UCHWAŁA NR LI/528/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz
Powiatu Nowosądeckiego na lata 2018 - 2020” w zakresie dotyczącym Miasta
Nowego Sącza

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 oraz art. 12 pkt 9b w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1868), Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu
Nowosądeckiego na lata 2018 - 2020” w zakresie dotyczącym Miasta Nowego Sącza.
Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Janusz Kwiatkowski
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Wprowadzenie:
Bezpieczeństwo to jeden z zasadniczych elementów zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należy do zasadniczych zadań państwa, gdyż poczucie bezpieczeństwa lub jego brak przesądza,
o jakości życia i rozwoju społeczeństwa. Zadanie to, spośród wielu innych, przypisane zostało również samorządom powiatowym. Rolą samorządów jest nie
tylko

zwierzchnictwo nad

instytucjami,

których

celem

jest

utrzymanie

porządku,

ale

wspieranie

ich

w

działaniach

prewencyjnych. Tylko wspólne,

systematyczne i skoordynowane działania służb, inspekcji i straży oraz mieszkańców mogą doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta
Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego. W związku z tym wymaga to zwiększenia skuteczności ze strony Policji oraz jednostek i służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo, jak również zapewnienie mechanizmów stałej współpracy tych jednostek z organami administracji samorządowej oraz organizacjami społecznymi.
„Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza
i Powiatu Nowosądeckiego na lata 2018-2020” ma przyczynić się do ograniczenia skali zjawisk i zachowań budzących powszechny sprzeciw i poczucie
zagrożenia wśród mieszkańców Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego oraz jest dokumentem, który zawiera szereg zamierzeń mających poprawić
ogólny stan poziomu bezpieczeństwa publicznego.
Na społeczne poczucie bezpieczeństwa wpływa nie tylko rzeczywisty poziom przestępczości, ale także subiektywne opinie obywateli, które wyrażają się
w lękach i niepewności o swój spokojny byt i bezpieczeństwo własnej rodziny.
Obszar „Programu…” dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy porządku publicznego, jak również zapobiegania przestępczości wśród mieszkańców
jednostek samorządowych wymienionych w poniższym zestawieniu tabelarycznym.
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nazwa jednostki samorządowej

Ogółem liczba ludności

Miasto Nowy Sącz
Miasto Grybów
Miasto i Gmina Krynica - Zdrój
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój
Miasto i Gmina Stary Sącz
Gmina Chełmiec
Gmina Gródek n/Dunajcem
Gmina Grybów
Gmina Kamionka Wielka
Gmina Korzenna
Gmina Łabowa
Gmina Łącko
Gmina Łososina Dolna
Gmina Nawojowa
Gmina Podegrodzie
Gmina Rytro
RAZEM:

83 947
6 076
16 840
11 591
10 678
23 574
28 107
9 168
24 995
10 274
14 359
5 989
16 384
10 899
8 595
12 988
3 814
298 278

Uzasadnienie tworzenia programu:
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) do zadań publicznych
powiatu należy zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
Art. 12 pkt 9b stanowi, że uchwalenie „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego” należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu (Rada Miasta).
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Prezydent Miasta Nowego Sącza, zgodnie ze swoją właściwością oraz w oparciu o art. 33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r.,
poz. 1875 z późn. zm.) jest kierownikiem Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza, jak również
kierowników jednostek organizacyjnych miasta, a także sprawuje nad nimi zwierzchnictwo. Starosta Nowosądecki zgodnie ze swoją właściwością oraz w oparciu
o art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 r., poz. 1868) jest kierownikiem Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz zwierzchnikiem
służbowym pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, jak również kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży, a także
sprawuje nad nimi zwierzchnictwo.
W celu realizacji zadań Prezydenta i Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad miejskimi i powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań
określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, została utworzona Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta
Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, której przewodniczy Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Starosta Nowosądecki. Do jej zadań należy między innymi
przygotowanie projektu „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli” (art. 38 a ust. 2 pkt 3 ustawy
o samorządzie powiatowym).

Występujące zagrożenia:
1)

Utrzymująca się na wysokim poziomie liczba przestępstw zwłaszcza kradzieży, kradzieży z włamaniem i przestępstw gospodarczych.

2)

Wzrastająca liczba przestępstw związanych z dystrybucją narkotyków, nasilające się zjawiska demoralizacji i przestępczości nieletnich.

3)

Zagrożenia narkomanią i alkoholizmem wśród dzieci i młodzieży, zwiększająca się liczba aktów przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec
nieletnich.

4)

Utrzymująca się na wysokim poziomie liczba zagrożeń w ruchu drogowym.

5)

Zagrożenia dla zdrowia, życia ludności i środowiska naturalnego spowodowane czynnikami naturalnymi lub technicznymi.

Główne cele programu:
1)

Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania,
poprzez systematyczną analizę zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności lokalnych pod względem bezpieczeństwa.
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2)

Wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez bieżące monitorowanie stanu dróg i działania na rzecz poprawy stanu nawierzchni dróg oraz bezpiecznych
rozwiązań komunikacyjnych.

3)

Kontrola przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym przez kierujących pojazdami i pieszych.

4)

Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, ograniczenie przestępstw i wykroczeń poprzez monitorowanie i kontrolę środków komunikacji publicznej.

5)

Wzrost bezpieczeństwa w szkołach poprzez edukację i przygotowanie dzieci i młodzieży do właściwego postępowania w sytuacjach zaistnienia różnych
zagrożeń.

6)

Zapobieganie oraz podejmowanie działań na rzecz przemocy w rodzinie oraz przestępczości, uzależnień nieletnich i aspołecznym zachowaniom.

7)

Zorganizowanie zintegrowanego systemu łączności radiowej na potrzeby Zarządzania Kryzysowego miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

Obszary wykazane w programie, które wymagają prowadzenia działań profilaktycznych i zapobiegawczych:
I.

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania:

1)

wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania;

2)

poprawa skuteczności zwalczania przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu (kradzież mienia, kradzież samochodów, kradzież z włamaniem, bójka
i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, uszkodzenia mienia, uszkodzenie ciała);

3)

utrzymanie niskiego poziomu zagrożenia przestępczością w kategoriach przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu;

4)

zapobieganie popełnianiu i ściganie sprawców wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu oraz ograniczenie skali występowania czynów o charakterze
chuligańskim;

5)

ochrona przed narkomanią, alkoholizmem i innymi patologiami;

6)

podniesienie poziomu wiedzy rodziców, opiekunów i nauczycieli w zakresie zasad bezpieczeństwa podopiecznych oraz wspieranie inicjatyw innych organizacji
służących poprawie poziomu bezpieczeństwa.
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II. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:

1)

wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

2)

ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych;

3)

monitorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie przewozu drogowego osób i rzeczy;

4)

weryfikacja oznakowania dróg, jako środka poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

5)

nauka właściwych zachowań w ruchu drogowym - podniesienie poziomu szkolenia rowerzystów, motorowerzystów oraz kandydatów na kierowców pojazdów
silnikowych;

6) organizowanie szkoleniowych warsztatów dla instruktorów i wykładowców oraz kandydatów na kierowców pojazdów silnikowych;
7) prowadzenie kursów doszkalających dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o wydawanie karty rowerowej;
8) współpraca przy sprawowaniu nadzoru i pomocy merytorycznej ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców pojazdów silnikowych;
9) przeprowadzenie szkoleń i działań dotyczących obowiązkowego używania odblasków przez pieszych i rowerzystów.
III. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej:

1)

ograniczenie przestępstw i wykroczeń w środkach komunikacji publicznej;

2)

wdrażanie systemu monitoringu w środkach komunikacji.

