

1. Ograniczenie zjawisk kryminogennych, wandalizmu i chuligaństwa poprzez stanowcze 

i konsekwentne działania Policji. 

2. Dążenie do zwiększania skuteczności ujawniania i ścigania sprawców najcięższych 

przestępstw kryminalnych i gospodarczych. 
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Zadania do realizacji: 

1. Przeciwdziałanie i skuteczne ściganie sprawców ciężkich i brutalnych 

przestępstw (rozboje, pobicia, wymuszenia). 

2. Systematyczne monitorowanie zagrożeń. 

3. Aktywizacja działań Policji w zwalczaniu tzw. 7 kategorii przestępstw – dążenie 

do wzrostu wykrywalności. 

4. Eliminowanie chuligaństwa i wandalizmu. 

5. Ograniczenie przestępczości nieletnich. 

6. Podjęcie działań zwiększających skuteczność ujawniania przestępstw 

gospodarczych i ścigania ich sprawców w kluczowych obszarach przestępczości 

gospodarczej. 

7. Zwiększenie skuteczności ujawniania przestępstw gospodarczych, w tym            

o charakterze akcyzowym oraz ścigania ich sprawców. 

 

Wskaźniki realizacji celów: 

Dane statystyczne dotyczące przestępczości kryminalnej i gospodarczej: 

- liczba wszczętych postępowań dotyczących przestępczości kryminalnej, 

- liczba stwierdzonych przestępstw kryminalnych, 

- liczba wszczętych postępowań dotyczących przestępczości gospodarczej, 

- liczba stwierdzonych przestępstw gospodarczych, 

- liczba przestępstw popełnionych przez nieletnich. 

 

4.6  Bezpieczeństwo w sieci. 

 

Realizuje i koordynuje - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim 

Współpracują: samorządy gminne, placówki oświatowe, kluby seniora, lokalne media. 

Cele szczegółowe: 

1. Zapewnienie bezpiecznego korzystania z Internetu. 
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2. Podniesienie poziomu wiedzy o zagrożeniach występujących przy korzystaniu               

z Internetu oraz rozpowszechnienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Zadania do realizacji: 

1. Popularyzacja wiedzy o zagrożeniach wynikającej z nieodpowiedzialnego korzystania 

z Internetu. 

2. Podejmowanie działań skierowanych do rodziców na temat bezpiecznego korzystania 

z Internetu przez ich dzieci. 

3. Podejmowanie działań mających na celu uświadamianie społeczeństwu przestępstw 

internetowych. 

4. Ujawnianie przypadków przestępstw internetowych i ściganie ich sprawców.  

 

Wskaźniki realizacji celów: 

1. Liczba spotkań profilaktycznych z zakresu cyberprzemocy/stalkingu wśród dzieci         

i młodzieży szkolnej.  

2. Liczba ujawnionych czynów zabronionych z wykorzystaniem Internetu. 

3. Liczba wykrytych sprawców przestępstw internetowych. 

 

4.7  Bezpieczeństwo pożarowe i ratownictwo. 

 

Realizuje i koordynuje – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie 

Lubelskim. 

Współpracują: placówki oświatowe, Starostwo Powiatowe, samorządy gminne, oddziały 

Związku OSP RP, ochotnicze straże pożarne, służby utrzymania sieci i infrastruktury 

komunalnej, organizacje społeczne, lokalne media. 

Cele szczegółowe : 

1. Rozwijanie świadomości dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym. 

2. Zapobieganie innym miejscowym zagrożeniom zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia. 

3. Ograniczanie skutków pożarów i innych miejscowych zagrożeń, zwłaszcza w zakresie 

liczby ofiar śmiertelnych. 
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Zadania do realizacji:  

1. Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w formie 

pogadanek, konkursów, pokazów działań ratowniczych i prezentacji wyposażenia 

specjalistycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz wśród społeczności lokalnych.  

2. Nadzór prewencyjny nad obiektami w zakresie spełniania wymogów bezpieczeństwa 

pożarowego. 

3. Egzekwowanie wymogów bezpieczeństwa pożarowego w planach zagospodarowania 

przestrzennego, w procesach inwestycyjnych oraz przy organizacji imprez masowych. 

4. Utrzymywanie systemu ratowniczego w stałej gotowości do reagowania na zagrożenia 

pożarowe i inne miejscowe zagrożenia. 

5. Przeprowadzanie ćwiczeń i szkoleń doskonalących działania służb ratowniczych przy 

likwidacji  źródeł zagrożeń oraz ewakuacji ludzi i mienia.  

