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1. Analiza zagrożeń na terenie powiatu pułtuskiego

Aby  podjąć  działania  zmierzające  do  poprawy  bezpieczeństwa  na  terenie  powiatu

pułtuskiego  oraz  prawidłowo  nakreślić  zadania  do  realizacji,  należy   wskazać  jakie  jest

aktualne, realne zagrożenie przestępczością. Głównym celem działania pułtuskiej Policji było

przede  wszystkim ograniczanie  liczby przestępstw oraz  wzrost  stopnia  wykrywalności  ich

sprawców.  Z  analizy  danych  statystycznych  wynika,  że  wśród  form  przestępczości

kryminalnej  największe  zagrożenie stanowią przestępstwa pospolite,  szczególnie uciążliwe

dla obywateli tj.:  

• kradzieże cudzej rzeczy, 

• kradzieże z włamaniem, w tym do samochodów,

• rozboje i wymuszenia rozbójnicze,

• uszkodzenia ciała oraz bójki i pobicia,

2. Cele programu „Bezpieczny Powiat Pułtuski”

Podstawowym  celem  programu  jest  poprawa  stanu  bezpieczeństwa  i  porządku

publicznego na terenie powiatu.
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Celami cząstkowymi są:

1.1. Ochrona dzieci i młodzieży.Ochrona dzieci i młodzieży.

2.2. Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu.Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu.

3.3. Przeciwdziałanie  patologiom  społecznym  tj.  alkoholizmowi,Przeciwdziałanie  patologiom  społecznym  tj.  alkoholizmowi,

narkomanii                                   i przemocy domowej.narkomanii                                   i przemocy domowej.

4.4. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Realizacja programu będzie możliwa poprzez:

• ograniczenie  przestępczości  pospolitej  oraz  wybryków  chuligańskich  i

wandalizmu,

• zmniejszenie zagrożenia wiktymizacji, czyli stania się ofiarą przestępstwa, 

• zmniejszenie  liczby  zagrożeń  (obiektywną  poprawę  stanu  bezpieczeństwa),

ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

• wykształcenie w społeczeństwie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa,

• rozwijanie  dobrego  kontaktu  obywateli  z  instytucjami  działającymi  na  rzecz

bezpieczeństwa, w tym poprawę jakości ich pracy,  

• współpracę  z  organizacjami  i  instytucjami  statutowo  zajmującymi  się  pracą

środowiskową z rodziną oraz dziećmi i młodzieżą.  

Duże  znaczenie  będzie  miało  podniesienie  świadomości  prawnej  i  wiedzy

wiktymologicznej  społeczeństwa.  Konieczna  jest  zmiana  mentalności  społecznej

i  zdecydowane  reagowanie  na  wszelkie  przejawy  zła,  kształtowanie  poszanowania  dla

istniejących  norm  prawnych  dzięki  prowadzeniu  właściwej  polityki  informacyjnej,

edukacyjnej i represyjnej. 

Przedsięwzięcia profilaktyczne w ramach programu obejmować powinny takie obszary

życia społecznego jak:

• bezpieczeństwo na drogach, osiedlach i w innych miejscach publicznych –

widoczna policja,

• współpracę z organizacjami prowadzącymi działania zapobiegające patologiom,

• zaangażowanie  instytucji  społecznych  i  samorządowych  na  rzecz  poprawy

bezpieczeństwa  dzieci  i  młodzieży  poprzez  min.  zagospodarowanie  im  czasu
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wolnego,

• kształtowanie  świadomości  prawnej  i  właściwie  rozumianej  odpowiedzialności

każdego obywatela – prowadzenie skutecznej polityki medialnej,

• zapobieganie  zachowaniom  patologicznym  tj.  alkoholizmowi,  narkomanii  i

przemocy

w rodzinie. 

Rezultatem  wymienionych  działań  powinno  być  wzajemne  zaufanie  na  szczeblu

lokalnym, zwiększenie wrażliwości ludzkiej na krzywdę innego człowieka, wyrobienie troski

obywateli o mienie wspólne, obniżenie subiektywnego poczucia lęku, a tym samym wzrost

poczucia  bezpieczeństwa  osobistego  mieszkańców  powiatu,  zwiększenie  zaufania

społecznego dla  działań  instytucji  i  osób  zajmujących się  bezpieczeństwem i  porządkiem

publicznym.

Podmioty zaangażowane w realizację Programu

Samorząd  powiatowy powinien włączać  się  w realizację  Programu  zgłaszając  akces

i  popierając go konkretnymi działaniami.  Należy wytworzyć swoistą “modę” na realizację

Programu,  co  wydaje się  oczywiste  z  uwagi  na  uniwersalny charakter  celów i  obowiązki

samorządu lokalnego w tym zakresie wynikające z ustaw.

Na  szczeblu  jednostki  administracyjnej  odpowiedzialność  za  realizację  zadań

wynikających  z  założeń  Programu  spoczywa  na  staroście,  przewodniczącym

komisji  bezpieczeństwa  i  porządku.  Komisja  wsparta  przedstawicielami  Policji,  Straży

Pożarnej,  Prokuratury,  a  także  przedstawicielami  służb  miejskich  powinna  być wiodącym

głosem  w lokalnych działaniach na rzecz bezpieczeństwa. 

