UCHWAŁA NR XVII/293/19
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU
z dnia 17 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego w Gminie Wieluń na lata 2019 -2023
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 w związku z art. 7 ust.1 pkt.14 ustawy o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309), na wniosek Burmistrza Wielunia, uchwala się, co
następuje:
§ 1. Przyjąć Program działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego w Gminie Wieluń na lata 2019- 2023, który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XVII/293/19
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 17 października 2019 r.

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
PUBLICZNEGO W GMINE WIELUŃ NA LATA 2019 – 2023
ROZDZIAŁ I
PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE WIELUŃ

§ 1. Przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego - od dłuższego
czasu obserwujemy systematyczny wzrost przestępczości w różnych grupach wiekowych.
Złożoności tego problemu można upatrywać w :
1) przeprowadzanych reformach;
2) z rozregulowanym rynkiem pracy;
3) dezorientacji społecznej;
4) zmianie statusu niektórych grup społecznych;
5) skutkach polityki społecznej minionej epoki;
6) ruchu bezwizowym;
7) wzmożonym ruchu drogowym;
8) wpływie tendencji światowych w zakresie przestępczości;
9) nieprzystosowaniem obowiązującego prawa i brakiem wystarczającej ilości kadry
przygotowanej do zapobiegania i zwalczania przestępczości;
10) nieodpowiednim systemie wychowawczym.

1.

2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 2. Rodzaje zagrożeń
Przestępczość kryminalna - dla wielu ludzi przestępczość stała się sposobem na
życie. Szczególnie niepokoić nas może fakt, że na tę drogę wkraczają coraz częściej
ludzie bardzo młodzi. Powszechne stają się dziś: kradzieże, napady, rozboje,
wyłudzenia, włamania, haracze, uprowadzenia, produkcja i dystrybucja narkotyków,
grupy przestępcze i mafijne, handel żywym towarem, morderstwa, przemoc fizyczna i
psychiczna , gwałty i podpalenia.
Wypadki i kolizje w ruchu drogowym - ten rodzaj zagrożeń powodowany jest
przez:
ciągle narastający ruch samochodowy;
Stan techniczny dróg i pojazdów;
Zmęczenie i nietrzeźwość kierowców;
Ignorowanie przepisów ruchu drogowego;
Zaniedbania właścicieli dróg ,służb drogowych;
Brak obwodnicy Wielunia dla dróg Krajowych 43 i 45.

3. Zagrożenie środowiska naturalnego i życia - szczególnie niebezpieczne dla
środowiska naturalnego i życia są zagrożenia powodowane przez:
1) spaliny samochodowe, dymiące kominy, spalane syntetyki;
2) zanieczyszczanie zbiorników wodnych przez odprowadzanie nieczystości do rzek
i kanałów;
3) zanieczyszczanie ujęć wody pitnej przez nieodpowiednie zabezpieczenie przed
wodami podskórnymi;
4) zaśmiecanie środowiska odpadami chemicznymi;
5) szerzący się alkoholizm, narkomania, nikotynizm- szczególnie wśród ludzi młodych;
6) ograniczoną profilaktykę zdrowotną.
4. Zagrożenie pożarowe - najczęstszą przyczyną tego typu zagrożeń są:
1) przestarzałe, bądź wadliwe instalacje elektryczne;
2) zły stan techniczny przewodów kominowych oraz brak ich systematycznego
czyszczenia;
3) magazynowanie materiałów łatwopalnych w miejscach niedozwolonych;
4) nieodpowiednie korzystanie z urządzeń grzewczych;
5) nieprzestrzeganie przepisów p.poż.
5.
1)
2)
3)
4)

Zagrożenie budowlane - te zagrożenia mogą być powodowane przez:
zły stan techniczny budynków, ogrodzeń;
nieodpowiednie zabezpieczenie placów budów;
niefachowość w wykonywaniu prac budowlanych;
nieprzestrzeganie przepisów bhp w trakcie prowadzonych robót.

