UCHWAŁA NR 655/XXXIX/2017
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Mieszkańców Miasta Płocka na lata 2018 - 2022
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 oraz art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Mieszkańców Miasta Płocka, którego treść stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały.
§ 2. Realizację Programu ustala się na lata 2018 - 2022.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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Załącznik do uchwały Nr 655/XXXIX/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 listopada 2017 r.

MIEJSKI PROGRAM
ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI
ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO
I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW
MIASTA PŁOCKA
NA LATA 2018-2022

Płock 2017

Id: 1263EB68-39CD-461F-93A7-E985FFF5319A. Uchwalony

Strona 1

SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie
II. Założenia Programu
III. Cele Programu
IV. Realizacja Programu
V. Monitorowanie i ocena Programu
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I. WPROWADZENIE

„Miejski program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców
miasta Płocka na lata 2018-2022” to kompleksowe opracowanie zawierające sprecyzowane cele i sposoby ich
realizacji. Wdrożenie programu przyczyni się do podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
oraz wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku.
Zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym Prezydent Miasta Płocka powołuje Komisję
Bezpieczeństwa i Porządku w celu realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad miejskimi służbami,
inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli. Jednym z zadań Komisji jest przygotowanie projektu miejskiego programu zapobiegania
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Obowiązujące ustawodawstwo stwarza
warunki ku temu, by samorząd mógł się angażować w działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i
utrzymania porządku publicznego, w tym poprzez wspieranie bieżącej działalności Policji i Straży Pożarnej.
Program przygotowany przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku integruje wszystkie instytucje
odpowiedzialne za problem szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Spójność Programu zapewnia fakt, iż
wprowadzając nowe zagadnienia kontynuuje się realizację już funkcjonujących koncepcji, zadań i programów
kierunkowych.
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II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Do najważniejszych zadań organów administracji publicznej będących realizacją oczekiwań
społecznych należy utrzymanie wysokiego poziomu ładu, porządku i bezpieczeństwa obywateli. Poczucie
bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa. Założeniem programu jest
ograniczenie skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i wpływają na wzrost poczucia
zagrożenia.

Szczegółowe założenia:
•

realizacja przyjętych w programie celów i zadań powinna przynieść korzyści mieszkańcom miasta
Płocka poprzez ograniczenie przestępczości, zjawisk patologicznych i innych zagrożeń oraz obniżenie
związanych z tym szkód społecznych.

•

na zasadach partnerstwa zintegrować i włączyć w poprawę bezpieczeństwa publicznego jednostki
państwowe, jednostki samorządowe oraz powiatowe służby, inspekcje, straże, organizacje
pozarządowe, środowiska lokalne oraz inne podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek
publiczny na terenie miasta Płocka.

•

realizacja programu umożliwi mieszkańcom miasta Płocka aktywniejsze uczestnictwo w życiu
społecznym, w tym reagowanie na zło i działanie w kierunku poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich
oraz na propagowanie wśród mieszkańców określonych zachowań w sytuacjach wystąpienia zagrożeń.

•

ze względu na duży zakres zadań wskazanych do realizacji oraz ich długofalowość, program ten należy
traktować jako zadanie ciągłe, rozłożone na lata 2018-2022. Jednocześnie jest on programem otwartym
i dynamicznym w związku z czym może być aktualizowany i przystosowywany do zaistniałych
potrzeb.

