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I. Wprowadzenie.
Bezpieczeństwo to jeden z zasadniczych elementów zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zadanie to,
pośród wielu innych, przypisane zostało również samorządom powiatowym.
Rolą samorządów jest nie tylko zwierzchnictwo nad instytucjami, ale wspieranie ich w działaniach prewencyjnych.
Tylko wspólne, systematyczne i skoordynowane działania służb, inspekcji i straży oraz mieszkańców mogą
doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa w powiecie.
„Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu
żuromińskiego na lata 2019 – 2023” jest dokumentem, który zawiera szereg zamierzeń mających poprawić stan
bezpieczeństwa publicznego w powiecie żuromińskim.
Na społeczne poczucie bezpieczeństwa wpływa nie tylko rzeczywisty poziom przestępczości, ale także subiektywne
opinie obywateli, które wyrażają się w lękach i niepewności o swój byt i bezpieczeństwo własnej rodziny. Poczucie
bezpieczeństwa jest podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego oraz szczęścia osobistego i
rodzinnego.
Każdy obywatel ma niezbywalne prawo liczyć na pomoc lokalnych władz, przede wszystkim w fundamentalnej
kwestii jaką jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
Program realizowany przy właściwej diagnozie zagrożeń i oczekiwań społecznych obejmuje wiele obszarów i jest
otwarty na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie.
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Program nie jest programem zamkniętym. Każda nowa inicjatywa sformułowana w postaci programu kierunkowego
może być wdrożona do realizacji. Ze względu na duży zakres przedsięwzięć zawartych w programie oraz ich długofalowość
program ten należy traktować jako zadanie ciągłe, rozłożone na kolejne lata.
II. Cele programu.
Istotą niniejszego programu są wyznaczone w nim cele strategiczne, które powinny pozostać niezmienne i być
konsekwentnie realizowane.
Warunkiem osiągnięcia zamierzonych celów programu jest zaakceptowane i zrozumienie problemu z jednoczesnym
poszanowaniem obowiązków i zadań statutowych podmiotów realizujących program.
Nie oznacza to jednak, iż w toku realizacji programu nie będą przyjmowane propozycje, które mogą wzmocnić potencjał
narzędzi i środków zaplanowanych do osiągnięcia tych celów.
„Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu
żuromińskiego na lata 2019 – 2023” ma umożliwić osiągnięcie następujących celów:
1. Wzrost realnego bezpieczeństwa w powiecie żuromińskim,
2. Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu
3. Zapobieganie przestępczości i powrotowi do przestępstwa.
4. Skuteczne ściganie i karanie sprawców przestępstw.
5. Wzrost zaufania społecznego do Policji i innych inspekcji i straży działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
4

III. Podstawowe warunki realizacji.
Priorytetowymi warunkami realizacji przedsięwzięć niniejszego programu powinny być przede wszystkim:
1. Rzetelne badania opinii publicznej, dialog społeczny, praca na szczeblu lokalnym, społeczna aprobata kierunków
działań przewidzianych programem, które zapewnią ciągłość jego realizacji.
2. Dla jego realizacji niezbędne jest zapewnienie profesjonalnej infrastruktury informacyjnej oraz obsługi medialnej.
3. Program winien być wdrażany we współpracy ze wszystkimi strukturami administracji samorządowej i rządowej
w powiecie, organizacjami społecznymi oraz przy bieżącej wymianie informacji pomiędzy partnerami
realizującymi program.
4. Program z założenia powinien mieć charakter dynamiczny i być na bieżąco oceniany oraz aktualizowany.
5. Zwiększanie sprawności funkcjonowania powiatowych służb, inspekcji i straży, oraz innych podmiotów
odpowiedzialnych bezpośrednio i pośrednio za stan bezpieczeństwa w powiecie.
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6. Wzrost aktywności obywatelskiej w zakresie zwiększania poczucia własnego bezpieczeństwa.
7. Zapewnienie finansowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa z budżetu powiatu oraz innych źródeł.
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IV. Realizacja głównych celów.
Warunkiem osiągnięcia zamierzonych celów programu jest zaakceptowane i zrozumienie problemu przez wszystkich
zainteresowanych z jednoczesnym poszanowaniem obowiązków i zadań statutowych podmiotów realizujących program.
1. Zapobieganie przestępczości i powrotowi do przestępstwa.
Najbardziej pożądane z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego jest niedopuszczenie do popełnienia
przestępstwa. Niezbędne jest skoordynowanie w skali powiatu wysiłków skierowanych na eliminowanie czynników, które
sprzyjają przestępstwu, a także działań redukujących ryzyko zostania ofiarą przestępstwa.
2. Skuteczne ściganie i karanie sprawców przestępstw.
Musimy stworzyć odpowiednie warunki do sprawnego wykrycia i zatrzymania sprawcy przestępstwa, a następnie do
jego szybkiego i zgodnego z prawem osądzenia.

3. Warunki organizacyjne i finansowanie.
Skuteczne wykrywanie i zwalczanie przestępstw wymaga istotnych zmian w strukturze, organizacji i wyposażeniu
organów ścigania – przede wszystkim Policji.
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Przestępczość jest zjawiskiem jak najbardziej wymiernym i związanym z realnymi zdarzeniami, jednakże występuje
subiektywna obawa obywateli przed przestępczością.
Niezbędnym jest również uzyskanie pozytywnej postawy społeczeństwa dla inicjatyw na rzecz poprawy
bezpieczeństwa społecznego, skuteczna aktywność wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, jak i mieszkańców
ułatwiających budowanie prawidłowego procesu komunikacji społecznej, która zmierza do poprawy realnego poczucia
bezpieczeństwa obywateli.
Koniecznym jest zaangażowanie środków masowego przekazu w działania prewencyjne, budowa szlachetnego
wizerunku Policji, administracji samorządowej i zespolonych z nią inspekcji i straży. Niezbędna jest również komunikacja
wielostronna między ww. służbami.
Władzom powiatu żuromińskiego zależy na zbudowaniu wielopłaszczyznowej współpracy podmiotów, którym nie
jest obojętna realna poprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
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V. Harmonogram realizacji przedsięwzięć.

Lp.

Treść założenia

Sposób realizacji

Współpraca z
jednostkami

Termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

1

2

3

4

5

6

Prokuratura
Rejonowa

Zadanie stałe

KPP

PCPR,
MGOPS,
GOPS,
samorządy

Na bieżąco

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŻUROMINIE

1.

2.

Przeciwdziałanie
- Poprawa efektywności działań zapobiegawczo –
przestępczości najbardziej
wykrywczych zgodnie z przyjętymi przepisami i
uciążliwej społecznie w 7
procedurami
kategoriach / kradzież cudzej
rzeczy, kradzież z
włamaniem, uszkodzenie
rzeczy, uszczerbek na
zdrowiu, przestępstwa
rozbójnicze, bójka lub
pobicie, kradzież samochodu/

Profilaktyka aspołecznych
zachowań

- Ograniczenie aspołecznych zachowań w
środowisku lokalnym /działania profilaktyczno –
edukacyjne/
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie /
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KPP

prawidłowa współpraca instytucjonalna w ramach
procedury NK, podniesienie skuteczności działań
podejmowanych przez policjantów
przeprowadzających interwencje wobec sprawców
przemocy w rodzinie oraz zapewnienie
bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą w
rodzinie/
- Zapobieganie przestępczości i demoralizacji
nieletnich /diagnozowanie zagrożeń, rozpoznawanie
miejsc, działania profilaktyczne, kontrola punktów
sprzedaży alkoholu/

3.