§ 3. Sposoby poprawy bezpieczeństwa i porządku w gminie - poprawę stanu
bezpieczeństwa i porządku w gminie zamierza się osiągnąć z udziałem jak największej ilości
czynników społecznych t.j.: zarządów osiedlowych, sołtysów, straży pożarnej, policji, straży
miejskiej, szkól, placówek kultury, klubów sportowych, służby zdrowia, stacji sanitarnoepidemiologicznej, GKPiRPA, klubu AA, prasy, radia, telewizji. W tym celu należy:
1. Mobilizować administrację i samorządy osiedlowe do:
1) budowania placów zabaw;
2) budowania boisk;
3) zakładania i propagowania działalności klubów osiedlowych;
4) uaktywniania istniejących klubów;
5) zakładania terenów zielonych;
6) budowania parkingów;
7) współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo;
8) opracowania własnego programu poprawy bezpieczeństwa
2. Mobilizować samorząd gminny i powiatowy do wspomagania finansowego:
1) placówek oświatowo-wychowawczych w celu organizowania przez nie różnego
rodzaju imprez szkolnych, środowiskowych, kół zainteresowań i zajęć
sportowych;
2) klubów osiedlowych i sportowych, które prowadzą prace z dziećmi i młodzieżą.
3. Czynić starania by samorządy i zakłady pracy wspólnie finansowały zajęcia
sportowe prowadzone w obiektach sportowych gminy.
4. Dla młodzieży zagrożonej demoralizacją organizować obozy , kolonie, i świetlice
środowiskowe w celu wyizolowania ich ze środowisk patologicznych.
5. Zachęcać szkoły i rodziców do korzystania z usług Poradni Społeczno-

Wychowawczej, klubu AA, GKPiRPA, policji, SANEPID-u, służby zdrowia w celu
przybliżenia dzieciom i młodzieży, przyczyn i rodzajów zagrożeń ich bezpieczeństwa.
6. Aktualizowanie własnych programów poprawy bezpieczeństwa w placówkach
oświatowo-wychowawczych.
7. W miejsca, w których występuje większe zagrożenie bezpieczeństwa kierować
częściej patrole policyjne i inne służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo.
8. Upowszechniać monitoring wizyjny obejmujący szczególnie - parkingi, budynki
użyteczności publicznej, duże sklepy, banki, obiekty przemysłowe, magazyny, obiekty
sportowe, skrzyżowania dróg, osiedla mieszkaniowe.
9. Intensyfikować działania policji ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
1) stan techniczny pojazdów;
2) trzeźwość kierowców;
3) przestrzeganie przepisów drogowych;
4) stan techniczny dróg oraz odpowiednie ich oznakowanie.
10. W budżecie samorządów uwzględniać inwestycje drogowe ograniczające
zatłoczenie dróg w centrum miasta i poprawiać stan techniczny dróg już istniejących.
11. Zabiegać, by GDDKiA ujęła w planie budowę obwodnicy Wielunia dla dróg
Krajowych 43 i 45.
12. Dążyć do likwidacji budynków będących w złym stanie technicznym.
13. Reagować na nieprawidłowość zabezpieczenia placów budów.
14. Reagować na zły stan techniczny instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów
kominowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych
i usługowych przez odpowiednie służby.
15. Kontrolować miejsca dystrybucji napojów alkoholowych pod względem
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
16. Kontrolować obiekty, w których odbywają się imprezy oraz miejsca ogólnodostępne
pod kątem przeciwdziałania narkomanii.
17.Prowadzić szeroko rozumianą działalność edukacyjną w zakresie segregacji
odpadów komunalnych oraz szkodliwości spalania syntetyków.
18. Likwidowanie szamb przydomowych poprzez systematyczne podłączanie budynków
do zbudowanych linii sanitarnych.
19. Likwidować małe kotłownie poprzez rozbudowę magistrali ciepłowniczych,
gazowych.
20. Kontrolować pod katem palenia w instalacjach grzewczych zabronionymi
materiałami.
21. Badać skażenie atmosfery i jakość wód.
22. Włączyć lokalne środki masowego przekazu do walki z przestępczością i poprawą
bezpieczeństwa.

