UCHWAŁA NR LI/624/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2022.
Na podstawie art. 12 pkt 9b w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2018 r. poz. 995, poz.1000, poz.1349 i poz.1432) Rada
Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały zwany dalej
„Programem".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec
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Załącznik do uchwały Nr LI/624/2018
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 września 2018 r.
Miejski programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego na lata 2019-2022.
I Założenia programu.
W celu realizacji zadań wynikających z art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca z 1998 roku
o samorządzie powiatowym w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami
i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku i bezpieczeństwa obywateli,
została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Do zadań Komisji należy, m.in.
przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Przygotowany programu ma ograniczyć skalę zjawisk
i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Istotnym zadaniem
podmiotów, które włączyły się do realizacji celów zawartych w Programie jest zwiększenie
świadomości społecznej w sprawach dotyczących ogólnie pojętego „bezpieczeństwa". Program
zbudowany został w oparciu o elementy
Miejskiego programu realizowanego w latach
poprzednich i określa ramy stałej partnerskiej współpracy organów administracji samorządowej,
państwowej oraz podmiotów pośrednio biorących udział w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Miasta Suwałk. Przedmiotowy Program jest kontynuacją
założeń poprzednich strategii bezpieczeństwa. Ma zbliżone cele oraz zbudowany został
na zasadzie identyfikacji priorytetu, wskazuje realizatorów, tzw. podmioty wiodące
i współrealizujące.
II Cele programu.
Wiodącym celem Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2022 jest wzrost poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Suwałk.
Cele pomocniczy:
Dalsze doskonalenie współpracy i współdziałanie miejskich służb, inspekcji i straży
w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa, a dotyczących wspólnych lub własnych obszarów
działania.
III Uczestnicy programu - podmioty realizujące.
W realizacji programu uczestniczą służby, inspekcje, straże, samorząd, instytucje, organizacje
pozarządowe funkcjonujące na terenie miasta, które w ramach ustawowych lub statutowych
uprawnień działają na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa obywateli, a także mieszkańców,
media i inni partnerzy, którzy będą zainteresowani poprawą bezpieczeństwa.
Podmioty odpowiedzialne za realizację zadań.
Urząd Miejski w Suwałkach i poszczególne wydziały oraz jednostki organizacyjne Miasta
Suwałki, Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej, Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach.
IV Realizacja programu.
Osiągnięcie celów wskazanych w Programie odbywać się będzie poprzez realizację zadań
wskazanych w poniższych obszarach:
1. Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i porządku.
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2. Przeciwdziałania i ograniczenie zjawisk narkomanii i alkoholizmu oraz innych zjawisk
i zachowań negatywnych.
3. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
4. Poprawa bezpieczeństwa sanitarnego.
5. Eliminowania zagrożeń w ruchu drogowym.
6. Łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych, bezrobotnych
niepełnosprawnych i poszukujących pracy.
7. Poprawy bezpieczeństwa pożarowego.
V Ocena realizacji Programu.
Każdego roku sporządzana będzie informacja, która zostanie poddana ocenie przez Komisję
Bezpieczeństwa i Porządku w celu określenia prawidłowości przyjętych kierunków, form
i metod działania oraz osiągniętych efektów.
Program zaplanowany na lata 2019 - 2022 stanowi kontynuację Programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego realizowanego
w latach 2015-2018.
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Obszar działania
1.
Działania
zmierzające do
poprawy poziomu
bezpieczeństwa
i porządku

Przeciwdziałanie
i ograniczenie
zjawisk narkomanii
i alkoholizmu oraz
innych zjawisk
i zachowań
negatywnych

Sposób realizacji i programy
kierunkowe
2.

Realizatorzy

Analiza zagrożeń bezpieczeństwa
i realnych potrzeb mieszkańców
miasta pod względem
bezpieczeństwa
Promowanie i efektywne
wykorzystywanie monitoringu
wizyjnego miejsc publicznych
Propagowanie wśród
mieszkańców zasad wzajemnej
pomocy, informowanie
o zagrożeniach kradzieżami
i sposobach uniknięcia takich
zagrożeń
Doskonalenie lokalnego systemu
powiadamiana o zagrożeniach
Promowanie bezpiecznej
przestrzeni poprzez kształtowanie
istniejącej zieleni, zapewnienie
właściwego oświetlenia
Prowadzenie działalności
profilaktyczno-edukacyjnej na
rzecz bezpieczeństwa
Propagowanie internetowej
aplikacji (Krajowa mapa
zagrożeń bezpieczeństwa)
umożliwiającej mieszkańcom
wskazywanie miejsc szczególnie
uciążliwych
Eliminowanie zagrożeń ze strony
bezdomnych zwierząt
niebezpiecznych dla otoczenia
Wspieranie działalności Komendy
Miejskiej Policji
Realizacja Miejskiego programu
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
i narkomanii poprzez
zapobieganie i minimalizowanie
szkód związanych
z uzależnieniami i przemocą
w rodzinie
Wspieranie działalności punktów
poradnictwa psychologicznoprawnego, socjalnego,
zawodowego i rodzinnego oraz
ośrodków interwencji kryzysowej
Prowadzenie działań
zmierzających do zmotywowania
osoby nadużywającej alkohol do
ograniczenia jego spożywania lub,
gdy jest to konieczne podjęcia
przez nią leczenia odwykowego
Realizacja zajęć korekcyjnoedukacyjnych dla sprawców

KMP

Samorząd lokalny

KMP

Straż Miejska

KMP
SM

Lokalne media
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3.