•

finansowanie realizacji programu następuje z dostępnych środków budżetowych gminy, służb,
inspekcji, straży, funduszy organizacji pozarządowych oraz innych funduszy celowych przeznaczonych
m.in. na profilaktykę i bezpieczeństwo.
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III. CELE PROGRAMU

Celem nadrzędnym „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka na lata 2018-2022” jest wzrost poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców. Na cel nadrzędny składają się określone poniżej cele główne Programu. Należy je osiągnąć
poprzez realizację założeń i zadań wskazanych przez określone podmioty.
Cel nadrzędny Programu:
1. Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka.
Cele główne Programu:
1. Poprawa stanu porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta Płocka.
2. Wzrost zaufania społecznego do Policji, innych służb i instytucji działających na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
3. Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców.
4. Wzrost poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.
5. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
6. Wzrost bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych.
7. Poprawa bezpieczeństwa przed zagrożeniami, przeciwpożarowego i ratownictwa, poprawa bezpieczeństwa
sanitarno – epidemiologicznego.
8. Ochrona dziedzictwa narodowego.
9. Zabezpieczenie infrastruktury miasta.
10. Bezpieczeństwo w sieci internetowej.
11. Wykształcenie w społeczeństwie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa.
12. Pogłębienie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpiecznych zachowań w życiu codziennym.
13. Wspólne i skoordynowane działanie samorządu, policji, inspekcji, straży, szkół i placówek oświatowych,
organizacji pozarządowych, mieszkańców miasta, mediów oraz innych podmiotów i instytucji w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
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IV. Realizacja Programu

I. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY
Obszar działania
Podniesienie
poziomu
bezpieczeństwa
dzieci
i młodzieży.

Zadania

Przykładowe sposoby realizacji

Partnerzy

Bezpieczna droga do
szkoły i do domu.

➢ Systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa
szkół i ich okolic,
➢ Organizacja pogadanek i zajęć edukacyjnych w szkołach
i placówkach oświatowych poprzez programy edukacyjno –
profilaktyczne,
➢ Pomoc w zabezpieczeniu imprez sportowo – rekreacyjnych
i turystyczno – krajoznawczych organizowanych przez szkoły,
➢ Zaopatrywanie w materiały edukacyjno – prewencyjne służące
pokazaniu zagrożeń,
➢ Przeprowadzanie okresowych przeglądów oznakowania poziomego
i pionowego ulic w okolicach szkół i przedszkoli.

Komenda Miejska Policji
w Płocku
Straż Miejska Płocku
Urząd Miasta Płocka
Miejski Zarząd Dróg
w Płocku

Opracowanie
programów
wychowawczych
i edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży
szkolnej.

➢ Analiza i identyfikacja problemów bezpieczeństwa szkolnego, także
w odniesieniu do poszczególnych placówek oświatowych
i bezpośredniego otoczenia,
➢ Realizacja zajęć profilaktycznych,
➢ Nadzór w szkołach i ich rejonie w ramach tzw. patroli szkolnych.
➢ Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży m.in.
z zakresu cyberprzestrzeni, ruchu drogowego, szkodliwości
substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, tzw. dopalacze)
oraz patologii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem
przemocy rówieśniczej, również powodowanej stereotypami
i uprzedzeniami.

Komenda Miejska Policji
w Płocku
Straż Miejska w Płocku
Organizacje pozarządowe
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Realizacja Programu
„Bezpieczne wakacje”
i „Bezpieczne ferie”.

➢ Kontrolowanie ośrodków wypoczynkowych i miejsc przebywania
w celu sprawdzenia i zapewnienia stanu bezpieczeństwa,
➢ Patrolowanie zbiorników wodnych,
➢ Zajęcia i pogadanki na temat bezpieczeństwa w postaci programów
edukacyjno – profilaktycznych,
➢ Działania prewencyjno – kontrolne w czasie i w rejonie imprez
masowych i innych,
➢ Kontrola tzw. miejsc zagrożonych,
➢ Kontrola transportu publicznego.

Komenda Miejska Policji
w Płocku
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej
w Płocku
Straż Miejska w Płocku
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego
Urząd Miasta Płocka
Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
Organizacje pozarządowe

Prowadzenie działań
profilaktycznych
w szkołach
zagrożonych
przestępczością
i zjawiskami
niepożądanymi.