6. Publikowanie w Internecie i lokalnych mediach informacji rozwijających świadomość 

społeczeństwa w zakresie zasad bezpiecznego postępowania w sytuacji zagrożenia 

pożarowego lub innego zagrożenia miejscowego. 

7. Doskonalenie metod ostrzegania ludności o zagrożeniach poprzez usprawnianie kanałów 

przepływu informacji.  

Wskaźniki realizacji celów. 

1. Działalność edukacyjna: 

- liczba przeprowadzonych pogadanek, konkursów z zakresu bezpieczeństwa 

pożarowego, 

- liczba przprowadzonych pokazów ratowniczych.  

2. Działalność prewencyjna: 

- ilość kontroli ogółem, w tym w obiektach użyteczności publicznej, 

- liczba wydanych decyzji administracyjnych w celu usunięcia nieprawidłowości. 

3. Ilość interwencji podjętych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej: 

- liczba pożarów,  liczba ofiar śmiertelnych, 

- liczba miejscowych zagrożeń,  liczba ofiar śmiertelnych, 

- liczba interwencji związanych z zatruciem tlenkiem węgla (CO). 

4. Liczba przeprowadzonych ćwiczeń doskonalących działania służb ratowniczych. 
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4.8  Bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne. 

 
Realizuje i koordynuje  –  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Tomaszowie 

Lubelskim. 

Współpracują : Starostwo Powiatowe, samorządy gminne,  NZOZ-y, Komenda Powiatowa 

Policji, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, placówki oświatowe. 

Cele szczegółowe: 

1. Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości w obszarze promocji zdrowia                    

i profilaktyki chorób. 

2. Zapewnienie właściwego nadzoru higieniczno-sanitarnego, realizacji szczepień 

obowiązkowych oraz bezpieczeństwa żywności i wody. 

3. Zapewnienie właściwych warunków pracy, nauki i wypoczynku. 

4. Monitorowanie zagrożeń zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem 

substancji psychoaktywnych. 

Zadania do realizacji: 

1. Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności edukacyjnej 

w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki chorób oraz wpływu środków zastępczych 

na zdrowie ludzi. 

2. Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad:  

a) warunkami nauczania, wychowania, opieki oraz wypoczynku  dzieci i młodzieży, 

b) warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu ochrony przed oddziaływaniem 

czynników uciążliwych i szkodliwych, 

c) bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz materiałów i wyrobów do kontaktu         

z żywnością, 

d) bezpieczeństwem zdrowotnym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz 

wody w kąpieliskach i pływalniach, 

e) spełnieniem warunków sanitarnych przy organizacji imprez masowych, 

f) warunkami higieniczno-sanitarnymi miejscowości, nieruchomości, obiektów, tras 

turystycznych i środków transportu, 

g)  obszarem postępowania ze zwłokami, szczątkami i odpadami medycznymi, 

h) realizacją programu szczepień ochronnych  i procesem dystrybucji szczepionek 

oraz nad egzekucją administracyjną obowiązku poddawania się szczepieniom 

ochronnym przez osoby zobowiązane, 
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i) bezpieczeństwem produktów kosmetycznych oraz  substancjami chemicznymi, 

produktami biobójczymi, detergentami i prekursorami narkotyków,  

j) ustawowym zakazem wytwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów 

stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzi w celu ograniczania zagrożeń 

zdrowia publicznego stwarzanych przez środki zastępcze lub nowe substancje 

psychoaktywne (nowe narkotyki). 

3. Sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w procesach inwestycyjnych. 

4. Prowadzenie działań w ramach systemu wczesnego ostrzegania  o bezpieczeństwie 

żywności (RASFF). 

5. Monitoring suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz środków spożywczych wzbogaconych, wprowadzonych po raz 

pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Monitorowanie zagrożeń zdrowotnych występujących w innych krajach. 

 

Wskaźniki realizacji celów: 

1. Liczba osób objętych działaniami z zakresu edukacji prozdrowotnej  i bezpieczeństwa 

sanitarno-epidemiologicznego, w tym uczniów szkół. 

2. Liczba kontroli wykonanych do liczby obiektów nadzorowanych. 

3. Liczba podmiotów, w których stwierdzono poprawę stanu sanitarnego  w stosunku         

do liczby skontrolowanych podmiotów. 

4. Liczba osób, które zachorowały na choroby zakaźne do liczby mieszkańców powiatu. 

5. Liczba osób zaszczepionych do liczby osób podlegającym szczepieniom  w danym roku 

zgodnie z PSO. 

 

4.9  Bezpieczeństwo weterynaryjne. 

 

Realizuje i koordynuje – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim 

Współpracują: lekarze weterynarii wolnej praktyki, Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna, Starostwo Powiatowe, samorządy gminne, Agencja Restrukturyzacji          

i Modernizacji Rolnictwa, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej, służby celno-skarbowe. 
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Cele szczegółowe: 

1. Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. 