IV. Bezpieczeństwo w szkołach:

1)

wzrost bezpieczeństwa w szkołach oraz skuteczne zwalczanie nagannych zachowań dzieci i młodzieży;

2)

przygotowanie dzieci i młodzieży do właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia;

3)

ochrona przed narkomanią, alkoholizmem i innymi patologiami.

V. Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych:

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się, uprawiających sport lub rekreację na akwenach, ciekach wodnych oraz kąpieliskach;
2) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców podczas wystąpienia katastrof naturalnych - głównie powodzi, podtopień.
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VI. Przemoc w rodzinie:

1)

zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz przestępczości i zachowaniom aspołecznym oraz diagnoza zjawiska przemocy;

2)

podejmowanie działań na rzecz pomocy rodzinie poprzez zapewnienie specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym skutkami patologii społecznej tj. udzielanie
pomocy i wsparcia psychologicznego.

VII. Bezpieczeństwo weterynaryjne:

1) zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i epidemiologicznego mieszkańców Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego;
2) monitorowanie występowania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych (zoonoz);
3) zapobieganie wystąpienia i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (zoonoz).
VIII. Bezpieczeństwo w górach:

1) niesienie pomocy w górach ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone;
2) organizowanie i prowadzenie służby ratowniczej w tym zrzeszanie i szkolenie ratowników górskich w celu zapobiegania wypadkom w górach;
3) ochrona środowiska górskiego.
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Podmioty biorące udział w realizacji programu oraz podmioty i przewidziane do współpracy i współdziałania:
Na terenie miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego wiodącą rolę w realizacji „Programu…” pełni Prezydent Miasta Nowego Sącza i Starosta
Nowosądecki, jako Współprzewodniczący Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, w pracach której
uczestniczą z mocy art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym m. in. Przedstawiciele niżej wymienionych jednostek lub innych służb
pomocniczych, (jako stali członkowie lub z głosem doradczym). Każda z wymienionych poniżej służb, inspekcji i straży biorący udział w realizacji programu wykonują
swoje szczegółowe zadania w oparciu o postanowienia wynikające z treści „Programu…”, uwzględniając ich treść w swoich planach działania na dany rok
kalendarzowy oraz zabezpieczając na ten cel wymagane środki budżetowe. W przypadkach realizacji programów angażujących znaczne środki finansowe na obszarze
miasta Nowego Sącza lub Powiatu Nowosądeckiego właściwa Rada będzie podejmowała decyzje mające na celu zabezpieczenie wymaganej ilości środków na ten cel,
na podstawie wniosku składanego przez jednostkę realizującą dane przedsięwzięcie.

W realizacji programu biorą udział:
1)

Rada Miasta Nowego Sącza,

2)

Urząd Miasta Nowego Sącza - Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Edukacji, Wydział Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności,

3)

Rada Powiatu Nowosądeckiego,

4)

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa.

5)

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,

6)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu,

7)

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nowym Sączu,

8)

Komenda Straży Miejskiej w Nowym Sączu, Straż Miejska w Krynicy Zdroju, Straż Gminna w Chełmcu,

9)

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
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10)

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu,

11)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (MOPS),

12)

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu (SOIK),

13)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu (PCPR),

14)

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Sączu,

15)

Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR),

16)

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) Grupa Krynicka,

17)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

18)

Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Jednostki przewidziane do współpracy i współdziałania:
1)

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu,

2)

Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu,

3)

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu,

4)

Straż Ochrony Kolei (SOK),

5)

Urzędy miast, miast i gmin oraz gmin,

6)

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu (MORD),

7)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Dolnego Dunajca z/s w Nowym Sączu (RZGW),

8)

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie - Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu (MZMiUW),

9)

Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu (MOTU),

10)
11)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Nowosądeckiego,
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu miasta Nowego Sącza i powiatu Nowosądeckiego.
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RÓŻNE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I ZAPOBIEGAWCZE
LP.

I.

OBSZAR DZIAŁANIA,
KOORDYNATOR

BEZPIECZEŃSTWO
W MIEJSCACH
PUBLICZNYCH
I MIEJSCU
ZAMIESZKANIA
KOORDYNATOR
Komendant
Miejski Policji
w Nowym Sączu

CEL

Wzrost poczucia
bezpieczeństwa
wśród mieszkańców
Miasta Nowego Sącza
i Powiatu
Nowosądeckiego
w miejscach publicznych
i miejscu
zamieszkania.

TREŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Analiza zagrożeń bezpieczeństwa
i realnych potrzeb społeczności lokalnych
pod względem bezpieczeństwa.

SPOSÓB REALIZACJI

JEDNOSTKI
WSPÓŁPRACUJĄCE
I WSPÓŁDZIAŁAJĄCE

Przeprowadzanie analiz zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb
mieszkańców pod względem bezpieczeństwa oraz
bieżące monitorowanie zagrożeń wg. Właściwości,
uciążliwości dla lokalnej społeczności
tj. kradzieże, zakłócenia spokoju, porządku publicznego,
uszkodzenia mienia, oraz wymiana informacji w tym zakresie.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi,
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej,
Straż Miejska/Gminna,
Straż Ochrony Kolei,
Straż Graniczna.

Spotkania mieszkańców z przedstawicielami Komendy Miejskiej
Policji i jednostek podległych, wypracowanie
metod współpracy, propagowanie idei samopomocy,
promowanie wśród mieszkańców założeń Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi,
jednostki samorządowe,
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej,
Straż Miejska/Gminna,
Straż Ochrony Kolei,
Straż Graniczna.

Wzrost efektywności służby patrolowej w rejonach
szczególnie zagrożonych.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi.

Realizacja programów współpracy Policji
z innymi instytucjami.

W zależności od programu.

Realizacja działań mających na celu
przeciwdziałanie zagrożenia terrorystycznego.

Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałaniu
zagrożeniom terrorystycznym, wymiana informacji.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi,
jednostki samorządowe,
Straż Miejska, Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej,
Straż Gminna, Straż Graniczna,
Straż Ochrony Kolei.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu.
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BEZPIECZEŃSTWO
W MIEJSCACH
PUBLICZNYCH
I MIEJSCU
ZAMIESZKANIA
cd.
I.
cd.
KOORDYNATOR
Komendant
Miejski Policji
w Nowym Sączu

cd.
Wzrost poczucia
bezpieczeństwa wśród
mieszkańców
Miasta Nowego Sącza
i Powiatu
Nowosądeckiego
w miejscach publicznych
i miejscu
zamieszkania.

Analiza stanu służby prewencyjnej Policji.