Podmiotami  partycypującymi  w  realizacji  Programu  oprócz  samorządu  będą  także

organizacje społeczne, stowarzyszenia i  kościoły.
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3. Obszary działań zapobiegawczych

Z  dotychczasowych  analiz  stanu  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  wynika,

iż działania winny być realizowane w następujących obszarach:

3.1 3.1 Przestępczość i demoralizacja nieletnichPrzestępczość i demoralizacja nieletnich

Proponowane działania :

• tworzenie  miejsc  możliwości  aktywnego,  aprobowanego  społecznie  spędzenia

wolnego  czasu  np.  boiska  osiedlowe,  kluby  osiedlowe,  siłownie,  kawiarenki

internetowe,

• propagowanie  wśród  dzieci  i  młodzieży  pozytywnych  form  spędzania  czasu

wolnego,

• prawidłowa wymiana informacji i inspirowanie współpracy pomiędzy instytucjami

zajmującymi się wychowaniem dzieci i młodzieży (świetlice, kluby młodzieżowe,

kluby kibica, szkoły, parafie i inne),

• objęcie opieką rodzin patologicznych i nieletnich wywodzących się ze środowisk

przestępczych  oraz  osób  potencjalnie  predysponowanych  do  popełnienia

przestępstw,

• zdecydowane  i  natychmiastowe  reagowanie  na  zachowania  chuligańskie  oraz

przestępcze,  zwłaszcza na terenie szkół, 

• włączenie  organizacji  młodzieżowych  oraz  pozarządowych  do  działań

profilaktycznych i edukacyjnych,

• propagowanie  właściwego  zachowania  w  czasie  imprez  masowych,  ze

szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych,

• poprawa  świadomości  prawnej  nauczycieli,  rodziców,  dzieci  i  młodzieży  w

zakresie przestępczości komputerowej i internetowe,

• zdecydowana reakcja  zainteresowanych instytucji  na  łamanie  zakazu  sprzedaży

nieletnim alkoholu i papierosów,
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• zwiększenie  aktywności  szkół  w  zakresie  zapobiegania  przestępczości  i

demoralizacji nieletnich.

3.2 3.2 Zjawiska kryminogenne, chuligaństwo i wandalizmZjawiska kryminogenne, chuligaństwo i wandalizm

Proponowane działania:

• organizowanie stref bezpieczeństwa m.in. w oparciu o informację mieszkańców, 

• likwidowanie  „znieczulicy społecznej”  poprzez  zdecydowaną  i  natychmiastową

reakcję na przestępstwa, wykroczenia i zachowania o charakterze chuligańskim,

• rozpoznawanie  i  monitorowanie  formalnych  oraz  nieformalnych  grup

młodzieżowych (m.in. blokersów, pseudokibiców),

• tworzenie świetlic dla dzieci i klubów młodzieżowych,

• propagowanie wśród społeczności lokalnej zasady wzajemnej pomocy sąsiedzkiej 

w myśl zasady „Najlepsze zabezpieczenie przez złodziejem to dobry sąsiad”,

• popularyzowanie  i  promowanie  technicznego  zabezpieczenia  obiektów

szczególnie narażonych na dokonanie przestępstwa (zabezpieczenia mechaniczne,

alarmy, monitoring) - tworzenie infrastruktury technicznej sprzyjającej poprawie

bezpieczeństwa,

• tworzenie strzeżonych miejsc parkingowych,

• inspirowanie firm ubezpieczeniowych do uwzględnienia w polityce asekuracyjnej

działań  na  rzecz  bezpieczeństwa  np.  obniżenie  stawek  ubezpieczeniowych  za

dodatkowe zabezpieczenia mienia.

3.3 3.3 Ochrona rodzinyOchrona rodziny

Alkoholizm i narkomaniaAlkoholizm i narkomania

Proponowane działania:

• zapobieganie uzależnieniom m.in. poprzez reakcję na łamanie przepisów ustawy

o wychowaniu w trzeźwości i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

• prowadzenie  działań  edukacyjnych  w  szkołach  w  zakresie  wczesnego

rozpoznawania
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i zapobiegania uzależnieniom,

• organizowanie pomocy socjalnej i medycznej osobom uzależnionym, 

• prowadzenie  przedsięwzięć  opiekuńczych,  leczniczych  i  terapeutycznych  m.in.

poprzez  prowadzenie  zajęć  edukacyjnych  z  dziećmi,  terapii  zajęciowej,

organizowanie czasu wolnego dla podopiecznych, 

• włączenie  społeczności  lokalnych  w  proces  resocjalizacji  i  readaptacji  osób

uzależnionych od narkotyków i alkoholu,

• rozszerzanie  współpracy  Policji  z  podmiotami  zajmującymi  się  problematyką

uzależnień,

• prowadzenie  ścisłej  kontroli  miejsc  gromadzenia  się  młodzieży (np.  dyskotek),

elementu przestępczego, melin itp. 