➢ Analiza i identyfikacja problemów bezpieczeństwa w placówkach
oświatowych oraz wśród dzieci i młodzieży,
➢ Analiza posiadanych informacji o zagrożeniach w szkołach
i ich rejonie,
➢ Bieżące współdziałanie z przedstawicielami placówek i rodzicami
(opiekunami).

Komenda Miejska Policji
w Płocku
Straż Miejska w Płocku
Organizacje pozarządowe

Zapobieganie
przestępczości
i demoralizacji
nieletnich.

➢ Kierowanie służb patrolowych w ustalone miejsca (parki, tereny
przedszkolne, place, skwery) w celu ujawniania osób
rozprowadzających narkotyki, spożywających alkohol lub
usiłujących dokonać czynu zabronionego na lub z udziałem
nieletnich itp.,
➢ Egzekwowanie od właścicieli lokali respektowania warunków
sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, łącznie
z wnioskowaniem o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
➢ Nadzór (monitorowanie miejsc) nad wprowadzaniem do obrotu
innych środków psychoaktywnych. Zajęcia edukacyjne pn.
„Odpowiedzialność prawna osób nieletnich” – gimnazja i szkoły

Komenda Miejska Policji
w Płocku
Straż Miejska w Płocku
dyrektorzy placówek
oświatowych
i wychowawczych
Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Organizacje pozarządowe
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ponadgimnazjalne.
Ochrona dzieci przez
niepożądanymi
zjawiskami ze strony
mass mediów, w tym
np. Internetu.

➢ Prowadzenie zajęć edukacyjnych i pogadanek w placówkach
oświatowych,
➢ Program edukacyjno – profilaktyczny pn. „Akademia Lwa Honorka”
(wybrane audycje radiowe).

Komenda Miejska Policji
w Płocku
Straż Miejska w Płocku
dyrektorzy placówek
oświatowych
i wychowawczych

Realizacja zadań
z zakresu
bezpieczeństwa ppoż.

➢ Przeprowadzanie czynności kontrolno - rozpoznawczych
w miejscach organizowania zimowego i letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży w ramach programu „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczne
Ferie”,
➢ Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów popż.,
➢ Popularyzacja wiedzy o bezpieczeństwie pożarowym,
➢ Organizowanie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna

II. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Obszar działania
Wzrost poczucia
bezpieczeństwa
wśród mieszkańców
w miejscach
publicznych
i w miejscu
zamieszkania.

Zadania
Dokonanie analiz
zagrożeń oraz
prowadzenie działań
informacyjnych
i edukacyjnych,
prewencyjnych
i ochronnych.

Id: 1263EB68-39CD-461F-93A7-E985FFF5319A. Uchwalony

Przykładowe sposoby realizacji
➢ Analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności
pod względem bezpieczeństwa,
➢ Analiza stanu służby prewencyjnej Straży Miejskiej, Policji i ocena
współpracy z podmiotami ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
➢ Organizacja działań promocyjnych i edukacyjnych na temat zagrożeń
i metod radzenia sobie w sytuacji zagrożenia,
➢ Organizowanie spotkań mieszkańców i ich przedstawicieli ze

Partnerzy
Komenda Miejska Policji
w Płocku
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej
w Płocku
Straż Miejska w Płocku
Urząd Miasta Płocka

Strona 8

służbami, wypracowanie metod współpracy, propagowanie idei
samopomocy,
➢ Organizowanie działań prewencyjnych i ochronnych w ramach
patroli, szczególnie w rejonach i miejscach zagrożonych,
➢ Kontrolowanie rejonów i miejsc szczególnie niebezpiecznych lub
miejsc wskazanych przez mieszkańców,
➢ Wzmacnianie współpracy mieszkańców z dzielnicowymi Policji
i rewirowymi Straży Miejskiej.
Kontrola lokali
gastronomicznych
oraz punktów
sprzedaży alkoholu,
pod kątem spełniania
wymagań ustawy
o wychowaniu w
trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz
aktów prawa
miejscowego.