Dostosowanie ilości służb patrolowych do potrzeb
wynikających z analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Poprawa skuteczności zwalczania przestępstw
przeciwko życiu i zdrowiu oraz
mieniu kradzież mienia, kradzież samochodów,
kradzież z włamaniem,
bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze,
uszkodzenie mienia, uszkodzenie ciała).

Maksymalne zintensyfikowanie czynności procesowych
na miejscu zdarzenia.

Utrzymanie niskiego poziomu zagrożenia
przestępczością w kategoriach:
przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu.

Zapobieganie popełnieniu
i zdecydowane ściganie sprawców wykroczeń
przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu.
Ograniczenie skali występowania czynów
o charakterze chuligańskim.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

wraz z jednostkami podległymi,
jednostki samorządowe
Straż Miejska, Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej,
Straż Gminna, Straż Graniczna,
Straż Ochrony Kolei.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu
wraz z jednostkami podległymi.

Właściwa dyslokacja służby na podstawie analiz tygodniowych.
Działania w okresach przewidywanych wzrostów przestępczości
(ferie, wakacje, okresy świąt).
Zacieśnienie współpracy z podmiotami poza policyjnymi
odpowiedzialnymi za stan porządku publicznego.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi,
jednostki samorządowe,
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej,
Straż Miejska/Gminna,
Straż Graniczna,
Straż Ochrony Kolei.

Właściwa dyslokacja służby na podstawie analiz tygodniowych.
Działania prewencyjne w okresach przewidywanych wzrostów
przestępczości (ferie, wakacje, okresy świąt).
Współpraca z podmiotami poza policyjnymi odpowiedzialnymi
za stan porządku publicznego.
Zwiększenie represyjności wobec sprawców czynów
chuligańskich w postępowaniu mandatowym oraz sporządzanie
wniosków o ukaranie.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi,
jednostki samorządowe,
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej,
Straż Graniczna,
Straż Miejska/Gminna,
Straż Ochrony Kolei.
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BEZPIECZEŃSTWO
W MIEJSCACH
PUBLICZNYCH
I MIEJSCU
ZAMIESZKANIA
cd
I.

cd
I.

KOORDYNATOR
Sądeckie Pogotowie
Ratunkowe

BEZPIECZEŃSTWO
W MIEJSCACH
PUBLICZNYCH
I MIEJSCU
ZAMIESZKANIA
KOORDYNATOR
Prezydent Miasta
Nowego Sącza,
Starosta Nowosądecki

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu
wraz z jednostkami podległymi,
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej,
Straż Graniczna, GOPR.

Ochrona przed zagrożeniami i ratownictwo.

Uczestnictwo w profilaktyce i ćwiczeniach ratownictwa
medycznego i służb ratowniczych.

Ratownictwo medyczne.

Pokazy i szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego.

Szkoły, przedszkola,
zakłady pracy.

Zabezpieczenie imprez masowych.

Zespoły ratownictwa medycznego.

Jednostki Samorządowe,
organizacje społeczne.

Podniesienie wiedzy
mieszkańców na temat
postępowania
w przypadku zaistnienia
rożnych zagrożeń oraz
podniesienie poziomu
i skuteczności działań
jednostek
samorządowych,
służb inspekcji i straży.

Upowszechnianie wśród mieszkańców
zasad zachowania się w sytuacjach
wystąpienia rożnych zagrożeń, w tym
w czasie wystąpienia anomalii pogodowych.

Przygotowanie i ustalenie procedur działania w różnych
sytuacjach (szkolenia, ćwiczenia), prowadzenie
(kontynuowanie) ratownictwa doraźnego.
Analiza i ocena możliwości wystąpienia zagrożeń.
Organizacja ćwiczeń o charakterze zgrywającym
struktury samorządowe
z działaniami służb, inspekcji i straży.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi,
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej,
Wójt, Burmistrz.

Zapewnienie
właściwego reagowania
mieszkańców
na rożnego rodzaju
zagrożenie.

Upowszechnianie wśród mieszkańców oraz
załóg zakładów pracy obowiązujących
sygnałów alarmowych oraz sposobu
zachowania się po ich ogłoszeniu, planów
ewakuacyjnych, przeciwpowodziowych,
przeciwpożarowych itp.

Przekazywanie komunikatów poprzez lokalne środki
masowego przekazu o kategorii sygnałów alarmowych,
aktualizowanie planów ewakuacyjnych, przeciwpowodziowych,
przeciwpożarowych itp.

Podejmowanie działań mających na celu
zapewnienie właściwej ochrony oraz
poziomu bezpieczeństwa obiektów
infrastruktury krytycznej.

Opracowanie dokumentacji systemu ochrony obiektów
infrastruktury krytycznej.
Opracowanie planów ewakuacji obiektów.
Zapewnienie sprawnego kierownictwa ochrony obiektów.
Działania edukacyjne.

Profilaktyka
i bezpieczeństwo
zdrowotne.

Zapewnienie żywotnych
interesów
funkcjonowania
społeczności lokalnej.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu,
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej,
Wójtowie,
Burmistrzowie gmin,
lokalne media.

Właściciele posiadający
infrastrukturę krytyczną.
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cd
I.

BEZPIECZEŃSTWO
W MIEJSCACH
PUBLICZNYCH
I MIEJSCU
ZAMIESZKANIA

Poprawa skuteczności
powodzenia działań
zapobiegawczych,
jak również różnych
prowadzonych akcji
ratowniczych, w tym
powodziowych.

Podejmowanie działań mających na celu
doposażenie miejskich, gminnych magazynów
p. powodziowych w rożnego rodzaju
sprzęt, materiały.

Zakup różnego rodzaju artykułów służących
do zabezpieczenia przeciw-powodziowego,
zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie.

Wójtowie,
Burmistrzowie gmin.

Szybki przekaz
mieszkańcom informacji
na temat wystąpienia
rożnych zagrożeń.

Zawieranie porozumień z lokalnymi środkami
przekazu dotyczących sposobów powiadamiania
i ostrzegania mieszkańców o rożnego rodzaju
zagrożeniach.

Przekazywanie poprzez środki lokalne informacji
dla mieszkańców o środkach alarmowych i ich kategoriach.

Wójtowie, Burmistrzowie gmin,
Lokalne środki
masowego przekazu.

Opracowanie aktualizacji map zagrożeń i ryzyka powodziowego.

RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni
Dolnego Dunajca
z/s w Nowym Sączu,
MZMiUW w Krakowie
Inspektorat Rejonowy
w Nowym Sączu
(od 2018 roku Wody Polskie nowa ustawa).

Organizowanie ćwiczeń ewakuacji pracowników zakładów pracy,
szkół, obiektów użyteczności publicznej,
w tym z obiektów wielko-powierzchniowych centrów handlowych.
Wykonywanie próbnych ewakuacji budynków.

Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w Nowym Sączu,
Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności
Urzędu Miasta Nowego Sącza,
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej.

cd.
KOORDYNATOR
Prezydent Miasta
Nowego Sącza,
Starosta Nowosądecki
Poprawa ochrony
przeciw powodziowej
w danym terenie.

cd
I.