Poprawa efektywności
działań w zakresie
reagowania na wykroczenia
najbardziej uciążliwe
społecznie

- Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w
zakresie promowania bezpiecznych zachowań
wśród dzieci i młodzieży /inicjowanie,
popularyzowanie, organizowanie, koordynowanie
profilaktyki i działań prewencyjnych dot.
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, udział w
spotkaniach/
- Kreowanie pozytywnego wizerunku
dzielnicowego, jako policjanta pierwszego kontaktu
/ upublicznienie wizerunku, bieżący kontakt,
promowanie zabezpieczeń technicznych mienia itp./
- Aktywizacja działań na rzecz ujawniania
nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego / akcje,
działania kontrolne/
Zintensyfikowanie działań prewencyjnych
ukierunkowanych na ujawnienie wykroczeń z art.
51 § 1i2, 119, 124, 143 kw, rozdział XVI kw,
wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej
oraz przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości
w tym art. 431 ust.1 / - właściwe reagowanie /
pouczenie, mandat karny, wniosek o ukaranie,
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miast i gmin,
Starostwo
Powiatowe,
Dyrektorzy
Szkół

Zadanie stałe
KPP

wniosek o odstąpienie/

4.

Bezpieczeństwo imprez
masowych

5.
Działania ukierunkowane na
wzmacnianie służby
zewnętrznej, w szczególności
poprzez angażowanie
przedstawicieli podmiotów
poza policyjnych.

Prawidłowe zabezpieczenie prewencyjne,
opiniowanie, identyfikacja i rozpoznawanie
pseudokibiców, analiza zagrożeń, jednolity standard
zabezpieczeń, stosowanie dialogu i listy kontrolnej,
współpraca z samorządami i władzami lokalnych
klubów sportowych

Kluby sportowe,
samorządy
Zgodnie z
miast i gmin,
planowanymi
firmy ochrony, terminami
Straż Miejska,
MZPN

Samorządy
Współpraca w zakresie realizacji służby patrolowomiasta i gmin
interwencyjnej ze Strażą Miejską w Żurominie.
Straż Miejska

Na bieżąco

KPP

KPP

KPP

6.

7.

Ochrona interesów
obywatela, przedsiębiorców i
Skarbu Państwa poprzez
skuteczniejszą walkę z
przestępczością gospodarczą i
korupcyjną.

Realizowanie działań własnych i zleconych,
mających na celu ograniczenie przestępczości
akcyzowo-skarbowej, nielegalnego zatrudnienia,
oszustw internetowych, korupcji biernej i czynnej
oraz innych czynów zabronionych. Odzyskiwanie
mienia pochodzącego z przestępstw.

Doskonalenie obsługi
obywatela poprzez szybką i
skuteczną reakcję Policji na
zdarzenie.

Optymalizacja zabezpieczenia prewencyjnego
poprzez skierowanie większej liczby sił policyjnych
do pełnienia służby o charakterze prewencyjnym.
Pełne wykorzystanie sił i środków będących w
dyspozycji, usprawnienia czynności
poszukiwawczych, właściwy przepływ informacji i
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Państwowa
Inspekcja Pracy
Powiatowy
Urząd Pracy
Na bieżąco
Urząd Celny
Prokuratura
Rejonowa
Na bieżąco

KPP

dobra współpraca między służbami. Realizacja
debat społecznych, jako formy kontaktu ze
społeczeństwem w sprawach dot. bezpieczeństwa i
porządku publicznego.

8.
Poprawa bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.

9.

Upowszechnienie debaty
społecznej jako formy
komunikowanie się ze
społeczeństwem w sprawach
dot. bezpieczeństwa i
porządku publicznego.

• Działania edukacyjne w przedszkolach i
szkołach podstawowych ukierunkowane na
bezpieczne poruszanie się po drodze.
• Organizacja akcji promujących bezpieczne
poruszanie się po drodze, oraz promowanie
elementów odblaskowych dla pieszych i
rowerzystów.
• Współdziałanie z lokalnymi mediami.
• Prowadzenie intensywnego działania
zmierzającego do eliminowania osób
nietrzeźwych z ruchu drogowego.
• Eliminowanie z ruchu drogowego niesprawnych
technicznie pojazdów.
• Prowadzenie działań kontrolnych
ukierunkowanych na przekraczanie
dopuszczalnej prędkości.
• Aktywizacja działań dot. niechronionych
uczestników ruchu drogowego.
•
Diagnozowanie potrzeb społecznych z
zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego.
•
Organizacja, w porozumieniu z
samorządami lokalnymi, debat społecznych na
szczeblu powiatowym i gminnym, na zasadach
określonych przez kierowników właściwych
jednostek organizacyjnych Policji.
•
Aktywizowanie samorządów lokalnych i

12

Dyrektorzy
szkół
Samorządy
miast i gmin
Starostwo
WORD
Lokalne media

Samorządy
miast i gmin
Starostwo
WORD
Lokalne media
Dyrektorzy
szkół
Przedsiębiorcy

Na bieżąco

KPP

Dwie debaty
w ciągu roku

KPP

instytucji poza policyjnych do diagnozowania
ŻCK
zagrożeń oraz systemowych działań na rzecz
bezpieczeństwa.
Organizacje
•
Wykorzystywanie dzielnicowych w obszarze społeczne
rozpoznawania problemów mieszkańców oraz
przestrzeganie osób starszych przed oszustwami na
tzw. „wnuczka”, „policjanta”.

10.

Zapobieganie przestępczości
związanej z posiadaniem i
obrotem narkotykami.

•
Inicjowanie, prowadzenie i współpraca w
ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych.
•
Wykonawstwo czynności zgodnie z
obowiązującymi przepisami i algorytmami.
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Zespół
Koordynacyjny
ds.
Na bieżąco
przeciwdziałani
a narkomanii
MOPS, GOPS,
PCPR

KPP

Lp
.

Treść założenia

Sposób realizacji

Współpraca z
jednostkami

Termin realizacji

Osoby
odpowiedzialne

1

2

3

4

5

6

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻUROMINIE

1.

2.