3. Zapewnienie dobrostanu zwierząt. 

Zadania do realizacji: 

1. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych. 

2. Badania kontrolne zakażeń zwierząt. 

3. Monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych 

oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt,                 

w produktach pochodzenia zwierzęcego  i w paszach. 

4. Badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. 

5. Przeprowadzanie:  

a) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów pochodzenia 

zwierzęcego, 

b) kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów                    

w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego. 

6. Sprawowanie nadzoru nad: 

a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami 

weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży 

bezpośredniej, 

b) wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, 

d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału 

biologicznego, 

e) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,  

f) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem 

zwierząt, 

g) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących 

zwierzęta gospodarskie. 

 

 



Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego 

 

Powiat Tomaszowski Strona 15 

 

7. Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, 

biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt,               

w wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach 

pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt, w paszach. 

8. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych wśród rolników  o  zagrożeniach 

związanych z chorobami zakaźnymi zwierząt (spotkania, ulotki). 

 

Wskaźniki realizacji celów: 

1. Działania kontrolne: 

- liczba kontroli bezpieczeństwa zdrowia zwierząt, liczba stwierdzonych 

nieprawidłowości w tym zakresie, 

- liczba kontroli bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, liczba 

stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie, 

- liczba wydanych decyzji administracyjnych w następstwie przeprowadzonych kontroli. 

2. Badania : 

- ogólna liczba pobranych do badań próbek, liczba próbek niezgodnych (wyniki 

nieprawidłowe), 

- liczba działań administracyjnych związanych ze stwierdzonymi niezgodnościami. 

 

4.10 Bezpieczeństwo budynków i infrastruktury. 

 

Realizuje i koordynuje - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  w Tomaszowie 

Lubelskim. 

Współpracują -  powiatowe służby, inspekcje i straże, Starostwo Powiatowe, samorządy 

gminne, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne powiatu i samorządów gminnych. 

Cele szczegółowe: 

1. Zapewnienie właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie 

powiatu tomaszowskiego ze szczególnym uwzględnieniem obiektów 

wielkopowierzchniowych. 

2. Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas niekorzystnych 

zjawisk atmosferycznych. 

3. Ograniczenie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 
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4. Pogłębianie wiedzy  właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o ciążących 

obowiązkach zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania, ze szczególnym 

uwzględnieniem miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży 

 

Zadania do realizacji : 

1. Zwiększenie liczby kontroli obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem 

miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. 

2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz powoływanie komisji  w przypadku 

katastrof budowlanych. 

3. Działania prewencyjne dotyczące utrzymania obiektów budowlanych w trakcie okresu 

zimowego i stały monitoring. 

4. Bieżąca wymiana informacji z jednostkami współpracującymi z powiatem na temat 

stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu. 

5. Utrzymanie w stałej gotowości pracowników PINB w celu ewentualnego reagowania 

w czasie zagrożenia spowodowanego złymi warunkami atmosferycznymi.  

6. Bieżący monitoring sytuacji pogodowej na terenie powiatu. 

7. Wydawanie stosownych nakazów podjęcia przez właścicieli i zarządców obiektów 

działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia katastrofami budowlanymi. 

8. Prowadzenie kontroli pod względem wymogów bezpieczeństwa budynków                   

o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m
2
 oraz innych obiektów budowlanych  

o powierzchni dachu przekraczającej 1000m
2
. 

 

Wskaźniki  realizacji celów: 

1. Liczba skontrolowanych obiektów budowlanych. 

2. Liczba interwencji PINB dotyczących katastrof budowlanych spowodowanych 

warunkami atmosferycznymi. 

3. Liczba skontrolowanych obiektów budowlanych wypoczynku dzieci  i młodzieży. 

4. Liczba skontrolowanych obiektów wielkopowierzchniowych. 

5. Liczba uszkodzonych obiektów budowlanych podczas niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych. 

6. Liczba skontrolowanych dróg (gminnych, powiatowych) oraz obiektów mostowych.  

 



Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego 

 

Powiat Tomaszowski Strona 17 

 

4.11 Bezpieczeństwo środowiska. 

 

Realizuje i koordynuje – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Tomaszowie 

Lubelskim. 

Współpracują: Starostwo Powiatowe, samorządy gminne, placówki oświatowe, oddziały 

Związku OSP RP, ochotnicze straże pożarne, nadleśnictwa, organizacje społeczne, lokalne 

media.  