KOORDYNATOR
Komendant Miejski PSP
w Nowym Sączu

Poprawa organizacji
oraz skuteczności
przeprowadzania
działań ewakuacyjnych.

Realizacja działań przez administratorów cieków
wodnych w zakresie właściwego utrzymania
koryt rzek i potoków oraz umocnień
linii brzegowej w celu zapewnienia swobodnego
przepływu wód powodziowych oraz
spływu kry lodowej, w kontekście dokonanej
oceny skali zagrożenia powodziowego.

Podniesienie wiedzy pracowników
zakładów pracy, klientów obiektów wielko
powierzchniowych na temat zasad
prowadzenia ewakuacji.
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Wykorzystanie urządzeń do automatycznego nadzoru nad
ruchem drogowym.
Realizowanie działań poprawiających bezpieczeństwo w ruchu
drogowym, w tym usuwanie pojazdów z miejsc utrudniających
prawidłowy ruch pojazdów i pieszych
na terenie miasta Nowego Sącza.
Monitorowanie bieżących uszkodzeń i ubytków w nawierzchni jezdni
na terenie miasta i powiatu nowosądeckiego.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi,
Straż Miejska
w Nowym Sączu,
Straż Miejska w Krynicy Zdroju,
Straż Gminna w Chełmcu,
Powiatowy oraz
Miejski Zarząd Dróg.
GDDKiA, ZDW.

Realizacja programów prewencyjnych i profilaktyki
bezpieczeństwa na drogach.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi,
jednostki samorządowe, KM
PSP, Straż Miejska/Gminna,
Straż Graniczna,
Służba Ochrony Kolei.

Przygotowanie i realizacja wzmożonych działań w celu
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez
kontrolowanie prędkości, stanu trzeźwości kierujących.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi.

Bieżące monitorowanie stanu dróg w celu
poprawy bezpieczeństwa.

BEZPIECZEŃSTWO
W RUCHU
DROGOWYM

II.

Wzrost bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.

KOORDYNATOR
Komendant
Miejski Policji
w Nowym Sączu

Ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych
w wypadkach drogowych.

1. Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa ze szczególnym
uwzględnieniem wypadków ze skutkiem śmiertelnym.
Analizowanie poprawności rozwiązań technicznych
i organizacyjnych w miejscach zdarzeń wypadków ze skutkiem
śmiertelnym - sporządzanie wniosków pod adresem
właściwych zarządców dróg.
2. Kierowanie patroli ruchu drogowego w miejsca gdzie
występuje największe zagrożenia zgodnie z tzw. „grafikiem
zagrożeń”, który pozwoli na obecność funkcjonariuszy
w miejscach najbardziej zagrożonych wypadkowością.
3. Stosowanie niekonwencjonalnych metod np. automatycznej
kontroli prędkości kaskadowego systemu kontroli prędkości,
cyklicznych zmian miejsc pełnienia służby przy wykorzystaniu
środków technicznych np. video radaru.
4. Zwiększenie liczby patroli poprzez pełnienie służby wraz
ze Strażą Miejską, Karpackim Oddziałem Straży Granicznej,
Inspekcją Celną.
5. Kierowanie patroli w rejony zagrożone zdarzeniami drogowymi
z udziałem osób pieszych na terenie miasta Nowego Sącza
zgodnie z grafikiem zagrożeń aktualizowanym kwartalnie.
6. Kontynuacja przez WRD działań kontrolnych głównie
w odniesieniu do pieszych pod nazwą „Pieszy”.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi,
jednostki samorządowe,
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej,
Straż Miejska/Gminna,
Straż Graniczna,
Służba Ochrony Kolei,
Inspekcja Transportu
Drogowego,
GDDKiA.
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cd.
Ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych
w wypadkach drogowych.

cd.
BEZPIECZEŃSTWO
W RUCHU
DROGOWYM
cd.
II

KOORDYNATOR
Komendant
Miejski Policji
w Nowym Sączu

cd.
Wzrost bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.

Monitorowanie przestrzegania
obowiązujących przepisów w zakresie
przewozu drogowego osób i rzeczy.

Weryfikacja oznakowania dróg, jako środek
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Organizacja pomiarów prędkości pojazdów
w ruchu drogowym na różnych drogach
i ulicach miasta Nowego Sącza
i Powiatu Nowosądeckiego przy zachowaniu
zasady kaskadowego jej pomiaru w stosunku
co do patrolu drogowego czy urządzenia
radarowego.

7. Egzekwowanie zarówno od kierujących jak i pasażerów
obowiązku używania pasów bezpieczeństwa, w tym właściwe
przewożenie dzieci w wieku do lat 12.
8. Intensyfikacja kontroli stanu trzeźwości przy wykorzystaniu
maksymalnej ilości urządzeń w czasie prowadzonych akcji
„Trzeźwość”, „Dyskoteka”. Kierować patrole w miejsca
wskazane przeprowadzoną analizą problemu zgodnie
z załączonym grafikiem aktualizowanym raz na kwartał.
9. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w rejonach placówek
oświatowych.
10. Udział Placówki Straży Granicznej w Tarnowie
w ogólnopolskich działaniach na rzecz poprawy
bezpieczeństwa tj. Bezpieczny weekend, Bezpieczne wakacje,
Bezpieczna droga do szkoły, Pasy.

1. Organizowanie działań kontrolnych ukierunkowanych na:
transport drogowy, zminimalizowanie utrudnień i zagrożeń
w ruchu drogowym.
2. Sprawdzanie stanu technicznego autobusów i pojazdów
przewożących dzieci i młodzież do szkoły, jak również
zwrócenie uwagi na przestrzeganie przez kierujących tymi
pojazdami obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

KMP w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi,
Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego, GDDKiA,
Zarząd Dróg Wojewódzkich,
Zarząd Dróg Powiatowych,
Miejski Zarząd Dróg,
Inspekcja Transportu
Drogowego.

1. Wnioskowanie do właściwych podmiotów zarządzających
drogami o naprawę i uzupełnienie brakującego oznakowania.
2. Dokonanie przeglądu wiosennego i jesiennego dróg wspólnie
z przedstawicielami zarządcy dróg.
3. Opiniowanie projektów zmian organizacji ruchu
na drogach powiatu i miasta.

KMP w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi,
jednostki samorządowe,
Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego, GDDKiA,
Zarząd Dróg Wojewódzkich,
Zarząd Dróg Powiatowych,
Miejski Zarząd Dróg,
Straż Miejska, Urzędy Gminy.

Montaż elektronicznych tablic do pomiaru prędkości,
wyświetlanie komunikatów „dziękuję” „zwolnij”,
informacji o wysokości mandatów i punktów karnych jakie grożą
w przypadku zatrzymania przez policję.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi,
jednostki samorządowe,
Zarząd Dróg Wojewódzkich,
Zarząd Dróg Powiatowych,
Miejski Zarząd Dróg,
Straż Miejska/Gminna.

16

cd.
BEZPIECZEŃSTWO
W RUCHU
DROGOWYM
KOORDYNATOR
Komendant
Miejski Policji
w Nowym Sączu

III.

BEZPIECZEŃSTWO
W ŚRODKACH
KOMUNIKACJI
PUBLICZNEJ
KOORDYNATOR
Komendant
Miejski Policji
w Nowym Sączu.

cd.
Wzrost bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.