Przemoc w rodziniePrzemoc w rodzinie

Proponowane działania:

• prowadzenie  działalności  edukacyjnej  wśród,  nauczycieli,  rodziców  i  dzieci

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

• współdziałanie instytucji pomocowych, 

• propagowanie  poprzez  m.in.  lokalne  media  informacji  na  temat  możliwości

pomocy ofiarom przemocy domowej,

• zaangażowanie instytucji pomocowych w realizację procedury „Niebieskie karty”,

• optymalne  wykorzystanie  sieci  punktów  interwencji  kryzysowej  dla  ofiar

przestępstw,

• szkolenie  policjantów  z  zakresu  interwencji  kryzysowej  i  współpracy

międzyinstytucjonalnej.

3.4 3.4 Bezpieczeństwo w ruchu drogowymBezpieczeństwo w ruchu drogowym

Proponowane działania:

• eliminowanie  miejsc  niebezpiecznych  na  drogach  w  celu  przeciwdziałania

zagrożeniom w ruchu drogowym, 

• skuteczne ujawnianie nietrzeźwych oraz będących pod wpływem innym środków
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odurzających uczestników ruchu drogowego, 

• organizowanie „bezpiecznych parkingów” (w tym dla samochodów ciężarowych

i przewożących materiały niebezpieczne), 

• edukacja  i  profilaktyka  uczestników  ruchu  drogowego  w  zakresie  unikania

zagrożeń,

• zdecydowana walka z „piractwem drogowym” ze szczególnym uwzględnieniem

osiedli mieszkaniowych i okolic szkół,

• doskonalenie ratownictwa drogowego,

• poprawa  bezpieczeństwa  osób  korzystających  z  komunikacji  publicznej  (m.in.

prywatne busy),

• poprawa infrastruktury drogowej.

4. Zadania do realizacji

Mając  na  uwadze  cele  programu  „Bezpieczny  Powiat  Pułtuski”  oraz  wskazane

wcześniej pożądane obszary aktywności społecznej, koniecznym jest określenie i wykonanie

przez wskazane instytucje następujących przedsięwzięć:
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

I Ochrona dzieci
 i młodzieży

Ograniczenie
niedostosowania
społecznego oraz
przestępczości
dzieci 
i młodzieży

1. Analizowanie przyczyn
      niedostosowania społecznego wśród 
      dzieci i młodzieży szkolnej, 
      wpływających na stan bezpieczeństwa
      i porządku publicznego.
2. Kontynuowanie współpracy  
      nauczycieli - rodziców - uczniów,  
      Policji,  Straży Miejskiej, instytucji
      i organizacji społecznych wynikającej
      z realizacji Krajowego Programu 
      Zapobiegania Niedostosowaniu 
      Społecznemu i Przestępczości Wśród 
      Dzieci i Młodzieży.
3. Organizowanie spotkań 
      prewencyjnych z nauczycielami, 
      uczniami i rodzicami.

Koordynatorzy: 
V-ce Starosta
Pułtuski,
Komendant
Powiatowy  Policji
w Pułtusku

Odpowiedzialny:
Dyrektor
Wydziału  Edukacji,
Zdrowia,  Kultury
i Sportu 

Urząd Miejski w Pułtusku,
Starostwo Powiatowe –
Wydział Edukacji Zdrowia,
Kultury i Sportu, Urzędy
Gmin w: Gzach,
Pokrzywnicy, Świerczach,
Winnicy, Obrytem                 i
Zatorach,  ZHP, ZHR,
Caritas, Sąd, Prokuratura,
Ośrodki Pomocy Społecznej,
placówki szkolne
i oświatowe –samorząd
uczniowski, rady rodziców,
Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna, Straż Miejska,
Policja
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

I Ochrona dzieci
 i młodzieży

Zapewnienie
bezpieczeństwa 
w szkołach i ich
otoczeniu

Zagospodarowanie
czasu wolnego
dzieci i młodzieży

1. Aktywny udział Policji i Straży
Miejskiej w profilaktyce i zwalczaniu
przestępczości i demoralizacji dzieci
i młodzieży: (prelekcje, spotkania, 

      współpraca z „ochroną” szkół). 
2. Zwalczanie źródeł przestępczości

(ściganie dealerów narkotykowych,
członków agresywnych grup
nieformalnych, współpraca
z pedagogami szkolnymi). Aktywny
udział Policji i Straży. 

1. Udostępnienie pomieszczeń szkolnych
oraz zwiększenie liczby godzin na
zajęcia poza lekcyjne.

2. Włączenie lokalnych liderów             w
realizację przedsięwzięć
prewencyjnych.

3. Współpraca i współdziałanie
organizacji sportowych,
młodzieżowych, parafialnych
w zakresie organizowania form
spędzania wolnego czasu (np. obozy,
kolonie, świetlice). 