ROZDZIAŁ II
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w gm. Wieluń
Lp. Cel działania
I

Zwiększanie poczucia
bezpieczeństwa
i
poprawa porządku w
miejscach
publicznych:
a) ograniczanie
dynamiki przestępczości
kryminalnej,
b) eliminowanie
spożycia alkoholu w
miejscach publicznych,
c) zwalczanie
przestępczości
narkotykowej,
d) poprawianie jakości
organizacji i
bezpieczeństwa imprez
masowych,
e) zwalczanie
przejawów chuligaństwa
i wandalizmu,
f)egzekwowanie prawa
miejscowego.

Przyczyny zagrożeń

Możliwość przeciwdziałania

1) niewystarczająca dbałość o mienie własne i społeczne 1) monitorowanie placów, parkingów, obiektów użyteczności
wynikające z braku świadomości zagrożenia
publicznej, obiektów handlowych, osiedli WSM
2) znieczulica społeczna dotycząca
zachowania się w miejscach publicznych
3) brak więzi
wielorodzinnych

sąsiedzkich

negatywnego 2) realizowanie programów: „Bezpieczna wieś”, „Bezpieczna
działka”

mieszkańców

domów 3) informowanie lokalnej społeczności o istniejących
zagrożeniach i możliwości ochrony mienia

4) niewłaściwe zabezpieczenie obiektów i pojazdów

4) preferować ideę „dobrego sąsiada” w budynkach
wielorodzinnych
5) mało skuteczne monitorowanie rynku dilerskiego 5) montowanie dodatkowych kamer wizyjnych w miejscach o
narkotyków
dużym zagrożeniu bezpieczeństwa
6) brak zainteresowania policji problemami arogancji, 6) nasilenie patroli w miejscach łamania porządku
wulgaryzmu, wandalizmu w miejscach publicznym
publicznego
7) nadmiar wolnego czasu dzieci i młodzieży

7) zwiększanie wydatków w budżecie gminy na
organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
modernizacja obiektów rekreacyjno – sportowych ,odbudowa
boisk szkolnych , osiedlowych
8) biegające bez opieki psy, brak odpowiednich 8) realizacja uchwał rady miejskiej , przestrzeganie przepisów
zabezpieczeń przy trzymaniu psów ras niebezpiecznej
wyższego rzędu

Termin
realizacji

Odpowiedzialny

Źródło
finansowania

ciągle

Gmina, WSM, KPP

w każdym roku

KPP, Sołectwo, zarząd
ogrodów działkowych

ciągle

KPP, samorządy osiedlowe
KPP, WSM, PK

Gmina, WSM

ciągle

UM, WSM

Gmina

2019-2023

KPP, Straż Miejska

ciągle

KPP, Straż Miejska

2019- 2023

RM, UM

2019 - 2023

KPP, Straż Miejska

Gmina, WSM
,właściciele obiekt.
Gmina
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II

Zapewnienie
bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży:
1) duże natężenie ruchu w mieście, brak chodników na
terenach wiejskich.
a)bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży w
2) przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonych
drodze do i ze szkoły ,w miejscach
czasie wakacji , w
czasie ferii wiosennych 3)nie zachowanie ostrożności przez kierowców przed
i zimowych ,na
obiektami szkolnymi
imprezach i
wycieczkach
4)nasilająca się agresja dzieci i młodzieży , połączona
organizowanych przez chęcią zaimponowania w środowisku
szkoły,
5)postępująca brutalizacja życia społecznego , brak
b) przemoc w szkole i w poszanowania drugiego człowieka, zjawisko tzw. „fali”
rodzinie,
6) przemoc w filmach i grach komputerowych jako przykład
do niewłaściwego naśladowania

c) zwalczanie
przestępczości
narkotycznej
d)alkoholizm,
nikotynizm wśród
młodzieży.