Nauka właściwych zachowań w ruchu
drogowym, poprzez organizowanie
i nadzorowanie ogólno wojewódzkich akcji
prewencyjno - edukacyjnych.

Monitorowanie oraz kontrola środków
komunikacji publicznej.
Wzrost bezpieczeństwa
w środkach
komunikacji
publicznej poprzez
ograniczenie
przestępstw
i wykroczeń.

Ograniczenie przestępstw i wykroczeń
w środkach komunikacji publicznej.

1. Organizacja kampanii medialnej promująca właściwe
zachowanie się na drogach i wskazująca jednocześnie
na przyczyny zagrożeń.
2. Organizowanie atrakcyjnych imprez i działań
popularyzacyjnych na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
3. Uczestnictwo w spotkaniach z różnymi grupami zawodowymi
i środowiskami młodzieżowymi.
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie turniejów wiedzy
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym na szczeblu powiatu:
Turniej Motoryzacyjny, Turniej Wiedzy o BRD.
5. Prowadzenie akcji: „Bezpieczna droga do szkoły”,
„Bezpieczne wakacje”, „ Bezpieczne Ferie”,
„Akcja Zima”, „Bezpieczny weekend”.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi,
jednostki samorządowe,
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym Sączu,
Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego, GDDKiA,
Urząd Miasta Nowego Sącza,
MOK, PIP, ZHP,
Starostwo Powiatowe,
Automobil Klub Podkarpacki,
Inspekcja Transportu
Drogowego,
Dyrekcje szkół,
Nauczyciele,
Kuratorium Oświaty,
Straż Ochrony Kolei.

Eliminacja zagrożeń związanych z transportem
w środkach komunikacji publicznej
tj. dewastacja mienia, kradzieże mienia.
Kontrola stanu technicznego środków komunikacji publicznej.
Ograniczenie przestępstw i wykroczeń w rejonach dworca
PKP i PKS oraz przystanków autobusowych.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi,
jednostki samorządowe,
Straż Miejska/Gminna,
Straż Ochrony Kolei.

Wskazanie najbardziej zagrożonych miejsc i szlaków
komunikacyjnych na terenie miasta Nowego Sącza i Powiatu
Nowosądeckiego i objęcie ich szczególną ochroną.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi,
jednostki samorządowe,
Straż Miejska/Gminna,
Straż Ochrony Kolei.

Współdziałanie ze Strażą Ochrony Kolei - wspólne działania,
wymiana informacji - przeciwdziałanie nielegalnej migracji,
przemytu towarów bez polskich znaków akcyzy,
handlu ludźmi.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi,
Straż Ochrony Kolei,
Karpacki Odział
Straży Granicznej.
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BEZPIECZEŃSTWO
OSÓB
PRZEBYWAJĄCYCH
NA OBSZARACH
WODNYCH

IV.

Zgodnie z ustawą z dnia
18 sierpnia 2011
roku (Dz. U.
z 2016 r., poz. 656
z późn. zm.)
KOORDYNATOR
Prezydent Miasta
Nowego Sącza,
Starosta Nowosądecki
Wójtowie
i B urmistrzowie
z terenu Powiatu
Nowosądeckiego

Zapewnienie
bezpieczeństwa osób
pływających,
kąpiących się,
uprawiających sport
lub rekreację
na akwenach,
ciekach wodnych oraz
kąpieliskach.

Zapewnienie
bezpieczeństwa
mieszkańców podczas
wystąpienia katastrof
naturalnych
- głównie powodzi,
podtopień.

BEZPIECZEŃSTWO
W SZKOLE

V.

KOORDYNATOR
Dyrektor
Wydziału
Edukacji,
Kultury
i Sportu
Starostwa
Powiatowego
w Nowym Sączu.
KOORDYNATOR
Dyrektor Wydziału
Edukacji Urzędu
Miasta Nowego Sącza.

Wzrost bezpieczeństwa
w szkole oraz
placówkach
oświatowych.

Patrolowanie obszarów wodnych.
Oznakowanie niebezpiecznych miejsc.
Organizowanie szkoleń.
Podejmowanie różnych działań profilaktycznych.

Przeprowadzenie analizy stanu bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych, monitorowanie tych miejsc
oraz zapewnienie właściwego stanu ich oznakowania.

WOPR, Jednostki posiadające
uprawnienia ratownictwa
wodnego,
Dyrektorzy szkół,
KMP w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi,
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym Sączu,
Straż Miejska w Nowym Sączu,
Komisariaty, Straże Miejskie oraz
Gminne Powiatu
Nowosądeckiego.

Monitorowanie zagrożeń.
Ochrona mieszkańców przed skutkami zagrożeń
naturalnych - powodzi, podtopień.
Ewakuacja ludzi i mienia z miejsca zagrożenia.
Doskonalenie rozwiązań systemowych
do sprawnego i skutecznego prowadzenia
działań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Monitorowanie zagrożeń. Ochrona mieszkańców przed skutkami
zagrożeń naturalnych - powodzi, podtopień.
Ewakuacja ludzi i mienia z miejsca zagrożenia.
Doskonalenie rozwiązań systemowych do sprawnego
i skutecznego prowadzenia działań w przypadku
wystąpienia zagrożeń.

WOPR, Jednostki posiadające
uprawnienia do wykonywania
ratownictwa wodnego,
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Przygotowanie dzieci i młodzieży
do właściwego postępowania
w sytuacjach zagrożenia.

Edukacja dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz pracowników obsługi
w zakresie postępowania w sytuacjach różnych zagrożeń
i sposobu zachowania się.
Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania bezpieczeństwa
na terenie szkoły.
Opracowanie i wdrożenie procedur postępowania
w sytuacjach wystąpienia zagrożeń.

Zmniejszenie zjawiska narkomani
i alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja programów profilaktyki uzależnień.

1.
2.
Wzrost bezpieczeństwa w szkole oraz
skuteczne zwalczanie nagannych
zachowań młodzieży.

3.
4.

Współpraca w realizacji projektu Zintegrowanej
Polityki Bezpieczeństwa.
Udział przedstawicieli różnych instytucji w spotkaniach
edukacyjno - profilaktycznych dla nauczycieli, rodziców oraz
dzieci i młodzieży w szkołach wszystkich szczebli związanych
z bezpiecznym zachowaniem, unikaniem zagrożeń oraz
odpowiedzialnością prawną związaną z popełnianiem czynów
zabronionych.
Koordynowanie działań w zakresie prewencji kryminalnej.
Organizowanie współpracy z organami samorządowymi,
administracją publiczną, sądami, a także organizacjami
społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie działalności
profilaktycznej i wychowawczej.

Dyrekcje Szkół, KM Państwowej
Straży Pożarnej.
Dyrekcje Szkół.
Dyrekcje Szkół.
Małopolski Ośrodek Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Nowym
Sączu, Sądecki Ośrodek
Interwencji Kryzysowej
w Nowym Sączu.