Opracowanie i aktualizacja
projektów planów rozwoju i
utrzymania sieci drogowej

Opracowanie planów
finansowych budowy i
utrzymania dróg oraz obiektów
mostowych

Realizacja i aktualizacja Strategii
Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na
lata 2014-2020 oraz realizacja Planu
rozwoju sieci dróg powiatowych w
powiecie żuromińskim na lata 20142020

Rada Powiatu Komisja
Infrastruktury;
Zarząd Powiatu;
POD w Żurominie;
KPP w Żurominie;

Jolanta
Kalkowska
Jan
Orkwiszewski

Gminy Powiatu
Żuromińskiego

Realizacja odbywa się poprzez
opracowanie corocznych planów
przebudowy odcinków dróg wraz z
wpisaniem inwestycji do projektu
budżetu powiatu, składanie wniosków o POD w Żurominie
dofinansowanie inwestycji – kierunki i Wydział B i F
wybór dróg do przebudowy
wskazywane przez Radę Powiatu,
Zarząd Powiatu w oparciu o Strategię
Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na
lata 2014-2020 oraz w Wieloletniej
Prognozie Finansowej a także w
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2019-2023

2019-2023

Jolanta
Kalkowska
Monika
Stradomska
Jan
Orkwiszewski

corocznym budżecie powiatu;

3.

4.

Przeprowadzenie kontroli i
monitorowanie stanu dróg i
obiektów mostowych

Koordynacja robót w pasie
drogowym

Bieżąca kontrola stanu nawierzchni
dróg;

Podstawowy-coroczny oraz
KPP w Żurominie
rozszerzony–co 5 lat przegląd obiektów
Wyłoniony
mostowych, dokonywany przez
inspektor
uprawnionego inspektora;

Nadzór i kontrola w zakresie
prowadzonych robót w pasie drogowym POD w Żurominie
– m.in. w zakresie wykonywania
KPP w Żurominie
zjazdów z dróg powiatowych do
obiektów użyteczności publicznej i
posesji mieszkańców powiatu;
Roboty remontowe – bieżące
utrzymanie dróg, prowadzone przez
Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie –
naprawianie uszkodzeń nawierzchni,
przepustów pod jezdniami;

5.

POD w Żurominie

Nadzór nad prawidłowym
wykonaniem robót remontowych Utrzymanie zieleni w pasie drogowym
, porządkowych i innych.
– wycinka drzew, stanowiących
zagrożenie dla bezpieczeństwa
użytkowników drogi, nasadzanie
drzewek;
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POD w Żurominie

2019-2023

2019-2023

2019-2023

Stanisław
Drążewski
Wojciech
Jarzynka

Jolanta
Kalkowska
Monika
Stradomska
Stanisław
Drążewski
Wojciech
Jarzynka

Stanisław
Drążewski
Wojciech
Jarzynka

6.

Kontrola stanu oznakowania dróg
powiatowych i gminnych prowadzona
dwukrotnie w ciągu roku – zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.
w sprawie szczegółowych warunków
Prowadzenie kontroli oraz
zarządzania ruchem na drogach oraz
monitorowanie prawidłowości
wykonania nadzoru nad tym
POD w Żurominie
zastosowania , funkcjonowania i zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz.
umieszczenia znaków drogowych 784) – wnioski i realizacja zaleceń
KPP w Żurominie
na drogach powiatowych i
pokontrolnych – uzupełnianie
gminnych.
zniszczonych lub skradzionych znaków,
wprowadzanie nowego oznakowania;
Opiniowanie oznakowania na drogach
wojewódzkich – dla MZDW w
Warszawie i Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego.
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2019-2023
(dwukrotnie w
ciągu roku)

Jan
Orkwiszewski
Wojciech
Jarzynka -POD
Jan
Składanowski –
KPP;
Przedstawiciel
Gminy

Lp.

Treść założenia

Sposób realizacji

Współpraca z
jednostkami

Termin realizacji

Osoby
odpowiedzialne

1

2

3

4

5

6

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

1.

2.

Zwiększenie ilości
konsultowanych osób
uzależnionych i
współuzależnionych poprzez
współpracę z Policją, Gminnymi
Komisjami Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
Zespołami
Interdyscyplinarnymi,
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i
GOPS.
Współtworzenie grup wsparcia,
tzw. grup samopomocowych dla
rodzin zastępczych oraz
wolontariatu, zapewniających
bezpieczeństwo poprzez:
- opracowanie sposobów
chronienia siebie i dzieci, jak
opuścić zagrożone miejsce, kogo
prosić o pomoc, gdzie się

- konsultacje terapeutyczne,
psychologiczne i prawne w SPR,
- kierowanie osób do Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,

Policja, Komisje
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Zespoły
Interdyscyplinarne,
Ośrodek Pomocy
Rodzinie, ośrodki
pomocy społecznej

W zależności od
potrzeb i w sposób
ciągły

Pracownik
Specjalistyczneg
o Poradnictwa
Rodzinnego

W miarę potrzeb

Pracownik
Specjalistyczneg
o Poradnictwa
Rodzinnego

- organizowanie spotkań w SPR z
grupami wsparcia i wolontariatem,
- opracowanie i przekazanie informacji
Szpital, ośrodki
dot. przysługujących praw, gdzie
pomocy społecznej,
zwrócić się o pomoc, jak chronić siebie
szkoły, Policja
i dzieci itp.,
- spotkania informacyjne (głównie z
radcą prawnym w SPR).
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schronić w razie
niebezpieczeństwa, jak korzystać
z pomocy Policji,
- edukacja w zakresie
przysługujących praw,
kompetencji służb i możliwości
korzystania z ich pomocy.

3.

Zapewnienie opieki i pomoc w
wychowywaniu dzieci całkowicie
lub częściowo pozbawionych
- konsultacje z psychologiem w SPR.
opieki rodziców oraz dzieci
niedostosowanych społecznie, a - organizowanie mających na celu
pomocy dziecku i rodzinie.
także tworzenie i wdrażanie
programów pomocy dziecku i
rodzinie.

4.

Kształtowanie świadomości
społeczności lokalnej, młodzieży
i dzieci na temat zapewnienia
bezpieczeństwa-profilaktyka.

- organizowanie spotkań dzieci i
młodzieży z psychologiem,
- rozprzestrzenianie broszur i ulotek o
charakterze informacyjno-
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Specjaliści
zatrudnieni w
Specjalistycznym
Poradnictwie
Rodzinnym, ośrodki
pomocy społecznej, W miarę potrzeb i
szkoły, Poradnia
w sposób ciągły
PedagogicznoPsychologiczna,
Ośrodek Pomocy
Rodzinie

Specjalistyczne
Poradnictwo
Rodzinne, Poradnia
Psychologiczno-

Pracownik
PCPR

W miarę potrzeb i w
Pracownik SPR
sposób ciągły

edukacyjnym,

Pedagogiczna

- praca z pedagogiem i nauczycielami
- diagnoza sytuacji rodzinnej sprawcy,
5.

Zapewnienie bezpieczeństwa
rodzinie poprzez pracę z
ofiarami przemocy i sprawcami.

- praca z członkami rodziny,
- praca ze sprawcą przemocy
- działanie korekcyjno-naprawcze,

6.

Organizowanie opieki dla dzieci
zakwalifikowanych lub
skierowanych do pobytu w
rodzinach zastępczych, w tym
udzielanie świadczeń
pieniężnych na częściowe
pokrycie kosztów ich
utrzymania.