1)wdrażanie przepisów ruchu drogowego wśród dzieci i
młodzieży – karty rowerowe i motorowerowe

w każdym roku

KPP, dyrektor szkoły

2)kontrola przez policję przewozów szkolnych i autokarów
wycieczkowych, realizacja programów „Bezpieczna droga do
szkoły”, „Bezpieczne wakacje", „Bezpieczne ferie”
3)gromadzenie informacji na temat niewłaściwego
oznaczenia(przejść dla pieszych położonych w rejonie szkół)

ciągle

KPP, dyrektor szkoły

w każdym roku

szkoły , KPP, Straż Miejska

w każdym roku

KPP, dyrektor szkoły
KPP

4) kontynuowanie programu „Niebieska Skrzynka”
5)monitorowanie grup nieletnich (np. szalikowców, członków
subkultur młodzieżowych)

6)organizowanie imprez zbiorowych wewnątrz szkolnych w
takich dniach jak „Dzień Wagarowicza ”
, „Primaprylis”
7)postępujące bezrobocie i towarzyszące zjawiska 7)monitorowanie miejsc grupowania się młodzieży (parki
patologiczne :alkoholizm ,narkomania ,prostytucja itp.
,dworce, dyskoteki , puby, salony gier itp.) oraz tereny szkół
celem wykrycia osób trudniących się handlem narkotykami
8)łatwy dostęp nieletnich do zakupu alkoholu i papierosów

Gmina

ciągle
w każdym roku

dyrektor szkoły

ciągle

KPP, dyrektor szkoły

9)niewystarczające postrzeganie problemów patologii
przez środowiska wychowawcze
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III

Zwiększenie
bezpieczeństwa w
ruchu drogowym:
a)poprawa stanu
technicznego dróg,
b)kontrola
przestrzegania
przepisów drogowych
i stanu tech. poj.,
c)likwidowanie
zagrożeń
bezpieczeństwa na
przejazdach
kolejowych,
d)przeciwdziałanie
negatywnym zjawiskom
w transporcie
drogowym,

1)duże natężenie ruchu drogowego : 3 drogi krajowe i 2
wojewódzkie.

.
1)monitorowanie ruchu drogowego w miejscach najbardziej
zagrożonych np akcja „Znicz”

2)zły stan techniczny dróg krajowych ,wojewódzkich , 2)badanie trzeźwości kierowców
powiatowych i pojazdów.
3)odpowiednie oznakowanie przejść dla pieszych, z
3)nagminne łamanie przepisów drogowych
uwzględnieniem podjazdów dla wózków inwalidzkich
- nietrzeźwość kierowców
- nieprawidłowe zachowanie się pieszych i
4)lustracja dróg na terenie miasta i gminy
rowerzystów.
5)budowa nowych parkingów
4)mała ilość ścieżek rowerowych.
6)budowa ścieżek rowerowych
5)brak odpowiedniej ilości parkingów.
7)budowa nowych dróg
6)niedostateczne oznakowanie na drogach.
8)modernizacja ciągów pieszych na plantach i placach
7)brak obwodnic wokół Wielunia.
9) „budowa obwodnicy miasta dla dróg krajowych 43 i 45
9)przemieszczanie się pojazdów po drogach o ”
niedozwolonym tonażu.
10)remont i modernizacja dróg krajowych nr 43 i nr 45

ciągle
na bieżąco
w każdym roku

KPP
KPP
Gmina, właściciele dróg
KPP ,Gmina

ciągle
w każdym roku
2019- 2023

Gmina

w każdym roku

UM , Starostwo

2019- 2023

Gmina

2019-2023
2019-2023

G.D. D. K i .A, Gmina
G .D .D. K i A , Gmina

e)likwidowanie barier
architektonicznych
f)budowanie ścieżek
rowerowych.
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IV

Klęski i katastrofy:
a)katastrofy
budowlane,
b)podtopienia i
powodzie,
c)skażenie środowiska,
d)składowanie
odpadów komunalnych
i poprodukcyjnych,
e)zagrożenia pożarowe
f)zagrożenia
epidemiologiczne ,
alergiczne,
g)anomalia pogodowe,
h)skażenie chemiczne
środowiska,
i)przejazdy kolejowe,
j)bezpieczeństwo
energetyczne.