Przedstawiciele samorządów
terytorialnych,
Sąd Rodzinny wg właściwości,
MOPS, PCPR, MOTU,
Dyrektorzy Szkół,
Kuratorium Oświaty,
Rady Rodziców.
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5.
6.
cd
V.

BEZPIECZEŃSTWO
W SZKOLE
7.
KOORDYNATOR
Dyrektor
Wydziału
Edukacji,
Kultury
i Sportu
Starostwa
Powiatowego
w Nowym Sączu.

8.
cd.
Wzrost bezpieczeństwa
w szkole oraz
placówkach
oświatowych.

cd.
Wzrost bezpieczeństwa w szkole oraz
skuteczne zwalczanie nagannych
zachowań młodzieży.

9.

KOORDYNATOR
Dyrektor Wydziału
Edukacji Urzędu
Miasta Nowego Sącza.

PRZEMOC
W RODZINIE
VI.

KOORDYNATOR
Dyrektor Powiatowej
Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej
w Nowym Sączu.

Zapobieganie przemocy
w rodzinie oraz
przestępczości
i zachowaniom
aspołecznym oraz
diagnoza zjawiska
przemocy.

Zacieśnienie współpracy: uczeń, nauczyciel, rodzic, policjant
na rzecz budowy bezpieczeństwa w szkole.
Wypracowanie wspólnego modelu wymiany informacji
o uczniach popełniających czyny karalne oraz ulegających
zachowaniom demoralizującym.
Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania demoralizacji
i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych
na rzecz małoletnich.
Utrzymywanie bieżącej współpracy z pracownikami jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, pedagogami szkolnymi
oraz kuratorami sądów rodzinnych - stworzenie platformy
wymiany informacji o konkretnych osobach pozostających
w zainteresowaniu Policji w związku z dokonywaniem przez
nie czynów zabronionych lub w związku z ciężką sytuacją
rodzinną, jak również o sytuacjach mogących być przyczyną
demoralizacji nieletnich.
Kreowanie bezpiecznych form zachowań przeciwpożarowych
wśród dzieci i młodzieży.

Straż Miejska w Nowym Sączu,
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna,
Szkoły i placówki oświatowe
z całego powiatu,
Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi.

Prowadzenie rozpoznania w środowisku narażonym
na wystąpienie problemu przemocy.

Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Sączu.

Działania profilaktyczne skierowane do grup szczególnego ryzyka:
osób starszych, dzieci, niektórych grup zawodowych.

Dyrektorzy szkół i Przedszkoli,
Powiatowe Centra Pomocy
Rodzinie, Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Sączu.

Podejmowanie działań na rzecz pomocy rodzinie.
Rozpowszechnianie informacji o instytucjach niosących
pomoc ofiarom przestępstw.
Tworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Aktywizowanie lokalnej społeczności do natychmiastowego
reagowania oraz informowania Policji o zaobserwowanych
przypadkach przemocy w rodzinie.

Wypracowanie zasad współdziałania wszystkich instytucji
mogących doraźnie udzielić pomocy ofiarom przemocy
w rodzinie poprzez wymianę informacji.

Powiatowe Centra Pomocy
Rodzinie, Dyrektorzy Szkół,
Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Sączu.

MOPS, PCPR w Nowym Sączu,
Służba Zdrowia powiatu
nowosądeckiego,
Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna.
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cd.
Podejmowanie działań na rzecz
pomocy rodzinie.

Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym
skutkami patologii społecznej w postaci
poradnictwa specjalistycznego.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Sączu,
Punkt Konsultacji
psychologicznej i prawnej, SOIK.

Zapewnienie specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym
narkomanią i alkoholizmem oraz członkom ich rodzin poprzez pracę
terapeutyczną w określonych programach specjalistycznych.

Małopolski Ośrodek Terapii
Uzależnień w Nowym Sączu.

Pomoc osobom doświadczającym przemocy
w postaci terapii indywidualnej.
cd
PRZEMOC
W RODZINIE
cd
VI.

KOORDYNATOR
Dyrektor Powiatowej
Poradni PsychologicznoPedagogicznej
w Nowym Sączu

cd.
Zapobieganie przemocy
w rodzinie oraz
przestępczości
i zachowaniom
aspołecznym oraz
diagnoza zjawiska
przemocy.

Realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie.

Zapobieganie i przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie we współpracy
z odpowiednimi organami i urzędami.
Podejmowanie oddziaływań zapobiegających
przestępstwom o charakterze przemocowym,
ze szczególnym uwzględnieniem
małoletnich ofiar przestępstw.

Podejmowanie czynności proceduralnych związanych
z prawnymi konsekwencjami popełnianych przestępstw
związanych z przemocą w rodzinie, w tym m.in.
wdrażanie procedury Niebieskiej Karty.
Uczestniczenie w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupach roboczych.
Pośredniczenie w realizacji czynności do momentu zgłoszenia
interwencji przez ofiary przemocy do chwili udzielenia jej konkretnej
pomocy i wsparcia.
Wskazanie innych podmiotów i instytucji poza policyjnych które mogą
wesprzeć ofiary. Zapewnienie wymiany informacji dotyczących
wszczęcia procedury Niebieskiej Katy pomiędzy MOPS, Policją, SOIK,
PCPR, NZOZ. Współorganizowanie szkoleń dla osób
zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie.

Uczestnictwo w postępowaniu sądowym
i procesowym dotyczącym nadużyć i przestępstw
na tle przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej.

Współtworzenie planu pomocy rodzinie
dotkniętej przemocą.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Sądecki Ośrodek
Interwencji Kryzysowej
w Nowym Sączu, Powiatowa
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Nowym Sączu.
Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Sączu,
Punkt Konsultacji
psychologicznej i prawnej
zorganizowanej przez MOPS,
Służba Zdrowia,
Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi,
Prokuratura,
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu,
SOIK.

Prokuratura w Muszynie,
Sąd Rejonowy
w Nowym Sączu.

Ośrodki Pomocy Społecznej.
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PRZEMOC
W RODZINIE

cd
VI.

KOORDYNATOR
Dyrektor PCPR
w Nowym Sączu
KOORDYNATOR
Dyrektor SOIK
w Nowym Sączu

PRZEMOC
W RODZINIE
KOORDYNATOR
I Zespół Kuratorów
Zawodowych dla
Dorosłych

Współpraca Interdyscyplinarna służb oraz
instytucji z terenu Miasta Nowego Sącza
z jednostkami Powiatu w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020
w oparciu o interdyscyplinarną współpracę służb, podmiotów
i jednostek zaangażowanych w jego opracowanie i realizacje.
Zintensyfikowanie działań prowadzonych przez
Zespół Interdyscyplinarny oraz Grupy Robocze realizujące procedurę
Niebieskiej Karty dotyczących mieszkańców Nowego Sącza
i Powiatu Nowosądeckiego.

Zapobieganie przemocy
w rodzinie oraz
przestępczości
i zachowaniom
aspołecznym oraz
diagnoza zjawiska
przemocy.

Podejmowanie działań na rzecz pomocy rodzinie.
Zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie we współpracy z odpowiednimi
organami i urzędami.
Realizacja programów wspierających ofiary
przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem
małoletnich ofiar.