➢ Współpraca Policji, Straży Miejskiej, Powiatowego Inspektora
Sanitarnego,
Państwowej
Inspekcji
Handlowej,
Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Urzędu Miasta,
➢ Kontrole doraźne, przeprowadzone w razie konieczności i potrzeby,
➢ Obserwacja rejonu lokali i sklepów z alkoholem w czasie służby
patrolowej i obchodowej,

Komenda Miejska Policji
w Płocku,
Straż Miejska w Płocku,
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna,
Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Zapewnienie
bezpieczeństwa
imprez masowych.

➢ Przestrzeganie
wymagań
ustawowych
związanych z
organizowaniem imprez masowych przez organizatorów,
➢ Monitoring oraz wzmocnienie patroli podczas trwania imprez
masowych,
➢ Podejmowanie zdecydowanych działań na wszelkiego rodzaju
przejawy zachowania chuligańskiego i niezgodnego z ogólnie
obowiązującymi normami prawnymi,
➢ Opiniowanie przedłożonej dokumentacji związanej z organizacją
imprez masowych.

Komenda Miejska Policji
w Płocku
Straż Miejska w Płocku
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku
Urząd Miasta Płocka
Powiatowa Stacja Sanitarno
-Epidemiologiczna
podmiot właściwy ds.
ratownictwa medycznego

Podniesienie poczucia

➢ Zwiększenie liczby patroli, w tym patroli pieszych, w miejscach

Komenda Miejska Policji
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bezpieczeństwa
obywateli.

zagrożonych,
➢ Wspólne służby patrolowe,
➢ Wzmocnienie roli dyżurnych i położenie szczególnego nacisku na
profesjonalne przyjmowanie i reagowanie na zawiadomienia o
przestępstwach i wykroczeniach.

w Płocku
Straż Miejska w Płocku
Urząd Miasta Płocka

Wykrywanie
i ściganie sprawców
przestępstw
i wykroczeń.

➢ Bieżące rozpoznawanie zagrożeń,
➢ Praca i współdziałanie z monitoringiem miejskim,
➢ Wymiana informacji pomiędzy służbami.

Komenda Miejska Policja
w Płocku
Straż Miejska w Płocku

Ograniczenie liczby
przestępstw
i wykroczeń,
w tym szczególnie
uciążliwych
społecznie.

➢
➢
➢
➢
➢

Ograniczenie
bytowania na terenie
miasta bezdomnych
lub dzikich zwierząt
stwarzających
zagrożenie dla ludzi.

➢ Patrole i obserwacja miejsc publicznych,
➢ Podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia
ludzi,
➢ Współdziałanie z mieszkańcami.
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Monitorowanie miejsc o szczególnym zagrożeniu,
Patrole i obserwacja miejsc publicznych,
Prowadzenie monitoringu w miejscach publicznych,
Współdziałanie z przedstawicielami mieszkańców,
Objęcie kontrolą miejsc okresowego przebywania dużej liczby osób.

Komenda Miejska Policja
w Płocku
Straż Miejska w Płocku
Monitoring Wizyjny Miasta
Płocka

Straż Miejska w Płocku
Schronisko dla Zwierząt
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Płocku
Organizacje pozarządowe
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Kontrole obiektów
przez PSP

➢ Prowadzenie działań kontrolno - rozpoznawczych w obiektach
użyteczności publicznej,
➢ Kontrola miejsc zbiorowego zamieszkania bądź czasowego
przebywania znaczącej ilości osób (hotele, hotele robotnicze,
noclegownie i schroniska dla bezdomnych, domy pomocy społecznej
i opieki, szpitale, obiekty kolonijne i wypoczynkowe oraz
konferencyjne itd.)

Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Płock

III. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM.

Obszar działania
Poprawa
bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.

Zadania
Prowadzenie działań
edukacyjnych oraz
akcji profilaktyczno –
kontrolnych mających
na celu ograniczenie
liczby zdarzeń
drogowych, w tym z
udziałem
niechronionych
uczestników ruchu
drogowego.