1) stan techniczny obiektów , typu :
- hale produkcyjne
- hale sportowe
-hale targowe ( markety , super markety)
- magazyny , wiaty o dużej powierzchni, (stodoły,
obiekty hodowlane)
- budynki mieszkalne

1)aktualna ocena stanu technicznego obiektu wydana przez
nadzór budowlany z informacją o istniejącym zagrożeniu
bezpieczeństwa

na bieżąco

właściciele obiektów ,nadzór
budowlany

2) zapadnięcia w pasach drogowych

2)usuwanie na bieżąco zaistniałych zagrożeń

na bieżąco

wł. dróg

3)duża ilość opadów śniegu (przeciążenia pokryć 3)sporządzeniu wykazu obiektów o dużej powierzchni
na bieżąco
dachowych)
(załącznik nr 3).Kontrolowanie i przypominanie o potrzebie
odśnieżania i odladzania pokryć dachowych i najbliższego
otoczenia obiektu
4) przeciążenia stropów obiektów różnych rozmiarów
4)aktualna ekspertyza nadzoru budowlanego mówiąca o
na bieżąco
dopuszczalnym obciążeniu stropów w takich obiektach jak –
magazyny wielopoziomowe obiekty kultury , sale rozrywkowe
5) silne mrozy , duże opady śniegu , potężne wiatry(awarie
instalacji wodociągowych , grzewczych , linii elektrycznych) 5) przypominanie właścicielom obiektów , odpowiednim
na bieżąco
służbom o potrzebie zabezpieczenia posiadanych urządzeń
6)zły stan techniczny budynków, nieodpowiednie przed ewentualnymi skutkami spowodowanymi przez
zabezpieczenie placów budowy
anomalie pogodowe
6)przekazywanie wykazów budynków (tzw. ruder) do
nadzoru budowlanego, bieżąca kontrola budowli
w każdym roku
7)brak zbiornika retencyjnego
7)przygotowanie się do budowy zbiornika retencyjnego wsi
Kurów
2019 – 2023
8)niedrożne studzienki burzowe
8)bieżąca kontrola studzienek kanalizacji burzowych budowa
ciągle
nowych
9)duża ilość opadów deszczu i śniegu
9)monitorowanie ujęć wody
ciągle
10)przykrycie cieków wodnych
2019- 2023
10)zanieczyszczenie cieków wodnych, przydrożnych 11)rozbudowa oczyszczalni ścieków ( III – ETAP)
2019 – 2023
rowów i pól uprawnych
12)budowa nowych ciągów sanitarnych i rozbudowa sieci
wodociągowej
2019 - 2023
11)niezabezpieczone ujęcia wody pitnej, studni i 13)rozbudowa sieci ciepłowniczej i likwidacja małych kotłowni
wodociągów
14) rozbudowa lub budowa nowego składowiska na odpady
ciągle
komunalne
12)zanieczyszczenie powietrza spalinami
15) upowszechnianie problemu
segregacji odpadów
komunalnych, przestrzeganie uchwały rady w sprawie
ciągle
13)awaria w zakładach posiadających materiały gromadzenia i składowania odpadów komunalnych
niebezpieczne
16)działalność profilaktyczna w zakresie ochrony p. poż
2006 – 2013
17) oznakowanie i zabezpieczenie obszarów, obiektów o
14)rozlane płyny , ulatniające się gazy w wypadkach szczególnym znaczeniu (materiały łatwopalne, materiały
ciągle
drogowych
wybuchowe, obszary leśne , obiekty użyteczności publicznej)
18) udzielanie pomocy w czasie zagrożenia życia lub mienia
ciągle
15)przewożenie materiałów niebezpiecznych drogami
krajowymi
19) przestrzeganie przez ludność przepisów wydanych przez
odpowiednie służby
16)niewłaściwe gromadzenie i przechowywanie materiałów - monitorowanie miejsc ewentualnego zagrożenia
ciągle
niebezpiecznyc
-współpraca służb odpowiedzialnych za profilaktykę i