Odpowiedzialny –
Naczelnik
Sekcji Prewencji
KPP w Pułtusku,
Komendant Straży
Miejskiej
w Pułtusku

Odpowiedzialny –
V-ce Starosta
Pułtuski, 
Burmistrz
Miasta Pułtuska, 
Wójtowie Gmin w:
Gzach,
Pokrzywnicy,
Świerczach,
Winnicy, Obrytem
i Zatorach

Policja, Straż Miejska, firmy
ochroniarskie, placówki
szkolne i oświatowe

Starostwo Powiatowe
w Pułtusku, Urząd Miejski w
Pułtusku, Urzędy Gmin w:
Gzach, Pokrzywnicy,
Świerczach, Winnicy,
Obrytem i Zatorach, Policja,
placówki szkolne
i oświatowe, Ośrodki Sportu
i Rekreacji, Klub Sportowy
"Nadnarwianka",
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa ,,
Zgoda” oraz inne. 
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

I
Ochrona dzieci
 i młodzieży

 Zagospodarowanie
 czasu wolnego
 dzieci i młodzieży

4. Organizowanie  imprez  kulturalno-
rozrywkowych  promujących  zdrowy
styl życia, bezpieczeństwo osobiste.

5. Zwiększenie aktywności wolontariatu
w organizacji form spędzania wolnego
czasu.

6. Tworzenie infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej na terenie osiedli
mieszkaniowych np. boiska do
minikoszykówki, stoły do gry
w tenisa, place zabaw.

Odpowiedzialny –
V-ce Starosta
Pułtuski, 
Burmistrz 
Miasta Pułtuska, 
Wójtowie Gmin w:
Gzach,
Pokrzywnicy,
Świerczach,
Winnicy, Obrytem
i Zatorach

Urząd Miejski w Pułtusku,
Starostwo Powiatowe w
Pułtusku, Urzędy Gmin w:
Gzach, Pokrzywnicy,
Świerczach, Winnicy,
Obrytem i Zatorach,
placówki szkolne
i oświatowe, Ośrodki Sportu
i Rekreacji, Klub Sportowy
"Nadnarwianka", Policja,
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa ,,
Zgoda” oraz inne.  
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

I Ochrona dzieci
 i młodzieży

Objęcie
zainteresowaniem
wagarującej
młodzieży
i nieletnich
pozostających bez
opieki oraz
nieformalnych
grup
młodzieżowych
(pseudokibice,
blokersi)
i ograniczenie
negatywnych
skutków ich
działalności 

1.  Kontrola miejsc gromadzenia się 
     młodzieży (np. piwnice, klatki schodowe, 
     rejony lokali gastronomicznych, 
     hipermarketów, parków) i jej
     legitymowanie.
2.  Skuteczne zabezpieczenie imprez  
     masowych (mecze piłkarskie, koncerty, 
     festyny).
3. Współdziałanie z klubem sportowym
     i klubami kibica w celu eliminowania  
     negatywnych zachowań.
4. Informowanie placówek oświatowych 
     oraz prawnych opiekunów o naruszeniu

przez nieletnich obowiązujących norm
prawnych lub zachowaniach mogących
powodować demoralizację lub ich
zagrożenie.

5. Podejmowanie wobec dzieci                     
     i młodzieży nie realizujących  
     obowiązku szkolnego i zagrożonych   
     demoralizacją środków  
     profilaktycznych i prawnych.
6.  Prowadzenie systematycznych działań 
      prewencyjno-represyjnych np.
„Blokersi”,
      „Wagarowicz”.
7. Konsultacje psychologiczne dla rodziców

dzieci i młodzieży z objawami zaburzeń
w zachowaniu.

Naczelnik
Sekcji Prewencji
KPP w Pułtusku ,
Komendant
Straży Miejskiej
w Pułtusku

Policja, Straż Miejska,
Sąd Rejonowy w Pułtusku,
Prokuratura, placówki
szkolne i oświatowe,
Starostwo Powiatowe
w Pułtusku, Urząd Miejski
w Pułtusku, Urzędy Gmin w:
Gzach, Pokrzywnicy,
Świerczach, Winnicy,
Obrytem i Zatorach, Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna w Pułtusku,
Klub Sportowy
"Nadnarwianka",
Ośrodki Sportu i Rekreacji.
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

  II Ograniczenie
zjawisk
kryminogen-
nych,
chuligaństwa
i wandalizmu   

Zapobieganie 
i ograniczanie
przestępczości
pospolitej 
i dokuczliwych
wykroczeń.

Eliminowanie
wandalizmu
i zachowań
chuligańskich

1. Bieżące aktualizowanie „map
przestępczości”, wskazujących miejsca
publiczne i czas, w których najczęściej
dochodzi do przestępstw pospolitych.

2. Monitorowanie społecznych
oczekiwań, co do dyslokacji służb
patrolowych w miejscach
niebezpiecznych – społeczne mapy
zagrożeń.

3. Tworzenie stref bezpieczeństwa
w miejscach publicznych ( np. dworce,
pasaże handlowe, targowiska itp.)
poprzez nasycenie ich służbami
patrolowymi.