Specjaliści
zatrudnieni w
Specjalistycznym
Poradnictwie
Rodzinnym

W miarę potrzeb i w
Pracownik SPR
sposób ciągły

- umieszczanie dzieci w rodzinach
zastępczych,

Specjaliści
zatrudnieni w
- udzielanie świadczeń pieniężnych na Specjalistycznym
częściowe pokrycie kosztów
Poradnictwie
utrzymania dzieci w rodzinie
Rodzinnym, ośrodki W miarę potrzeb
zastępczej,
pomocy społecznej,
szkoły, Poradnia
- wspieranie i aktywizacja rodzin
Pedagogicznozastępczych poprzez realizację
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, Psychologiczna, Sąd
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Pracownik
PCPR

Specjaliści
zatrudnieni w
Specjalistycznym
- udzielanie pomocy ofiarom
Poradnictwie
przestępstw poprzez konsultacje
Rodzinnym, ośrodki
psychologiczne, prawne i
terapeutyczne oraz przez pracę socjalną pomocy społecznej,
Poradnia
w SPR.
PedagogicznoW miarę potrzeb i w
- uświadomienie o sposobach
Pracownik SPR
Psychologicznosposób ciągły
właściwego postępowania w
Pedagogiczna,
sytuacjach zagrożenia i o placówkach
Policja, Szkoły,
świadczących pomoc,
Szpital
- szkolenie służb społecznych oraz
pracowników oświaty,

7.

Przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie- działania skierowane
do ofiar i sprawców przemocy
oraz pracowników służb
Pomocowych,

8.

Zapewnienie miejsc noclegowych
w najbliższym Ośrodku
Interwencji Kryzysowej w
Zapewnianie miejsc noclegowych i
koniecznych przypadkach
podstawowych potrzeb dla osób
zabezpieczając podstawowe
dotkniętych problemem przemocy.
potrzeby mieszkaniowe osób
dotkniętych przemocą.
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ośrodki pomocy
społecznej, Policja

W miarę potrzeb

Pracownik
PCPR

9.

Współpraca w powołaniu
„Zespołu Pomocy Ofiarom”, w
skład, którego – obok
funkcjonariuszy Policji –
wchodziłby pracownik socjalny,
psycholog lub/i pedagog (osoby
te podczas interwencji
zajmowałyby się ofiarami
przemocy, poprzez udzielenie
informacji o możliwościach
otrzymania wsparcia i pomocy w
rozwiązywaniu istniejącej
sytuacji).

10.

Realizacja w Specjalistycznym
Poradnictwie Rodzinnym
zagadnień związanych
bezpośrednio z zagrożeniami
pełnienia funkcji społecznych na
- konsultacje psychologiczne i prawne,
gruncie rodziny, w tym:
prowadzone przez psychologa i radcę Jednostki działające
- trudnościach wychowawczych, prawnego w SPR.
na rzecz rodziny i
W sposób ciągły
- przemocy w rodzinie,
wolontariat
- działalność wolontariuszy i grup
- ucieczce w nałogi,
wsparcia.
- w zaburzeniach i niedostatkach
opiekuńczych rodziny,
- w umacnianiu trwałości
rodziny poprzez wzmacnianie
rodzinnych systemów wartości

Powołanie „Zespołu Pomocy
Ofiarom”, osoby wchodzące w skład
Zespołu zajmowałyby się ofiarami
przemocy, poprzez udzielenie
informacji o możliwościach
otrzymania wsparcia i pomocy w
rozwiązaniu istniejącej sytuacji.
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Pracownicy
Specjalistycznego
Poradnictwa
Od chwili powołania
Pracownik
Rodzinnego, Policja, zespołu w sposób
PCPR
osoby
ciągły
zainteresowane
sprawą

Pracownicy
Specjalistyczneg
o Poradnictwa
Rodzinnego

oraz eliminowanie animozji
rodzinnych,
- w usługach społecznych na
rzecz rodziny,
- promowanie odpowiednich
wzorców życia rodzinnego
(opartych na wzajemnej
pomocy, szacunku i
partnerstwie, umiejętności
rozwiązywania konfliktów bez
przemocy).
Podejmowanie działań
zmierzających do ograniczenia
skutków niepełnosprawności
poprzez:

11.

- dofinansowanie do
przedmiotów ortopedycznych i
środków pomocniczych, sprzętu
rehabilitacyjnego,
- realizacja projektu RPOWM
„Równe szanse” mającego na
celu aktywizację społecznozawodową osób
niepełnosprawnych,

- dofinansowanie do przedmiotów
ortopedycznych, sprzętu
rehabilitacyjnego i środków
pomocniczych przez PCPR.
- pomoc w wypełnianiu wniosków i
kierowanie do Zespołu ds. Orzekania o Ośrodki pomocy
społecznej, KRUS,
Niepełnosprawności.
ZUS, Powiatowy
W sposób ciągły
- dofinansowanie do turnusów
Urząd Pracy, Zespół
rehabilitacyjnych przez PCPR,
ds. Orzekania o
Niepełnosprawności
- udział w szkoleniach i warsztatach
aktywizujących,

- dofinansowanie do likwidacji barier
utrudniających aktywizację społeczną i
- realizacja pilotażowego
zawodową, dofinansowanie do
programu „Aktywny samorząd” uzyskania wykształcenia na poziomie
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Pracownik
PCPR

wyższym,

12.

13.

Podejmowanie działań
zmierzających do ograniczenia
skutków niepełnosprawności i
likwidacji barier
architektonicznych,
technicznych oraz w
komunikowaniu się, które
utrudniają osobom
niepełnosprawnym
funkcjonowanie w
społeczeństwie.
Udzielanie pomocy przy
łagodzeniu emocjonalnych
skutków ofiarom przestępstw
przez psychologów, terapeutów i
wolontariuszy.

Pomoc finansowa w likwidacji barier
architektonicznych, technicznych oraz
w komunikowaniu się przez PCPR.

Ośrodki pomocy
społecznej, poradnia
zaopatrzenia w
przedmioty
W sposób ciągły
ortopedyczne, środki
pomocnicze i sprzęt
rehabilitacyjny,

Pracownik
PCPR –
specjalista ds.
osób
niepełnosprawny
ch

Spotkania konsultacyjne i
terapeutyczne, prowadzone przez
psychologów, terapeutów i
wolontariuszy w SPR.

Współpraca z
Policja, Poradnią
PedagogicznoPsychologiczną,
Poradnią Zdrowia
Psychicznego,

Pracownik
Specjalistyczneg
o Poradnictwa
Rodzinnego
(psycholog,
terapeuta)
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14.

Współpraca z
Współinicjowanie powstawania i Spotkania informacyjne i szkolenia dla Poradnią
funkcjonowania
samopomocowych grup wsparcia dla
Pedagogicznosamopomocowych grup wsparcia ofiar przestępstw, organizowane w
Psychologiczną,
dla ofiar przestępstw.
SPR.
Świetlicą
Socjoterapeutyczną

Pracownik
Specjalistyczneg
Od czasu powstania
o Poradnictwa
i w sposób ciągły, w
Rodzinnego
miarę potrzeb
(psycholog,
terapeuta)

15.