Straż Pożarna ,Policja Straż
Miejska
wł. obiektów , nadzór
budowlany
wł. obiektów i urządzeń,
odpowiedzialne służby

UM, nadzór budowlany
Gmina, Wody Polskie
PK,Gmina
Gmina,
właściciele dróg
Gmina
UM , PK
EC ,Gmina
PK , Gmina
Gmina
Gmina
EC ,Gmina
PK, Gmina , Starostwo
KPPSP , OSP
KPP, KPPSP, OSP,
EC, SM
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17) nieprzestrzeganie przepisów p. poż.

zwalczanie chorób

18) przemieszczanie się dzikiego ptactwa, zwierzyny 20)nagłaśnianie w mediach o możliwości przeciwdziałania i
leśnej(np. ptasia grypa , wścieklizna, afrykański pomór ewentualnych skutkach anomalii pogodowych, stałe
świń i inne )
monitorowanie sytuacji pogodowej, przypominanie o
ubezpieczaniu mienia, ścisła współpraca odpowiedzialnych
19)bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury powietrza , służb
silne wiatry , potężne ulewy , nadmierne zanieczyszczenie
powietrza dwutlenkiem węgla (efekt cieplarniany)

Pogotowie :
- Ratunkowe
- Energetyczne
ciągle

Służby weterynaryjne,
Sanepid, Policja, Straż
Miejska

ciągle

służby metrologiczne, centra
zarządzania kryzysowego,
Policja , PPSP, OSP ,
Pogotowie Ratunkowe, Straż
Miejska, MGOPS, Sołectwa

ciągle

PKP, wł. Drogi

cięgle

zakłady pracy, centra
kryzysowe, Policja , PPSP,
OSP , Pogotowie Ratunkowe,
Straż Miejska, OC

20) awaria w zakładach używających środków 21) stałe monitorowanie sprawności instalacji z substancjami
chemicznych w procesach technologicznych , zdarzenia chemicznymi, szybkie powiadamianie odpowiednich służb o
podczas transportu materiałów niebezpiecznych
awarii ,
21) niestrzeżone przejazdy kolejowe

22) zamontowanie sygnalizacji ostrzegawczej- świetlnej

22) zanieczyszczenie powietrza przez spaliny 23) przekonywanie wł. kotłowni do montowania urządzeń
wydobywające się z kominów kotłowni oraz gospodarstw minimalizujących zanieczyszczenie powietrza
domowych
23)brak alternatywnych źródeł energii cieplnej
24)propagowanie i namawianie do wykorzystania
24) przeciążenia w odbiorze energii elektrycznej, kradzież odnawialnych źródeł ciepła : owies, słoma, trawa, róża
przewodów linii elektrycznej
bezkolcowa wierzba energetyczna ,energia słoneczna
25)stan tech . urządzeń i instalacji elektrycznych

25) sprawdzanie gotowości EC do sezonu grzewczego
26)budowa nowych urządzeń TRAFO i linii z kablem w ziemi
27)sprawdzanie przez odpowiednie służby stanu tech.
urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach
przemysłowych
magazynach
pomieszczeniach
gospodarczych i budynkach mieszkalnych

Gmina, właściciele , ochrona
środowiska
EC, WSM
zakład energetyczny
właściciele urządzeń

Coroczny monitoring programu „Bezpieczna Gmina” pozwoli na wskazanie nowych potrzeb i zabezpieczenie środków finansowych na poprawę
bezpieczeństwa Gminy Wieluń .
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