Koordynatorzy – 
V-ce Starosta
Pułtuski,
Komendant
Powiatowy Policji
w Pułtusku

Odpowiedzialny -
Naczelnik 
Sekcji Prewencji
KPP w Pułtusku,
Komendant
Straży Miejskiej
w Pułtusku,

Policja,
Straż Miejska, Straż Pożarna,
Sąd Rejonowy w Pułtusku,
Prokuratura, Starostwo
Powiatowe, Urząd Miejski
w Pułtusku, Urzędy Gmin w:
Gzach, Pokrzywnicy,
Świerczach, Winnicy,
Obrytem i Zatorach,  lokalna
prasa - "Tygodnik Pułtuski",
"Pułtuska Gazeta
Powiatowa", Spółdzielnia
Mieszkaniowa Lokatorsko-
Własnościowa ,,Zgoda” oraz
inne. 
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

II
Ograniczenie
zjawisk
krymino-
gennych,
chuligaństwa
i wandalizmu  

Eliminowanie
wandalizmu
i zachowań
chuligańskich

4. Zwiększenie ilości pełnionych służb
patrolowych poprzez: organizowanie
wspólnych patroli prewencyjnych np.: 

      patrole piesze, jednoosobowe, wspólne
      patrole z funkcjonariuszami Straży  
      Miejskiej. Organizowanie  
      dodatkowych płatnych służb 
      patrolowych.
5. Skrócenie czasu reakcji na zdarzenie.
6. Uzyskiwanie informacji od

społeczeństwa, przy wykorzystaniu
telefonów zaufania.

7. Upowszechnienie informacji na temat
możliwości kontaktu z dzielnicowym
bądź właściwą jednostką Policji,
Straży Miejskiej.

8. Prezentacja dzielnicowych
społecznościom lokalnym poprzez:
publiczną informację
w administracjach osiedli, internecie,
lokalnych mediach.

9. Promowanie wniosków i inicjatyw
społecznych wpływających na
poprawę bezpieczeństwa miasta.

Odpowiedzialny -
Naczelnik
Sekcji Prewencji
KPP w Pułtusku,
Komendant
Straży Miejskiej
w Pułtusku,

Policja,
Straż Miejska, Straż Pożarna,
Sąd Rejonowy w Pułtusku,
Prokuratura, Starostwo
Powiatowe w Pułtusku,
Urząd Miejski w Pułtusku,
Urzędy Gmin w: Gzach,
Pokrzywnicy, Świerczach,
Winnicy, Obrytem i Zatorach,
lokalna prasa - "Tygodnik
Pułtuski", "Pułtuska Gazeta
Powiatowa", 
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa ,,
Zgoda” oraz inne. 
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

II
Ograniczenie
zjawisk
krymino-
gennych,
chuligaństwa
i wandalizmu  

Budowa systemu
monitoringu
wizyjnego miasta

Likwidacja miejsc
niebezpiecznych

1. Budowa przez samorząd miejski 
    systemów monitoringu wizyjnego    
    miejsc publicznych w oparciu o „mapy  
    przestępczości” oraz organizowanie  
    profesjonalnego dozoru, 
    umożliwiającego skuteczne i szybkie 
    reagowanie na przestępstwa
    i wykroczenia.

1. Określenie miejsc sprzyjających
popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

2. Odzyskiwanie „bezpiecznych miejsc”
poprzez np. montaż kamer, wykonanie
prac porządkowych (wycięcie krzaków
i zarośli, rozbiórka lub zabezpieczenie
miejsc i obiektów - pustostanów).

3. Tworzenie strzeżonych miejsc
parkingowych

4. Doświetlenie poprzez montaż latarni
w wytypowanych miejscach.

5. Egzekwowanie od właścicieli
i administratorów właściwego
zabezpieczenia obiektów w związku
ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami.

Odpowiedzialny –
Burmistrz
Miasta Pułtuska

Odpowiedzialni –
Dyrektor Wydziału
Budownictwa
i Architektury,
Komendant
Straży Miejskiej
w Pułtusku 

Powiatowy
Inspektor Nadzoru
Budowlanego 

Urząd Miejski w Pułtusku

Urząd Miejski w Pułtusku,
Starostwo Powiatowe
w Pułtusku, spółdzielnie
mieszkaniowe, klub sportowy
"Nadnarwianka", Policja,
Straż Miejska,  Ośrodek
Sportu i Rekreacji, firmy
ubezpieczeniowe
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

II
Ograniczenie
zjawisk
krymino-
gennych,
chuligaństwa
i wandalizmu

Likwidacja miejsc
niebezpiecznych

Kształtowanie
wiedzy
o sposobach
unikania zagrożeń

6. Dostosowanie obiektów sportowych
i obiektów użyteczności publicznej
(np. stadiony, hale sportowe, dworce)
do wymogów ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych
oraz bezpieczeństwa publicznego.