Wykorzystywanie doświadczeń
istniejących już placówek
specjalistycznych dla ofiar
przestępstw.

Współpraca z
Wykorzystywanie i przekazywanie
placówkami
doświadczeń istniejących już placówek
specjalistycznymi
specjalistycznych dla ofiar przestępstw
dla ofiar
podczas spotkań i szkoleń.
przestępstw, Policją

Pracownik
Od czasu powstania
Specjalistyczneg
i w sposób ciągły, w
o Poradnictwa
miarę potrzeb
Rodzinnego

16.

Dofinansowanie kosztów
działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej
Kwartalne przekazywanie środków
finansowych.
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Warsztaty Terapii
Zajęciowej,
Starostwo
Powiatowe w
Żurominie

W miarę potrzeb

Pracownik
PCPR –
specjalista ds.
osób
niepełnosprawny
ch

Lp.

1

Treść założenia

Sposób realizacji

Realizacja

2

3

4

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie

1.

Poprawa bezpieczeństwa w
ruchu drogowym wokół
budynków SPZZOZ w
Żurominie

2.

Poprawa bezpieczeństwa
pożarowego wokół budynków
SPZZOZ w Żurominie

Budowa nowego parkingu przy ul. Szpitalnej 56

IV kwartał 2018r.

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych od strony
lądowiska dla samochodów straży pożarnej oraz
budowa drogi dojazdowej do lądowiska.

2019-2020r.

1. Edukacja personelu i pacjentów nt. skutków
narażania na szkodliwe czynniki środowiska.
Wdrożona i stosowana procedura dotycząca
postępowania z odpadami medycznymi oraz
materiałami niebezpiecznymi.
3.

Zmniejszenie narażenia ludności 2. Stosowanie ekologicznych rozwiązań,
na czynniki szkodliwe w
powodujących minimalizację lub likwidację
środowisku życia, pracy i nauki. zanieczyszczeń środowiska.
3. Stosowanie procedur dotyczących postępowania z
odpadami medycznymi.

4.

Poprawa stanu sanitarnego

1. Stosowanie procedur dotyczących utrzymania
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Częste szkolenia dla pielęgniarek i salowych
prowadzone przez lekarza Epidemiologa i
pielęgniarkę Epidemiologiczną.

Wdrożenie i utrzymanie certyfikatu ISO

pomieszczeń placówek służby
zdrowia.

czystości.

9001:2008 w zakresie lecznictwa szpitalnego
oraz diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.
Umożliwiło to ujednolicenie procedur
zarówno w zakresie opieki lekarskiej i
pielęgniarskiej jak również w obszarze
utrzymania czystości .

2. Stosowanie procedur składowania nieczystości.

Stworzenie przez Panią Epidemiologiczną
procedur określające zasady postępowania z
odpadami medycznymi oraz procedury
utrzymania czystości w zakładzie.
Regularne szkolenia prowadzone przez
pielęgniarki koordynujące dla salowych i
personelu pomocniczego.

5.

Zmniejszenie liczby i skutków
wypadków.

3. Podejmowanie działań dotyczących utrzymania
należytego stanu sanitarnego placówek służby
zdrowia.
1. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Prowadzenie działalności informacyjnej,
wpływającej na zmniejszenie zagrożeń
wypadkami.
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Szkolenia dla pracowników organizowane
przez Pielęgniarkę Epidemiologiczną jak
również Inspektora BHP w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.

1. Podejmowanie działań dotyczących skrócenia
czasu dojazdu do osób w stanie zagrożenia życia.

Przebudowano i oddano do użytku nową stację
dla karetki typu S

2. Kontynuowanie programu nauczania pierwszej
pomocy w szkołach podstawowych.

Realizacja Program profilaktyki chorób układu
krążenia Lekarz na podstawie wywiadu,
pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz
wykonanych badań biochemicznych,
podejmuje decyzję dotyczącą:

Zwiększenie sprawności i
skuteczności pomocy doraźnej w
nagłym zagrożeniu życia.
3. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie
zapobiegania chorobom układu krążenia (chuk).

•

edukacji zdrowotnej i ponownego
badania za 5 lat,

•

pozostawienia pod kontrolą lekarza
POZ poza programem,

•

skierowania na leczenie do specjalisty.

Szkolenia z pierwszej pomocy organizowane
dla stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
❖ Utrzymanie standardu wyposażenia placówek
POZ.
7

Zwiększenie dostępności do
POZ, usprawnienie tej opieki.
❖ Doskonalenie personelu dla potrzeb POZ.
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Kursy i szkolenia organizowane dla
pielęgniarek, umożliwia podnoszenie ich
kwalifikacji.
Poszerzenie zakresu świadczonych usług o
poradnię onkologiczną.

❖ Podejmowanie działań usprawniających
funkcjonowanie placówek POZ.

Wdrożony Zintegrowany System
Informatyczny obejmuje swym zasięgiem
większość procesów zachodzących w szpitalu
– zarówno po stronie medycznej, jak i
administracyjnej, przyspiesza obieg informacji
medycznej między pracownikami personelu
odpowiedzialnymi za kolejne etapy udzielania
pomocy pacjentom, a e-dokumentacja
zupełnie zastąpi dokumentacje papierową.
Dzięki integracji systemu z aparatami
laboratoryjnymi oraz sprzętem radiologicznym
wszystkie badania są dostępne na oddziałach i
poradniach w formie elektronicznej, zaś moduł
e-Rejestracja umożliwia Pacjentom
rejestrowanie się drogą elektroniczną.
Dynamizację i sukcesywny rozwój szpitala
potwierdzają wciąż rosnące statystyki przyjęć
pacjentów do oddziałów szpitalnych, jak
również poradni lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, pielęgniarki i położnej.
Również regularnie rosnąca liczba pacjentów
korzystających z usług pracowni tomografii
komputerowej potwierdza fakt, iż w ostatnich
latach znacząco zwiększył się w naszym
szpitalu dostęp do zaawansowanych
technologicznie narzędzi diagnostycznych.
Pozyskanie na przestrzeni ostatnich kilku lat
przez placówkę wielu specjalistów m.in. z
zakresu radiologii, chirurgii ogólnej czy
chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz
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wykorzystywanie coraz bardziej
innowacyjnych metod diagnostycznych
sprawiło, że szpital cieszy się coraz większym
zaufaniem pacjentów nie tylko z powiatu
żuromińskiego ale także pacjentów spoza
powiatu. Już w pierwszym półroczu 2014 roku
ilość świadczeń udzielonych pacjentom spoza
powiatu żuromińskiego przekroczyła pułap
2300 a więc z usług naszego szpitala
skorzystało ponad 500 osób więcej niż w
pierwszym półroczu ubiegłego roku.

1. Usuwanie barier architektonicznych w placówkach
zdrowotnych.
8.

Stwarzanie warunków
umożliwiających osobom
niepełnosprawnym do
korzystania z opieki medycznej.