➢

➢
➢

➢

➢
➢

Wykluczanie
z ruchu pojazdów
zagrażających
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➢

Przykładowe sposoby realizacji
Realizacja programów edukacyjnych kreujących właściwe postawy
uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem
uczestników niechronionych,
Typowanie na podstawie przeprowadzanych analiz miejsc
niebezpiecznych i adekwatne dyslokowanie służb ruchu drogowego,
Eliminowanie z ruchu kierujących będących pod wpływem alkoholu
lub środków odurzających oraz pojazdów uciążliwych dla
środowiska,
Zbieranie informacji od służb o miejscach w których najczęściej
występują zdarzenia drogowe, w celu poprawy oznakowania
pionowego i poziomego,
Poprawa infrastruktury drogowej, w tym rozbudowa systemu ścieżek
rowerowych,
Poprawa stanu wyposażenia służb prowadzących działania ratownicze
na drogach i szlakach komunikacyjnych,
Doskonalenie umiejętności i współdziałania służb, instytucji
i organizacji działających w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego,

Partnerzy
Komenda Miejska Policji
w Płocku
Straż Miejska w Płocku
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej
Urząd Miasta Płocka
Miejski Zarząd Dróg
placówki oświatowe
Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego
Wojewódzki inspektorat
Transportu Drogowego
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bezpieczeństwu lub
uciążliwych dla
środowiska.

➢ Kontrolowanie stanu technicznego autobusów oraz sprawdzanie stanu
trzeźwości kierujących autobusami przewożącymi dzieci i młodzież,
➢ Kontrola transportu ciężarowego pod kątem dopuszczalnej
ładowności, oraz przestrzegania ograniczeń w zakresie poruszania
i wjazdu,

IV. BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKOWE SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE

Obszar
działania

Zadania

Epidemiologia
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Partnerzy

➢ Prowadzenie nadzoru sanitarno – epidemiologicznego nad Powiatowa Stacja Sanitarnoplacówkami ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem Epidemiologiczna
Powiatowy Lekarz Weterynarii
szybkiego reagowania, informowania i raportowania,
o przypadkach podejrzewanych i potwierdzonych chorób zakaźnych,
➢ Realizacja dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach masowych
zachorowań w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób
zakaźnych,
➢ Przygotowanie procedur i udział w szkoleniach mających na celu
wypracowanie zasad reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń
zdrowotnych związanych z możliwością zawlekania chorób wysoce
zakaźnych, szczególnie w czasach wielkiej mobilizacji ludności,
➢ Prowadzenie nadzoru nad realizacją szczepień ochronnych dzieci i
młodzieży,
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Higiena Komunalna

➢ Monitorowanie jakości wody do spożycia, wody na pływalniach Powiatowa Stacja Sanitarnomiejskich oraz wody w kąpielisku i miejscach wykorzystywanych do Epidemiologiczna
kąpieli oraz wydawanie ocen w tym zakresie,
➢ Opiniowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Płocka,
➢ Monitorowanie stanu sanitarno – higienicznego obiektów
turystycznych, tras na terenie miasta Płocka, obiektów świadczących
usługi dla mieszkańców oraz zakładów opieki zdrowotnej, domów
pomocy społecznej, obiektów służącym pomocy dla bezdomnych.

Nadzór Higieny
Pracy

➢ Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie chorób
zawodowych,
➢ Prowadzenie nadzoru w zakresie warunków zdrowotnych środowiska
pracy,
➢ Nadzorowanie przygotowania pracodawców pod kątem przestrzegania
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac
związanych z usuwaniem bądź zabezpieczaniem wyrobów
zawierających azbest,
➢ Działania związane z nadzorem nad substancjami chemicznymi i ich
mieszaninami, nad produktami biobójczymi, detergentami,
➢ Działania związane z nadzorem nad prekursorami narkotyków,
➢ Nadzór w zakresie egzekwowania zakazu wytwarzania
i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji
psychoaktywnych.

Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

Oświata Zdrowotna
i Promocja Zdrowia

➢ Realizacja programów edukacyjnych i kampanii społecznych
w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
➢ Realizacja zadań wynikających z „Profilaktycznego programu

Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
Komenda Miejska Policji
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w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych w Płocku
środków psychoaktywnych”,
Straż Miejska w Płocku
➢ Realizacja zadań wynikających z „Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”,
➢ Koordynacja i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących
profilaktyki używania środków zastępczych „dopalaczy”,
➢ Propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Higiena Dzieci
i Młodzieży

➢ Kontrole w placówkach zorganizowanego wypoczynku dzieci
i młodzieży zarejestrowanych w elektronicznej bazie danych,
➢ Przeprowadzanie wspólnych inspekcji z przedstawicielami służb.

Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
Komenda Miejska Policji
w Płocku
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Płocku

V. BEZPIECZEŃSTWO NAD WODAMI

Obszar
działania
Zapewnienie
bezpieczeństwa
osobom
przebywającym na
obszarach wodnych.

Zadania

Zapewnienie stałej
kontroli danego obszaru
wodnego przez Policję
i ratowników wodnych.

Upowszechnianie zasad
bezpiecznego
korzystania
z wyznaczonego
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➢ Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których może Komenda Miejska Policji
występować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących w Płocku
Komenda Miejska
zbiorniki wodne do rekreacji,
Państwowej Straży Pożarnej
➢ Właściwe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc wypoczynku nad w Płocku
Ochotnicza Straż Pożarna
wodami,
Straż Miejska w Płocku
➢ Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych, polegających m. Urząd Miasta Płocka
Miejski Ośrodek Sportu
in. na: oznakowaniu miejsc niebezpiecznych
i objęciu ich nadzorem, we współpracy z Policją i podmiotami i Rekreacji
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obszaru wodnego oraz
zapewnianie
przekazywania
informacji
o dopuszczalności lub
zakazie korzystania
z tego obszaru.

Sprawdzanie przez
PSSE akwenów pod
kątem przydatności do
kąpieli.
Oczyszczanie
powierzchni dna
obszaru przeznaczonego
do pływania lub kąpieli
z przedmiotów
mogących spowodować
skaleczenie lub inny
wypadek.

ratownictwa wodnego (w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych Powiatowa Stacja Sanitarnodo kąpieli) oraz uświadamianiu zagrożeń związanych z wypoczynkiem Epidemiologiczna
nad wodą dzieci i młodzieży szkolnej,
WOPR i inne podmioty właściwie
ws. ratownictwa wodnego
➢ Informowanie i ostrzeganie o warunkach pogodowych oraz innych
czynnikach, które mogą powodować utrudnienia lub zagrożenia dla
zdrowia lub życia osób,
➢ Zapewnienie warunków do organizowania pomocy oraz ratowania
osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo
utraty życia lub zdrowia,
➢ Zabezpieczanie imprez odbywających się przy akwenach
jednostki pływające,

przez

➢ Wyznaczenie i wykonanie miejsc o odpowiednich parametrach
technicznych do wodowania łodzi ratowniczych,
➢ Prowadzenie okresowych prac porządkowych na obszarach wodnych,

Wyposażenie w sprzęt
ratunkowy
i pomocniczy oraz
urządzenia
sygnalizacyjne
i ostrzegawcze.
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VI. BEZPIECZEŃSTWO – w sytuacjach masowych zagrożeń

Obszar
działania

Zadania

Ochrona społeczności
lokalnej przed
potencjalnymi
zagrożeniami
wynikającymi
z lokalizacji na terenie
Płocka i w
bezpośrednim pobliżu
zakładów dużego
i podwyższonego
ryzyka.