1. Integracja środowisk naukowych
wokół idei bezpieczeństwa –
stworzenie naukowego zaplecza dla
realizacji programu.

2. Opracowywanie i kolportaż
materiałów informacyjnych;

3. Propagowanie bezpiecznych
zachowań nad wodą.

4. Włączenie lokalnych mediów do
promowania bezpiecznych zachowań.

5. Przedstawianie na imprezach 
      kulturalno-rozrywkowych treści
       profilaktycznych.
6. Prowadzenie kursów samoobrony dla

kobiet.

Odpowiedzialny –
V-ce Starosta
Pułtuski, 
Burmistrz Miasta
Pułtuska, Wójtowie
Gmin w: Gzach,
Pokrzywnicy,
Świerczach,
Winnicy, Obrytem
i Zatorach

Urząd Miejski w Pułtusku,
Starostwo Powiatowe w
Pułtusku, Urzędy Gmin w:
Gzach, Pokrzywnicy,
Świerczach, Winnicy,
Obrytem i Zatorach,  Policja,
Straż Miejska, Sąd
Prokuratura, firmy
ubezpieczeniowe, klub
sportowy "Nadnarwianka",
Ośrodki Sportu i Rekreacji,
placówki szkolne
i oświatowe, WOPR.
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

II
Ograniczenie
zjawisk
krymino-
gennych,
chuligaństwa
i wandalizmu

7. Włączanie się samorządu do udziału
w konkursie „Bezpieczna Gmina”.

8. Organizowanie przez samorząd
miejski cyklicznych spotkań, debat
mających na celu analizę stanu
bezpieczeństwa oraz wspólne
wypracowanie przez wszystkie
podmioty zainteresowane poziomem
bezpieczeństwa, rozwiązań służących
jego poprawie.

Akademia Humanistyczna
im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku, lokalna prasa -
"Tygodnik Pułtuski",
"Pułtuska Gazeta
Powiatowa"
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L.p.    Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy
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II
Ograniczenie
zjawisk
krymino-
gennych,
chuligaństwa
i wandalizmu

Uaktywnienie
lokalnej
społeczności na
rzecz poprawy
bezpieczeństwa
w miejscach
publicznych
i miejscu
zamieszkania

Ochrona ofiar
przestępstw

1. Organizowanie spotkań i szkoleń ze
społecznością lokalną celem
rozpoznawania i rozwiązywania
problemów, uczenie bezpiecznych
zachowań;

2. Integracja społeczności poprzez
organizowanie imprez inicjowanych
przez Centra Aktywności Lokalnych;

3. Eliminowanie anonimowości
w miejscu zamieszkania poprzez
realizację działań „Poznaj swojego
sąsiada”;

4. Wykorzystanie miejskiej strony
internetowej do zbierania informacji
i opinii od mieszkańców na temat
miejsc niebezpiecznych.

1. Poprawa jakości obsługi interesantów-
ofiar przestępstw; tworzenie
pomieszczeń przystosowanych do
przesłuchiwania małoletnich
świadków oraz ofiar przestępstw
i przemocy tzw. „niebieskich pokoi”.

Odpowiedzialny:
Burmistrz Miasta
Pułtuska, Wójtowie
Gmin w Gzach,
Pokrzywnicy,
Świerczach,
Winnicy, Obrytem
i Zatorach.

Odpowiedzialni –
Prokurator
Rejonowy dla m.
Pułtuska, 
Komendant
Powiatowy Policji
w Pułtusku,
Dyrektor
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Pułtusku

Miejski i Gminne Ośrodki
Pomocy Społecznej,
Spółdzielnie
Mieszkaniowe, Policja,
Straż Miejska

Urząd Miejski w Pułtusku,
Policja, Sąd, Prokuratura,
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie,  placówki
szkolne i oświatowe, PCK,
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Poradnia
Psych.-Ped. w Pułtusku

L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy
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II
Ograniczenie
zjawisk
krymino-
gennych,
chuligaństwa
i wandalizmu

Ochrona ofiar
przestępstw

2. Ścisła współpraca instytucji i organizacji
pozarządowych udzielających pomocy
psychologicznej, prawnej oraz
finansowej ofiarom przestępstw.

Dyrektorzy
Miejskiego
i Gminnych
Ośrodków Opieki
Społecznej,
Dyrektor 
Poradni  Psych.-
Pedag. w Pułtusku. 

Policja,
Poradnia Psych.- Pedagog., 
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie.