2. Kształtowanie właściwych postaw społecznych
wobec osób niepełnosprawnych.
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Ciągłe pozyskiwanie środków z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.

Szczepienia ochronne prowadzone zgodnie z
1. Prowadzenie szczepień ochronnych, popularyzacja kalendarzem szczepień wydanym przez GIS.
szczepień zaleconych.
9.

Zwiększenie skuteczności
zapobiegania chorobom
zakaźnym.
2. Stosowanie odpowiednich technik sterylizacji
sprzętu medycznego.

Wdrożona przez System Zarządzania Jakością
procedura sterylizacji sprzętu medycznego.
Stosowna przez personel lekarski i
pielęgniarski.

1. Upowszechnianie skutecznej metody
wykrywania chorób płuc w grupach

10.

ryzyka.
Wdrażanie „Programu badań
2. Wdrażanie programu edukacji
przesiewowych w kierunku
gruźlicy i chorób płuc” dla
antynikotynowej.
kobiet i mężczyzn z grup ryzyka,
3. Edukacja zdrowotna w zakresie
u których wcześniej nie
rozpoznano gruźlicy lub chorób
profilaktyki chorób płuc, czynnikach
płuc.
ryzyka i społecznych skutkach
choroby.
Realizacja programów
profilaktycznych:

11.

1) „Wczesne wykrywanie
raka jelita grubego”.
2) „Wykrywanie raka
prostaty”.

1. Podejmowanie działań
zwiększających wykrywalność
chorób.
2. Edukacja zdrowotna w zakresie
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W ramach programu wykonywane są wywiad
w kierunku gruźlicy oraz edukacja zdrowotna
pacjenta. W przypadku wykrycia
nieprawidłowości pacjent kierowany jest na
dalszą diagnostykę i leczenie
Program skierowany jest do osób dorosłych
znajdujących się na liście pielęgniarki poz, nie
posiadających w dotychczasowym wywiadzie
rozpoznanej gruźlicy, w szczególności do
osób, które miały kontakt z chorym, lub osób
które maja trudne warunki życiowe mogące
znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby.
Ciągłe realizowanie programu „Wczesnego
wykrywania raka piersi”, wysyłanie zaproszeń
do pacjentek powiatu żuromińskiego,
informacja o programie na stronie internetowej
szpitala, ulotki i plakaty zachęcające do
badania.

3) „Profilaktyka chorób
profilaktyki chorób.
tarczycy”.
3. Zwiększenie świadomości potrzeby
4) „Profilaktyka
wykonywania badań
wykrywania wad postawy
u dzieci i młodzieży”.
umożliwiających wczesne
5) „Badania przesiewowe
wykrywanie chorób.
screeningowe
mammograficzne”.
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Samobadanie piersi – szkolenie przez położne
pacjentek korzystających z poradni
ginekologiczno – położniczej.
Realizowany program profilaktyki raka szyjki
macicy (cytologia), wysyłanie zaproszeń do
pacjentek

Lp.

Treść założenia

Sposób realizacji

1

2

3

Współpraca
z jednostkami
4

Termin
realizacji
5

Osoby
odpowiedzialne
6

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
1.

Nadzór epidemiologiczny nad
chorobami zakaźnymi występującymi
na terenie powiatu żuromińskiego.

Monitoring zachorowań,
wywiady epidemiologiczne,
statystyka zachorowań.

2.

Nadzór nad realizacją Programu
Szczepień Ochronnych.

Kontrole wykonawstwa
szczepień.

3.

Podmioty
lecznicze,
Powiatowy
Lekarz
Weterynarii, NFZ

Wg zgłoszeń
Pracownicy
podejrzeń i
Sekcji
zachorowań na
epidemiologii
choroby zakaźne
oraz informacji
przekazanych
przez PLW
Na podstawie
harmonogramu
kontroli.

Pracownicy
Sekcji
epidemiologii

Nadzór nad bieżącym stanem
Kontrole podmiotów
higieniczno-sanitarnym w placówkach leczniczych.
udzielających świadczeń zdrowotnych.

Na podstawie
harmonogramu
kontroli.

Pracownicy
Sekcji
epidemiologii

4.

Nadzór nad obiektami użyteczności
publicznej.

Kontrole sanitarne.

Zgodnie z
Kierownik Sekcji
harmonogramem Higieny
kontroli.
Komunalnej

5.

Nadzór nad jakością wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi
oraz nad obiektami służącymi do
zaopatrzenia ludności w wodę,

Kontrole stacji uzdatniania
wody, ujęć wodnych i urządzeń
do zaopatrywania w wodę,
sprawozdania z badań wody,
w tym również przeprowadzane
przez przedsiębiorstwa wodno-
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Właściciele
i administratorzy
wodociągów.

Zgodnie z
Kierownik Sekcji
harmonogramem Higieny
kontroli
Komunalnej
sanitarnych oraz
harmonogramem
poboru próbek

kanalizacyjne w ramach kontroli
wewnętrznej.

wody

6.

Nadzór na kąpieliskami i miejscami
wykorzystywanymi do kąpieli

Opiniowanie uchwał rady gminy, Urzędy gminy
kontrole sanitarne, sprawozdania
z badań wody.

Nadzór w
sezonie letnim.

Kierownik Sekcji
Higieny
Komunalnej

7.

Nadzór nad przygotowaniem do
sezonu letniego miejscowości, tras
turystycznych i obiektów z
uwzględnieniem nadzoru nad
środkami transportu publicznego.
Nadzór nad imprezami masowymi.

Kontrole sanitarne.

Urzędy gminy.

Nadzór w
sezonie letnim.

Kierownik Sekcji
Higieny
Komunalnej

Opiniowanie imprez pod
względem bezpieczeństwa
sanitarnego, kontrole sanitarne.

Organizatorzy.

Wg zgłoszeń.

Kierownik Sekcji
Higieny
Komunalnej

9.

Nadzór nad obiektami
gastronomicznymi (z uwzględnieniem
przygotowania do sezonu
turystycznego i podczas sezonu).

Kontrole kompleksowe
i tematyczne.

Współpraca z
jednostkami
kontroli
żywności.

Zgodne z
Kierownik Sekcji
harmonogramem Higieny
kontroli.
Żywności,
Żywienia i PU.

10.

Nadzór nad jakością artykułów
spożywczych i identyfikacja
produktów oraz produkcja pierwotna.

Kontrole sanitarne, pobieranie
prób żywności.

Współpraca z
jednostkami
kontroli
żywności.

Zgodnie z
Kierownik Sekcji
harmonogramem Higieny
Żywności,
Żywienia i PU

11.

Nadzór nad obiektami handlu
obwoźnego.

Kontrole na placach targowych.

Straż Miejska,
Policja

Zgodnie z
Kierownik Sekcji
harmonogramem Higieny
Żywności,
Żywienia i PU

12.

Działalność w systemie wczesnego
ostrzegania o produktach

Kontrole interwencyjne.

Organy PIS
i inne.

Kontrola po
otrzymaniu

8.
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Kierownik Sekcji
Higieny

niebezpiecznych.

powiadomienia
alarmowego.