Rozpowszechnianie informacji o instytucjach (MOPS, SOIK, PCPR,
MOTU) i innych instytucjach zajmujących się profesjonalną
pomocą specjalistyczną, niosących pomoc ofiarom przestępstw,
szczególnie osobom pokrzywdzonym przestępstwem przez skazanych.
Aktywizowanie lokalnej społeczności do natychmiastowego reagowania
(kuratorzy społeczni) oraz informowania Policji o zaobserwowaniu
przemocy w rodzinie (kuratorzy zawodowi i społeczni).
Kierowanie osób w związku z nałożonym obowiązkiem sądowym
do uczestnictwa w programach terapeutycznych, korekcyjnoedukacyjnych oraz osób uzależnionych na leczenie specjalistyczne.
Udzielanie pomocy materialnej w ramach
Funduszu Postpenitencjarnego dla rodzin osób przebywających
w ZK (odbywających karę za przestępstwo art. 207kk) oraz
przebywających w aresztach śledczych (oskarżonych z art. 207kk).
Udział kuratorów sądowych w posiedzeniach zespołów
interdyscyplinarnych w gminach oraz w grupach roboczych
dot. Konkretnych dozorowanych - MOPS i gminy.

Wzrost poczucia
bezpieczeństwa osób
pokrzywdzonych
przemocą.
Zapobieganie zjawisku
przemocy w rodzinie.

Zapobieganie występowania zjawiska przemocy
w rodzinie, wsparcie osoby pokrzywdzonej
przemocą w rodzinie.

Zwiększenie
skuteczności ochrony
ofiar przemocy
w rodzinie i zwiększenie
dostępności pomocy.

cd
VI.

KOORDYNATOR
II Zespół Kuratorów
Zawodowych ds.
Rodzinnych

Regularne uczestniczenie w Zespołach Interdyscyplinarnych oraz
grupach roboczych w ramach prowadzonych procedur
Niebieskiej Karty na terenie Nowego Sącza oraz gmin znajdujących
się we właściwości działania tyt. Zespołu Kuratorów.
Uczestniczenie w szkoleniach mających na celu podniesienie wiedzy
w przedmiotowym zakresie.

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu wraz
z jednostkami podległymi,
MOPS, KRPA, SOIK,
Sąd, Prokuratura,
Oświata,
Służba Zdrowia,
NGO,
Rzecznik Praw Dziecka.

MOPS, GOPS,
Szkoły, SOIK,
KRPA, MONAR,
Asystent rodziny,
Policja, GOPS,
OPiTU.

MOPS,GOPS,
Policja, Szkoły,
SOIK, KRPA,
MONAR,
Asystent rodziny,
Szkoły.
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cd.
KOORDYNATOR
II Zespół Kuratorów
Zawodowych ds.
Rodzinnych

KOORDYNATOR
III Zespół Kuratorów z/s
w Muszynie

Zapobieganie
przestępczości zarówno
osób dorosłych
jak i nieletnich.
Promocja bezpiecznych
postaw i zachowań.

Zapobieganie
powstawaniu zagrożeń
i przestępczości.
Podejmowanie działań
na rzecz
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Zapobieganie występowania zjawiska przemocy
w rodzinie, wsparcie osoby pokrzywdzonej
przemocą w rodzinie.

Cykliczne prowadzenie zajęć z młodzieżą oraz rodzicami
w zakresie m.in. odpowiedzialności karnej nieletnich, form wsparcia
dla rodziny, zawodzie kuratora, obowiązku nauki,
profilaktyce wagarowania, zjawisku cyberprzemocy.
Prowadzenie Ośrodków Kuratorskich, których celem jest działalność
profilaktyczna, opiekuńczo-wychowawcza
i resocjalizacyjno-terapeutyczna.
Readaptacja społeczna skazanych oraz wsparcie ich rodzin.
Udzielanie poradnictwa z zakresu spraw rodzinnych oraz
poradnictwo prawne również dla skazanych odbywających karę
pozbawienia wolności w związku z stosowaniem przemocy
w rodzinie w Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym
Zakłady Karne przy stowarzyszeniu Sursum Corda.

Podejmowanie działań edukacyjnoinformacyjnych w ramach programu.
Realizacja programów współpracy z policją
i innymi instytucjami.

Prowadzenie cyklicznych prelekcji na terenie sądu
dla uczniów „Bliżej prawa”.
Prowadzenie prelekcji na zebraniach szkolnych dla rodziców
- „Bliżej prawa”.
Uczestniczenie kuratorów w debatach, konferencjach oraz
udział w pracach GKRPA, w Zespołach Interdyscyplinarnych
na terenie obszaru działania sądu w Muszynie.

cd.

Organizowanie różnych przedsięwzięć służących
poprawie skuteczności realizowanych
w systemie zarządzania kryzysowego działań
zapobiegawczych i akcji ratowniczych przy
wykorzystaniu organizacji społecznowychowawczej Związek Strzelecki „Strzelec”.

VII.
SYSTEM
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
KOORDYNATOR
Prezydent Miasta
Nowego Sącza,
Starosta Nowosądecki.

Organizacja różnych form szkoleń, angażowanie do pomocy
w akcjach ratowniczych i działaniach zapobiegawczych, zapoznawanie
z ocenami i charakterystyką zagrożeń na terenie
Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego.

Wzmocnienie
skuteczności
systemu zarządzania
kryzysowego.
Funkcjonowanie zintegrowanego systemu
łączności radiowej dla potrzeb systemu
Zarządzania Kryzysowego
dla Miasta Nowego Sącza
i Powiatu Nowosądeckiego.

Doskonalenie funkcjonowania systemu łączności radiowej,
wdrażanie propozycji i rozwiązań udoskonalających system
Zarządzania Kryzysowego.

Szkoły, Policja,
MOPS, MONAR,
OPiTU, SOIK.

Szkoły,
GKRPA w Muszynie,
OPS-Muszyna, Rytro,
Piwniczna, Krynica,
Komisariaty Policji
w Muszynie,
Piwnicznej- Zdroju
i Krynicy-Zdroju.
Urząd Miasta Nowego Sącza,
Starostwo Powiatowe,
Miasta i Gminy,
ZS „Strzelec”, KM PSP,
Jednostki OSP, Powiatowe
i Gminne Centra Zarządzania
Kryzysowego.

Staż Miejska w Nowym Sączu
oraz Krynicy-Zdroju, Straż
Gminna w Chełmcu, Komenda
Miejska Policji w Nowym Sączu,
Urząd Miasta Nowego Sącza CZK, Starostwo Powiatowe Powiatowe CZK,
Urzędy Miast i Gmin Gminne CZK.
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1.

Monitorowanie występowania
chorób zakaźnych zwierząt,
w tym chorób odzwierzęcych (zoonoz).

2.
3.

BEZPIECZEŃTWO
WETERYNARYJNE

VII.

KOORDYNATOR
Powiatowy
Lekarz Weterynarii
w Nowym Sączu

Zapewnienie
bezpieczeństwa
epizootycznego oraz
epidemiologicznego
mieszkańców Miasta
Nowego Sącza
oraz Powiatu
Nowosądeckiego.

1.

2.
3.

4.

5.