L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy
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III Ochrona
rodziny

 Przeciwdziałania
 przemocy
 w rodzinie

1. Diagnozowanie zjawiska przemocy
w rodzinie; 

2. Utworzenie gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

3. Upowszechnienie wiedzy na temat
przejawów przemocy w rodzinie oraz
sposobów reagowania na to zjawisko
poprzez opracowywanie materiałów
instruktażowych, zaleceń, procedur
postępowania interwencyjnego
w sytuacjach kryzysowych, organizowanie
akcji promujących podnoszenie
świadomości społecznej             w
zakresie przyczyn i skutków przemocy
w rodzinie;                          

4. Upowszechnienie procedury „Niebieskiej
Karty” – procedury postępowania
w przypadku wystąpienia przemocy
w rodzinie.

Koordynator –
Dyrektor
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie 

Odpowiedzialni –
Dyrektorzy 
Miejskiego
i Gminnych
Ośrodków Pomocy
Społecznej  

Urząd Miejski w Pułtusku,
Starostwo Powiatowe
w Pułtusku, Urzędy Gmin
w Gzach, Pokrzywnicy,
Świerczach, Winnicy,
Obrytem i Zatorach, Sąd,
Prokuratura, Caritas,
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Poradnia
Psych.- Pedagog.,
Straż Miejska,  Policja,
placówki szkolne
i oświatowe, Miejski
i Gminne Ośrodki Pomocy
Społecznej, Miejska
i Gminne Komisje
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, kluby AA -
"Barka", "Perełka", "Albert",
"Alanon", Stowarzyszenie
Trzeźwości "Świt", Kościół,
MONAR
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

III
Ochrona
rodziny

Przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie

5. Współdziałanie instytucji i organizacji
w zakresie wczesnego rozpoznania
i monitorowania zjawisk dotyczących
wykorzystywania seksualnego dzieci
(np. sprawdzanie stron internetowych,
monitorowanie osób karanych za
pedofilię

6. Aktywna współpraca instytucji
i organizacji pozarządowych
podejmujących działania zapobiegające
przemocy w rodzinie oraz udzielanie
pomocy prawnej, psychologicznej,
socjalnej jej ofiarom.

7. Propagowanie telefonów zaufania,
8. Organizowanie szkoleń i spotkań dla

osób zajmujących się ograniczaniem
tego zjawiska;

9. Tworzenie i prowadzenie
specjalistycznych ośrodków wsparcia
dla ofiar przemocy w rodzinie;

10. Współdziałanie wszystkich instytucji
i organizacji zajmujących się
problematyką przemocy w rodzinie
w celu oddziaływania na osoby
stosujące przemoc;

Odpowiedzialni –
Dyrektorzy
Miejskiego
i Gminnych
Ośrodków Pomocy
Społecznej  

Urząd Miejski w Pułtusku,
Starostwo Powiatowe w
Pułtusku, Urzędy Gmin
w Gzach, Pokrzywnicy,
Świerczach, Winnicy,
Obrytem i Zatorach, Sąd
Prokuratura, Caritas,
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Poradnia
Psycholigiczno-
Pedagogiczna, Straż
Miejska,  Policja, placówki
szkolne i oświatowe,
Miejski i Gminne Ośrodki
Pomocy Społecznej,
Miejska i Gminne Komisje
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, kluby AA -
"Barka", "Perełka",
"Albert", "Alanon",
Stowarzyszenie Trzeźwości
"Świt", Kościół, MONAR
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy
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III
Ochrona
rodziny

Zapobieganie
narkomanii
i alkoholizmu

1. Kontrola podmiotów zajmujących się
sprzedażą i podawaniem alkoholu;

2. Cofanie koncesji na sprzedaż alkoholu
wobec podmiotów sprzedających
alkohol nieletnim lub naruszających
inne przepisy;

3. Ujawnianie nieletnich będących pod
wpływem alkoholu lub narkotyków
i podejmowanie w takich przypadkach
dalszych działań restrykcyjnych wobec
osób udzielających dzieciom
i młodzieży tych środków;

4. Leczenie i terapia osób uzależnionych
od alkoholu i narkotyków;

5. Propagowanie zdrowego stylu życia
poprzez organizację imprez
kulturalnych, sportowych;

6. Organizowanie szkoleń i spotkań dla
osób zajmujących się problematyką
narkomanii i alkoholizmu.

Odpowiedzialni –
Dyrektor
Wydziału Edukacji,
Zdrowia, Kultury
i Sportu  

Przewodniczący
Miejskiej
i Gminnych
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych 

Urząd Miejski w Pułtusku,
Starostwo Powiatowe
w Pułtusku, Urzędy Gmin
w  Gzach, Pokrzywnicy,
Świerczach, Winnicy,
Obrytem i Zatorach,
Poradnia Leczenia
Uzależnień, Sąd,
Prokuratura, PCK, Caritas,
Straż Miejska,  Policja,
placówki szkolne
i oświatowe,
Miejski i Gminne Ośrodki
Pomocy Społecznej,
Miejska i Gminne  Komisje
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, kluby AA -
"Barka", "Perełka",
"Albert", "Alanon",
Stowarzyszenie Trzeźwości
"Świt", Kościół, MONAR.
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