Żywności ,
Żywienia i PU

13.

Nadzór nad obrotem artykułami
nietrwałymi mikrobiologicznie z
uwzględnieniem warunków
przechowywania i higieny sprzedaży
lodów w sezonie letnim

Kontrole tematyczne,
interwencyjne.

14.

Nadzór nad warunkami higienicznosanitarnymi w placówkach nauczania
i wychowania.

Kontrole sanitarne.

Urzędy gminy.

Zgodnie z
harmonogram
kontroli.

Pracownik
Higieny Dzieci
i Młodzieży

15.

Nadzór nad warunkami letniego i
zimowego wypoczynku.
Propagowanie zasad bezpiecznego
wypoczynku letniego i zimowego.

Kontrole sanitarne, wizytacje,
przeglądy.

Organizatorzy
wypoczynku,
policja, straż
pożarna, urzędy
gminy.

Na podstawie
zgłoszeń
wypoczynku
w bazie MEN.

Pracownik
Higieny Dzieci
i Młodzieży,
Pracownik
Oświaty
Zdrowotnej
i Promocji
Zdrowia

16.

Przygotowanie szkół do nowego roku
szkolnego.

Kontrole sanitarne.

II połowa
sierpnia.

Pracownik
Higieny Dzieci
i Młodzieży

17.

Realizowanie zadań w zakresie
kształtowania odpowiednich postaw i
zachowań zdrowotnych w zakresie
prawidłowego żywienia i aktywności
fizycznej.

Program „Trzymaj Formę”

Szkoły, podmioty
lecznicze

W ciągu roku
szkolnego.

Pracownik
Oświaty
Zdrowotnej
i Promocji
Zdrowia

18.

Realizowanie zadań wynikających z

Programy „Czyste powietrze

Redakcja

W ciągu roku

Pracownik

Zgodnie z
Kierownik Sekcji
harmonogramem Higieny
kontroli.
Żywności ,
Żywienia i PU
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„Programu Ograniczania
Zdrowotnych Następstw Palenia
Tytoniu w Polsce”.

wokół nas”, „Nie pal przy mnie
„Kuriera
proszę”, „Znajdź właściwe
Żuromińskiego” ,
rozwiązanie” oraz inne działania. gazeta powiatowa
„Nasze Sprawy”,
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przedszkola
i szkoły.

19.

Realizowanie zadań wynikających z
„Profilaktycznego programu w
zakresie przeciwdziałania
uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i
innych środków psychoaktywnych”.

Program „ARS, czyli jak dbać o
miłość”.

Szkoły
W ciągu roku
ponadgimnazjalne szkolnego.

20.

Zbieranie informacji na temat zatruć
nowymi substancjami
psychoaktywnymi. Kontrole miejsc
obrotu w/w środkami.

Raporty dwutygodniowe,
wymiana informacji .

Podmioty
lecznicze, policja.

W ciągu całego
roku.

Pracownicy
Sekcji Higieny
Pracy

21.

Realizowanie zadań wynikających z
„Krajowego Programu Zwalczania
AIDS i Zapobiegania Zakażeniom
HIV”.

Kampanie społeczne w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS.

Media, szkoły,
podmioty
lecznicze.

W ciągu roku
szkolnego.

Pracownik
Oświaty
Zdrowotnej
i Promocji
Zdrowia

22.

Zapobieganie chorobom
nowotworowym, w tym profilaktyka
raka szyjki macicy, raka piersi i
czerniaka.

Programy „Od samobadania
piersi do mammografii”,
„Zdrowe piersi są ok!”,
„Wybierz życie, pierwszy krok”

Szkoły, podmioty
lecznicze

W ciągu całego
roku.

Pracownik
Oświaty
Zdrowotnej
i Promocji
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szkolnego.

Oświaty
Zdrowotnej
i Promocji
Zdrowia

Pracownik
Oświaty
Zdrowotnej
i Promocji
Zdrowia

Zdrowia
23.

Profilaktyka zatruć, w tym grzybami.

Popularyzacja w mediach,
instruktaże podczas kontroli
sanitarnych.

Lokalne media.

W ciągu całego
roku, w sezonie
grzybowym.

Pracownik
Oświaty
Zdrowotnej
i Promocji
Zdrowia

24.. Zapobieganie chorobom zakaźnymi
niezakaźnym.

Profilaktyka chorób zakaźnych
Podmioty
w tym grypy, chorób
lecznicze, szkoły,
odkleszczowych i odzwierzęcych lokalne media.
oraz pasożytniczych oraz
profilaktyka chorób
cywilizacyjnych.

W ciągu całego
roku.

Pracownik
Oświaty
Zdrowotnej
i Promocji
Zdrowia

25.

Wydanie opinii sanitarnej.

Wg
wpływających
wniosków.

Pracownik
Zapobiegawczego
Nadzoru
Sanitarnego

Opiniowanie planowanych ferm
zwierząt na wniosek organu
właściwego do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach .
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Lp
.

Treść założenia

Sposób realizacji

Współpraca z
jednostkami

Termin realizacji

Osoby
odpowiedzialne

1

2

3

4

5

6

WYDZIAŁ ROLNICTWA I ŚRODOWISKA STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻUROMINIE
1. Propagowanie stosowania
nowoczesnych technologii

Prowadzenie działalności informacyjnoedukacyjnej dotyczącej konieczności
właściwego postępowania z odpadami
niebezpiecznymi i innymi niż
niebezpieczne.

Jednostki samorządu Zadanie ciągłe
terytorialnego,
organizacje
pozarządowe,
przedsiębiorcy

Wydział RiŚ
Starostwa
Powiatowego

Jednostki samorządu Zadanie ciągłe
terytorialnego

Wydział RiŚ
Starostwa
Powiatowego

Propagowanie stosowania
nowoczesnych technologii skutkującym
zmniejszeniem ilości wytworzonych
odpadów.
2. Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna (konkursy
wiedzy, plastyczne)
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Lp
.

Treść założenia

Sposób realizacji

Współpraca z
jednostkami

Termin realizacji

Osoby
odpowiedzialne

1

2

3

4

5

6

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
1. Sprawdzanie zgodności
prowadzonych na terenie
powiatu żuromińskiego budów

Zintensyfikowanie kontroli budów

-

Z wyłączeniem
okresu zimowego

2. Sprawdzanie utrzymania w
należytym stanie technicznym
użytkowanych obiektów
budowlanych

Zintensyfikowanie kontroli obiektów
budowlanych

-

Całym rokiem

3. Sprawdzanie przystąpienia do
użytkowania obiektu
budowlanego przed zgłoszeniem
zakończenia budowy do PINB
Żuromin

Kontrola budowy po dokonaniu
zgłoszenia jej zakończenia, w
przypadku budynków inwentarskich
wystąpienie do Inspekcji
Weterynaryjnej

Inspekcja
Weterynaryjna

Całym rokiem
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Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego

Lp.

Treść założenia

Sposób realizacji

Współpraca z
jednostkami

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1

2

3

4

5

6

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻUROMINIE

1.