Ograniczenie skutków
potencjalnych zagrożeń
w przypadku zaistnienia
poważnej awarii
przemysłowej lub
wypadku
komunikacyjnego.

➢ Podnoszenie stopnia przygotowania i odpowiedniego wyposażenia
służb ratowniczych i porządkowych oraz instytucji odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo mieszkańców,
➢ Przeprowadzanie kontroli
stacji paliw i gazu płynnego
zlokalizowanych w miejscach charakterystycznych (u zbiegu głównych
dróg) o dużym natężeniu ruchu,
➢ Prowadzenie kontroli w zakładach stwarzających ryzyko wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej (ZZR, ZDR),
➢ Doskonalenie zasad współdziałania
służb dyżurnych i obiegu
informacji o zdarzeniu,
➢ Kontrola
pojazdów
ciężarowych
przewożących
materiały
niebezpieczne,
➢ Okresowe ćwiczenia służb ratowniczych i porządkowych,

Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku
Komenda Miejska Policji
w Płocku
Urząd Miasta Płocka
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
Zakładowa Straż Pożarna

Bezpieczeństwo
powodziowe.

Monitorowanie stanu
infrastruktury
zabezpieczającej
i prac regulacyjnych.

➢ Występowanie do RZGW o systematyczne prowadzenie prac
regulacyjnych w strefie cofki zbiornika włocławskiego,
➢ Kontrola stanu obiektów zabezpieczających (wały i zapory boczne,
pompownie, śluzy, jazy, zastawki rowy melioracyjne, kanalizacja
deszczowa, port i brama wodna, przystań jachtowa),
➢ Zapewnienie miejsc do slipowania łodzi ratowniczych, w szczególności
w obrębie nowej przystani jachtowej,

Urząd Miasta Płocka
Komenda Miejska Policji
w Płocku
Straż Miejska w Płocku

Podnoszenie
świadomości
mieszkańców terenów
zagrożonych.

➢ Działania informacyjne i edukacyjne,
➢ Stworzenie odpowiedniej zakładki na stronach internetowych miasta.
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V. MONITOROWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU

Prezydent Miasta Płocka oraz Komisja Bezpieczeństwa i Porządku koordynuje realizację Programu na
poziomie miasta na prawach powiatu. Realizatorzy zadań w niniejszym Programie

zobowiązani są do

współdziałania pomiędzy sobą i z podmiotami współpracującymi, a także do wymiany informacji mającej na
celu efektywniejsze wykonanie planowanych przedsięwzięć. W ramach Programu proponuje się wdrażanie
i realizowanie programów kierunkowych zawierających m.in. przedsięwzięcia edukacyjne, informacyjne,
profilaktyczne, prewencyjne, kontrolne, szkoleniowe, udział w organizowanych kampaniach społecznych,
programy i plany krótkookresowe i wieloletnie w odniesieniu do konkretnych działań czy też zagrożeń
wskazanych przez podmioty uczestniczące w Programie. Ze względu na duży zakres przedsięwzięć oraz ich
długofalowość Program należy traktować jako zadanie ciągłe, rozłożone na kolejne lata. Podmioty będące
realizatorami zadań, które ich dotyczą, zobowiązani są do przedstawiania sprawozdań z ich wykonania
Prezydentowi Miasta Płocka za rok poprzedni ze zrealizowanych przez jednostkę zadań.
Oceny realizacji Programu dokonuje się w cyklu rocznym w ramach sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku przedkładanego Radzie Miasta do 31 stycznia każdego roku. „Miejski program
zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka na lata
2018 - 2022” jest programem otwartym i dynamicznym w związku z czym może być aktualizowany
i przystosowywany do zaistniałych potrzeb.
Informacje cząstkowe z realizacji poszczególnych zadań będą przedstawiane Prezydentowi Miasta Płocka na
pisemną prośbę, zgodnie z określonymi terminami.
W imieniu Prezydenta Miasta Płocka Program koordynuje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych UMP.
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