Cele szczegółowe : 

1. Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych           

w zakresie dbałości o bezpieczeństwo środowiska naturalnego. 

2. Zapobieganie groźnym wypadkom i awariom związanym z emisją substancji toksycznych 

do środowiska z zakładów, obiektów magazynowych i przesyłowych lub środków 

transportu. 

3. Zapewnienie sprawnej likwidacji zagrożeń środowiska podczas pożarów i katastrof . 

 

Zadania do realizacji:  

1. Systematyczny nadzór prewencyjny nad zakładami stosującymi Toksyczne Środki 

Przemysłowe oraz obszarami leśnymi. 

2. Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa środowiska w formie 

pogadanek, konkursów, pokazów działań ratowniczych i prezentacji wyposażenia 

specjalistycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz wśród społeczności lokalnych.  

3. Utrzymywanie systemu ratowniczego w stałej gotowości do reagowania na zagrożenia 

środowiska. 

4. Przeprowadzanie ćwiczeń i szkoleń doskonalących działania służb ratowniczych przy 

likwidacji  zagrożeń środowiska.  

5. Publikowanie w Internecie i lokalnych mediach informacji rozwijających świadomość 

społeczeństwa w zakresie zasad bezpiecznego korzystania ze środowiska, w tym 

bezpieczeństwa na obszarach leśnych.   

 

Wskaźniki  realizacji celów: 

1. Liczba działań, akcji  edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa środowiska. 
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2. Działalność prewencyjna: 

- ilość kontroli obiektów stosujących TSP, 

- liczba kontroli na obszarach leśnych. 

3.  Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej: 

- podczas pożarów obszarów leśnych, 

- w zakresie likwidacji źródeł emisji i wycieków materiałów niebezpiecznych dla 

srodowiska. 

4.  Liczba ćwiczeń doskonalących działania służb ratowniczych podczas zagrożeń 

środowiska. 

 

5. Finansowanie programu. 

Podmioty realizują poszczególne działania programu w ramach własnej działaności 

statutowej lub w ramach zadań ustawowych.  Realizacja programu finansowana będzie           

z budżetu poszczególnych jednostek i budżetu powiatu.  Przewiduje się również aplikowanie 

o środki zewnętrzne na realizację poszczególnych działań. 

 

6. Monitorowanie i aktualizowanie Programu. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dokonuje rocznej oceny realizacji Programu. W tym 

celu, podmioty odpowiedzialne za poszczególne obszary problemowe, składają Staroście 

(Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku) pisemne, roczne sprawozdania        

z realizacji Programu. Wzór sprawozdania określa załącznik do Programu. 

W ramach oceny realizacji Programu Komisja Bezpieczeństwa i Porządku: 

- przyjmuje informacje zawarte w złożonych sprawozdaniach – bez uwag  lub 

- przyjmuje informacje zawarte w złożonych sprawozdaniach – z uwagami (kierując treść 

uwag do właściwego koordynatora, w celu uzupełnienia informacji albo podjęcia 

niezbędnych działań)  lub  

- wnioskuje o wprowadzenie zmian do Programu albo o opracowanie Programu w nowym 

kształcie. 

 

7. Podsumowanie. 

Na podstawie  art. 12  pkt 9b  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym, do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie powiatowego 
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programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego.  

Program uchwalony został Uchwałą Nr XXXVIII/410/2018 Rady Powiatu                     

w Tomaszowie Lubelskim  z dnia 16 października 2018r. 

Realizacja Programu ujmowana będzie w corocznym sprawozdaniu z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku, przedkładanym Radzie Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.  

Program stanowi punkt wyjścia dla szczegółowych programów instytucji działających na 

rzecz powiatu i dla poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa.  
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Załącznik (WZÓR) 

Sprawozdanie z realizacji 

„Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości 

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego 

w Powiecie Tomaszowskim” za rok  ……… 

 

1. Obszar problemowy (nr - nazwa) …………………………………………………….…..… 

2. Koordynator – ……………………………………………………………….…………….. 

3. Osiągnięte, odnotowane wskaźniki realizacji celów (wymienić z podaniem wartości liczbowej) 

…………………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Krótki komentarz do wskaźników i zrealizowanych zadań (ze wskazaniem tendencji 

wzrost/spadek, poprawa/pogorszenie itp.)  

……………………………………………………………………………………..………..…. 

………………………………………………………………………………………….….…… 

………………………………………………………………………………………..…………  

…………………………………………………………………………………………………. 

5. Ocena i wnioski (kontynuować, zmienić, uzupełnić, opracować nowy dla tego obszaru itp.) 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………… 

(data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 