Zapobieganie wystąpienia
chorób zakaźnych zwierząt (zoonoz).

6.

Przeprowadzenie badań zwierząt w kierunku gruźlicy,
białaczki, brucelozy bydła, gorączka Q, zakaźne zapalenie
nosa i tchawicy (IBR/IPV), pryszczyca, klasyczny
pomór świń, afrykański pomór świń, bruceloza kóz i owiec,
salmonelloza u drobiu, choroba Aujeszkyego,
choroba pęcherzykowa świń, wysoce zjadliwa
grypa ptaków, zakaźna martwica układu krwiotwórczego
ryb łososiowatych (IHN), wirusowa posocznica
krwotoczna (VHS).
Eliminacja z hodowli zwierząt z dodatnim wynikiem badań
lub utylizacja zwłok padłych zwierząt.
Badanie zwłok zwierząt w kierunku wścieklizny oraz zwłok
przeżuwaczy w kierunku BSE lub TSE.

Prowadzenie szczepień przeciwko wściekliźnie zwierząt
dziko żyjących w ramach akcji wiosennej i jesiennej
poprzez zrzut z samolotów i ręczne wyłożenie szczepionek.
Kontrola przeprowadzania przez właścicieli obowiązkowego
szczepienia psów przeciw wściekliźnie.
Szkolenia hodowców zwierząt dotyczące przestrzegania
zasad bioasekuracji organizowane samodzielnie lub
wspólnie z ODR, Izbą rolniczą, Urzędami gmin.
Prowadzenie kampanii informacyjnej zasad bioasekuracji
poprzez przekazanie materiałów edukacyjnych w trakcie
kontroli w gospodarstwie.
Przekazywanie w mediach informacji dotyczących zasad
bioasekuracji oraz postępowania w razie wystąpienia
choroby zakaźnej na terenie miasta Nowego Sącza
lub Powiatu Nowosądeckiego.
Opiniowanie projektów uchwał Rad Gmin dotyczących
programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie
poszczególnych jednostek organizacyjnych samorządu
terytorialnego.

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Nowym Sączu,
Zakład Higieny Weterynaryjnej,
Zakład Utylizacyjny,
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Nowym Sączu,
Urzędy Miast i Gminy.

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Nowym Sączu,
Ośrodek doradztwa rolniczego,
Izba Rolna,
Urzędy Miast i Gmin.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
BEZPIECZEŃTWO
WETERYNARYJNE
cd.
KOORDYNATOR
Powiatowy
Lekarz Weterynarii
w Nowym Sączu

Zapewnienie
bezpieczeństwa
epizootycznego
epidemiologicznego
mieszkańców
miasta Nowego Sącza
oraz Powiatu
Nowosądeckiego.

8.
9.
Zwalczanie chorby zakaźnej.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Wyznaczenie ogniska choroby.
Wyznaczenie obszaru zapowietrzonego.
Wyznaczenie obszaru zagrożenia.
Przeprowadzenie dochodzenia epizootycznego celem
ustalenia źródła zakażenia oraz gospodarstw
kontaktowych.
Pobranie i przesłanie prób do badań laboratoryjnych.
Sporządzenie listy gospodarstw z gatunkami wrażliwymi
na daną jednostkę chorobową w okręgu zagrożenia.
Prowadzenie perlustracji gospodarstw utrzymujących
zwierzęta z gatunku wrażliwych.
Wystawienie posterunków przy matach dezynfekcyjnych.
W przypadku stwierdzenia zoonozy u zwierzęcia
informowanie Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.
Przekazywanie mieszkańcom miasta Nowego Sącza oraz
Powiatu Nowosądeckiego informacji o wystąpieniu ogniska
choroby zakaźnej poprzez umieszczanie tablic
informacyjnych oraz komunikatów w mediach.
Przekazywanie informacji Małopolskiemu Wojewódzkiemu
Lekarzowi Weterynarii w Krakowie.
Wstrzymanie wydawania świadectw zdrowia.
Nakazanie zabicia lub uboju zwierząt z gatunków
wrażliwych.
Unieszkodliwienie zwłok padłych lub zabitych zwierząt.
Przeprowadzanie oczyszczenia i odkażenia miejsc,
środków transportu, przedmiotów, z którymi miały kontakt
zwierzęta chore lub podejrzane o zakażenie.

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Nowym Sączu,
Zakład Higieny Weterynaryjnej
w Krakowie,
Państwowy Instytut
Weterynaryjny Puławy,
KM Państwowej Straży Pożarnej,
Ochotnicza Straż Pożarna,
Policja,
Zakład Utylizacyjny,
firmy przeprowadzające
dezynfekcję,
Urzędy Miast i Gmin,
środki masowego przekazu,
zakłady ubojowe.
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Działania mające na celu współdziałanie z pogotowiem ratunkowym
w rejonach trudnodostępnych przysiółków
na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Działania mające na celu udział ratowników GOPR
w prelekcjach o bezpieczeństwie w górach oraz zajęcia
z pierwszej pomocy.

VII
I.
BEZPIECZEŃSTWO
W GÓRACH
Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe

Zapewnienie
bezpieczeństwa
w terenach górskich.

Niesienie pomocy w górach ludziom których
zdrowie lub życie jest zagrożone.
Organizowanie i prowadzenie służby ratowniczej.
Ochrona środowiska górskiego.

Działania powiązane z ćwiczeniami z zakresu ewakuacji osób
z kolei linowych podczas ich awaryjnego zatrzymania
(razem z Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną.)

Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej,
Ochotnicza Staż Pożarna,
Pogotowie Ratunkowe,
Inne służby posiadające
możliwość wsparcia działań.

Działania mające na celu szkolenie ratowników
i współpracę a innymi służbami w czasie wypadków pontonowych
na rzekach górskich.

Działania i szkolenia ze służbami w zakresie poszukiwania osób
zaginionych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
z wykorzystaniem odbiorników GPS.
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Postanowienia końcowe:
1)

Nadzór nad realizacją zadań we wszystkich obszarach „Programu…” sprawuje Prezydent Miasta Nowego Sącza poprzez Dyrektora Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta oraz Starosta Nowosądecki poprzez Kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

2)

Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego dokonywać będzie analizy i oceny realizacji poszczególnych
zadań określonych w niniejszym „Programie…”.

3)

Analizę i ocenę realizacji zadań przez wykonawców dokonywać będą Koordynatorzy poszczególnych elementów programu.

4)

Informacje cząstkowe z realizacji „Programu…” składają w czasie jego obowiązywania jednostki zainteresowane - przedkłada się je Wspólnej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.
Każdy z koordynatorów danego obszaru działania składa sprawozdanie w formie pisemnej z całościowej realizacji zagadnień „Programu…” na koniec ostatniego
roku jego obowiązywania.

5)

W zależności od potrzeb oraz rodzaju postanowień wynikających z niniejszego „Programu…” oraz zakresu potencjalnych zagrożeń,

do ich realizacji

Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Starosta Nowosądecki mogą zaprosić specjalistów, ekspertów, osoby zaufania społecznego, przedstawicieli organów
administracji publicznej lub służb, inspekcji i straży oraz organizacji pozarządowych.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Janusz Kwiatkowski
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