Prowadzenie działań
ratowniczych

Zapobieganie pożarom i innym
nadzwyczajnym zagrożeniom.
2.

Działania w zakresie
wykorzystania sił i
środków PSP, OSP,
innych podmiotów i
instytucji w ramach
KSRG

Jednostki
samorządu
terytorialnego
na terenie
powiatu
żuromińskiego,
Policja,
Pogotowie
Ratunkowe,
Jednostki OSP z
powiatu
żuromińskiego,

Prowadzenie czynności
kontrolnorozpoznawczych w
obiektach użyteczności
publicznej, zamieszkania
zbiorowego, budynkach
socjalnych, zakładach
ZoZR, budynkach
produkcyjnych i
magazynowych, lasach
oraz gospodarstwach
rolnych.

Powiatowy
Insprktorat
Nadzoru
Budowlanego,
Sanepid, Policja,
powiatowy
Inspektorat
Weterynarii .
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cały rok

Komendant Powiatowy

wg rocznych
planów kontroli, Komendant Powiatowy
wg potrzeb

3.

4.

5.

Zajmowanie pozytywnych
lub negatywnych
Ochrona przeciwpożarowa w
nowo powstałych, remontowanych stanowisk w zakresie
ochrony
i przebudowywanych obiektach
przeciwpożarowej w
budowlanych.
odniesieniu do obiektów
budowlanych
Ochrona przeciwpożarowa w
użytkowanych obiektach
budowlanych i terenach.

Podnoszenie kwalifikacji
pożarniczych jednostek ochrony
przeciwpożarowej

Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego

Zgodnie z art. 56
ustawy Prawo Komendant Powiatowy
budowlane

Opiniowanie w zakresie
spełnienia wymagań
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego
obiektów, lokali i
terenów, wymagane
prawem

Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego,
Powiatowa
Stacja SanitarnoEpidemiologiczn
a

cały rok

Komendant Powiatowy

Organizowanie i
prowadzenie szkoleń oraz
ćwiczeń na obiektach dla
jednostek ochrony
przeciwpożarowej z
terenu powiatu.

Służby
ratownicze,
jednostki OSP z
terenu powiatu
żuromińskiego

cały rok

Komendant Powiatowy
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Wykorzystanie

6.

Prowadzenie działań
ratowniczych

potencjału ratowniczego

jednostki

jednostek ochrony

ochrony

przeciwpożarowej

przeciwpożarow

(strażacy, samochody

ej z terenu

pożarnicze i inny sprzęt

powiatu

używany podczas działań

żuromińskiego

cały rok

Komendant Powiatowy

cały rok

Komendant Powiatowy

ratowniczo-gaśniczych)
Odbieranie zgłoszeń za

7.

Przyjmowanie i selekcja zgłoszeń
alarmowych

pomocą urządzeń

CPR, służby

teleinformatycznych

dyżurne służb i

stanowiących

instytucji

wyposażenie SKKP w

współdziałający

Żurominie (telefon,

ch

Internet, radiotelefon)
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8.

9.

Zakupy sprzętu niezbędnego do
Zakup lekkiego
prowadzenia działań ratowniczo – samochodu operacyjnego
gaśniczych.
w 2019r.
Wymiana średniego
Doposażenie JRG w niezbędny
samochodu ratowniczosprzęt.
gaśniczego na nowy w
2021r.
Wykonanie przeglądów
technicznych wraz z
niezbędnymi naprawami i
legalizacjami pojazdów i
sprzętu: hydraulicznego,
agregatów
prądotwórczych, aparatów
powietrznych, mierników
wielogazowych,
detektorów
promieniowania
jonizującego, poduszek
ciśnieniowych,
skokochronu oraz masztu
antenowego.
Zakup 37 kpl. ubrań
specjalnych do końca
2020r.
Remont istniejącego obiektu
Remont posadzki
celem poprawienia warunków
garażowej wraz
utrzymania sprzętu w gotowości odwodnieniem i montażem
bojowej.
separatora cieczy
oleistych.
Remont placu
manewrowego przed

Jednostki
samorządu z
terenu powiatu
żuromińskiego.
Starostwo
Powiatowe.
Komenda
Wojewódzka
PSP w
Warszawie.
Komenda
Główna PSP.

Jednostki
samorządu z
terenu powiatu
żuromińskiego.
Starostwo
Powiatowe.
Komenda

42

wg potrzeb

wg potrzeb

Komendant Powiatowy
sekcja ds. kwatermistrzowskotechnicznych

Komendant Powiatowy
sekcja ds. kwatermistrzowskotechnicznych

garażami wraz
odwodnieniem.
Remont instalacji
elektrycznej wraz z
wymianą źródeł światła.
Remont pomieszczenia
serwerowni.
Remont warsztatu.
Remont sprężarkowni.
Naprawa trzech bram
garażowych.
Wykonie tynków w garażu
magazynowym.
Przystosowanie budynku
strażnicy dla osób
niepełnosprawnych.
Remont pomieszczenia
kotłowni z adaptacją na
magazyn.
Remont masztu
antenowego wraz z
wymianą anten i
okablowania.

Wojewódzka
PSP w
Warszawie.
Komenda
Główna PSP.
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Remont i wyposażenie
pomieszczeń socjalnych
strażaków.

10.

Remont pomieszczeń
socjalnych, korytarza,
kuchni i łazienki.
Remont pomieszczeń
magazynowych.
Remont klatek
schodowych.

Jednostki
samorządu z
terenu powiatu
żuromińskiego.
Starostwo
Powiatowe.
Komenda
Wojewódzka
PSP w
Warszawie.
Komenda
Główna PSP.
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wg potrzeb

Komendant Powiatowy sekcja
ds. kwatermostrzowskotechnicznych

Lp
.

Treść założenia

Sposób realizacji

Współpraca z
jednostkami

Termin realizacji

Osoby
odpowiedzialne

1

2

3

4

5

6

W latach 20192023

PIW oraz wolno
praktykujący
lekarze
weterynarii
wyznaczeni przez
PIW

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
Kontrole podmiotów prowadzących
działalność w punktach skupu zwierząt
gospodarskich oraz podmiotów
pośredniczących w ich obrocie w
zakresie:
a) Identyfikacji i
rejestracji zwierząt
b) Dobrostanu zwierząt

1.

Wzmożenie nadzoru nad
obrotem zwierzętami
gospodarskimi

c) Dokumentacji
towarzyszącej
skupowanym
zwierzętom
gospodarskim
Kontrole środków transportu:
a) Pod względem
spełniania wymagań
weterynaryjnych do
transportu zwierząt
gospodarskich
b) Kontrola dobrostanu
transportowanych
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KPP

zwierząt
gospodarskich
c) Kontrole
dokumentacji
towarzyszącej
zwierzętom

2.

Spełnianie warunków
bioasekuracji na fermach
utrzymujących trzodę chlewną

Kontrole spełnienia warunków
bioasekuracji na fermach
utrzymujących trzodę chlewną

KPP

W latach 20192023

PIW oraz wolno
praktykujący
lekarze
weterynarii
wyznaczeni przez
PIW

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
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