IV Poprawa
bezpieczeństwa
w ruchu
drogowym

Edukacja
użytkowników
dróg w zakresie
bezpiecznego
zachowania się
na drodze

1. Działania edukacyjne w przedszkolach  i
szkołach podstawowych ukierunkowane
na bezpieczne poruszanie się po drodze.

2. Promowanie elementów odblaskowych
dla pieszych i rowerzystów.

3. Opracowywanie i kolportaż materiałów
profilaktycznych,

4. Współdziałanie w tym zakresie
z lokalnymi mediami.

Koordynatorzy:
Dyrektor
Wydziału
Komunikacji i Dróg

Odpowiedzialny –
Dyrektor
Wydziału
Komunikacji Dróg,
Naczelnik Sekcji
Ruchu Drogowego
Komendy
Powiatowej Policji
w Pułtusku

placówki szkolne
i oświatowe,
Policja, Straż Miejska,
Urząd Miejski w Pułtusku,
Starostwo Powiatowe
w Pułtusku, Urzędy Gmin
w Gzach, Pokrzywnicy,
Świerczach, Winnicy,
Obrytem i Zatorach,
Wydział Komunikacji
i Dróg,  lokalna prasa -
"Tygodnik Pułtuski",
"Pułtuska Gazeta
Powiatowa" 
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji Osoba
odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

IV
Poprawa
bezpieczeństwa
w ruchu
drogowym

Wymuszenie
przestrzegania
przepisów ruchu
drogowego
wśród
kierowców
i pieszych

1. Prowadzenie intensywnych działań
zmierzających do eliminowania osób
nietrzeźwych z ruchu drogowego

2. Eliminowanie z ruchu drogowego
niesprawnych technicznie pojazdów
w szczególności dokonujących
przewozu osób – prywatne busy,
gimbusy, autobusy  PKS;

3. Prowadzenie działań kontrolnych
ukierunkowanych na przekraczanie
dopuszczalnej prędkości jazdy.

Odpowiedzialny –
Naczelnik Sekcji
Ruchu Drogowego
Komendy
Powiatowej Policji
w Pułtusku

Policja, Straż Miejska,
Inspekcja Transportu
Drogowego,
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5. Ocena i ewaluacja

Ocena programu oraz monitorowanie prowadzone będą poprzez:

1. coroczną ocenę programu podczas posiedzenia Rady Powiatu,

2. analizowanie  danych  statystycznych  dotyczących  zagrożeniami  przestępczością  

i patologiami w cyklach rocznych,

3. omawianie  realizacji  podczas  posiedzeń  Powiatowych  Komisji  Bezpieczeństwa  

i Porządku Publicznego,

4. omawianie realizacji podczas sesji Rad Powiatu, Miasta, Gminy.   

6. Postanowienia końcowe

           

L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

IV
Poprawa
bezpieczeństwa
w ruchu
drogowym

Poprawa
organizacji ruchu
i infrastruktury
drogowej

1. Utwor
zenie
układu
komun
ikacyj
nego
i
opraco
wanie
projekt
ów
organi
zacji
ruchu
dla
poszcz
ególny
ch ulic
miasta
;

2. Instalo
wanie
urządz
eń
techni

Odpowiedzialny –
Właściwy Dyrektor
Zarządu Dróg  

Urząd Miejski w Pułtusku,
Starostwo Powiatowe
w Pułtusku, Urzędy Gmin
w Gzach, Pokrzywnicy,
Świerczach, Winnicy,
Obrytem i Zatorach,
Powiatowy Zarząd Dróg,
Policja, Straż Miejska,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich,
spółdzielnie mieszkaniowe.
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Program może ulegać modyfikacji w oparciu o przyjęte zadania. Terminy realizacji

poszczególnych zadań zostaną uszczegółowione przez koordynatorów.

Dla właściwej realizacji programu „Bezpieczny Powiat Pułtuski na lata 2007-2010”

powołuje się Radę Programową w skład, której wchodzą:

• koordynatorzy zadań wyszczególnionych w Programie

• przedstawiciele Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Imienny skład Rady Programowej stanowi załącznik do Programu.

Zadaniem Rady Programowej jest wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację

poszczególnych zadań oraz sprawdzanie i monitorowanie sposobu wykonania.

Załącznik do Programu
,,Bezpieczny Powiat Pułtuski
na lata 2007 – 2010”.

SKŁAD

RADY PROGRAMOWEJ 

Tadeusz Nalewajk              - Starosta Pułtuski

Witold Saracyn        - Wicestarosta Pułtuski

Wojciech Żukowski         - Radny Rady Powiatu, Przewodniczący Komisji

                                                         Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Zbigniew Matusiak            - Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku

           



30

Robert Dynak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego

                                           Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Wojciech Gregorczyk        - Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury

             i Sportu Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Małgorzata Pajewska     - Sekretarz Powiatu

Wanda Skrzypek               - p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

  Rodzinie w Pułtusku

Kazimierz Strzyżewski      - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

  w Pułtusku

Wojciech Dębski           - Burmistrz Miasta Pułtusk

Adam Rachuba                  - Wójt Gminy Pokrzywnica

Zbigniew Kołodziejski      - Wójt Gminy Gzy

Janusz Szubert                - Wójt Gminy Winnica

Adam Misiewicz                - Wójt Gminy Świercze

Włodzimierz Kaczmarczyk - Wójt Gminy Zatory

Henryk Szczepanik        - Wójt Gminy Obryte

         

         P r z e w o d n i c z ą c y
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
                  

           