Instytucje
wspomagające
4.

Samorząd lokalny
Administracje
osiedli
mieszkaniowych
ZDiZ

KMP

KMP

WOWiS UM

SM

SM
KMP

SM

KMP
SM

WOŚiGK UM
Schronisko dla zwierząt

Samorząd lokalny
WSS UM

Instytucje pomocowe
Organizacje pozarządowe

WSS UM

Instytucje pomocowe
Organizacje pozarządowe

WSS UM
MKRPA

WSS UM
MOPR

Instytucje pomocowe
Organizacje pozarządowe

MKRPA
Organizacje pozarządowe

Strona 3 z 8

przemocy w rodzinie

Poprawa
bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży

Egzekwowanie przestrzegania
ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
Realizacja programów ochrony
osób doświadczających przemocy
w rodzinie
Opieka i pomoc osobom
bezdomnym, prowadzenie
szeroko zakrojonej akcji
informacyjnej
Tworzenie grup roboczych w celu
rozwiązywania problemów
związanych z występowaniem
przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach
Wspieranie świetlic
środowiskowych, opiekuńczowychowawczych
i spocjoterapeutycznych dla dzieci
i młodzieży
Wspieranie poza lekcyjnych zajęć
terapeutycznych, sportowych,
w tym zakup sprzętu sportowego
umożliwiającego prowadzenie
zajęć
Organizacja szkoleniowoinformacyjnych spotkań
z dziećmi, młodzieżą, rodzicami
z zakresu uzależnień oraz
przeciwdziałania zachowań
patologicznych
Zapewnienie schronienia,
wsparcia psychologicznego,
poradnictwa prawnego, pomocy
socjalnej ofiarom handlu ludźmi
Wspieranie działalności punktów
poradnictwa psychologicznoprawnego, socjalnego,
zawodowego i rodzinnego oraz
ośrodków interwencji kryzysowej

KMP

Podejmowanie działań
edukacyjnych i szkoleniowych
skierowanych do sprzedawców
alkoholu
Kontynuacja programów i działań
prewencyjnych skierowanych do
dzieci i młodzieży
Przeprowadzenie cyklicznych
przeglądów oznakowania
poziomego i pionowego dróg
w okolicy szkół i przedszkoli
Kształtowanie prawidłowych
zachowań w zakresie korzystania
z urządzeń użytku publicznego
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MKRPA

SM
WSS UM
MOPR

MKRPA
Organizacje pozarządowe

MOPR
WSS UM

KMP
SM

MOPR
WSS UM

Instytucje wspomagające

WSS UM

Organizacje pozarządowe
Kościoły

WOWiS UM

WSS UM

Szkoły
KMP

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna

MOPR

Fundacja
„La Strada”

WSS UM

Instytucje pomocowe
organizacje pozarządowe

WSS UM

MKRPA

KMP
SM

Szkoły

ZDiZ

SM

KMP
Szkoły
SM
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i przestrzeganie prawa
miejscowego
Kontrole placów gier i zabaw

Poprawa
bezpieczeństwa
sanitarnego

Administratorzy
osiedli

PINB MS
SM

Propagowanie używania przez
dzieci i młodzież odzieży
z elementami odblaskowymi
Zagospodarowanie czasu wolnego
dzieciom i młodzieży poprzez
organizację zajęć poza lekcyjnych
i poza szkolnych
Kierowanie patroli w okolice
placówek szkolnych, w rejonie
których istnieje największe
zagrożenie
Edukacja dzieci i młodzieży
w zakresie przepisów i zasad
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Monitoring istniejącej
infrastruktury drogowej
w zakresie właściwego
utrzymania ścieżek rowerowych
oraz edukacja w zakresie
prawidłowego korzystania
z ciągów pieszo -jezdnych
i ścieżek rowerowych
Przeprowadzenie egzaminów na
kartę rowerową
Poprawa estetyki miasta
w zakresie utrzymania czystości
poprzez codzienną kontrolę ulic,
placów i nieruchomości
prywatnych
Prowadzenie ciągłego
monitoringu w zakresie
przeciwdziałania skażenia
środowiska naturalnego przez
podmioty prowadzące działalność
gospodarczą oraz gospodarstwa
domowe
Przeciwdziałanie spalaniu
odpadów w kotłowniach
domowych- realizacja programu
„Ograniczenia niskiej emisji na
terenie miasta Suwałk."

KMP
SM

Szkoły

Dyrektorzy szkół
Samorząd lokalny

WOWiS UM
Organizacje pozarządowe

Zapobieganie powstawaniu
„dzikich” wysypisk śmieci
Kontynuacja programu
„Usuwanie wyrobów
budowlanych zawierających
azbest z terenu Suwałk”
Realizacja uchwały Rady
Miejskiej w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie
miasta Suwałk

SM
KMP
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SM
KMP
KMP
SM
WORD
ZDiZ
(oficer rowerowy)

Szkoły

Szkoły

WORD

ZDiZ
SM

WOŚiGK UM

KMP
SM

WIOŚ
Jednostki organizacyjne

WOŚ iGK UM
SM

WOŚiGK UM

SM
KMP

WOŚiGK UM
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Eliminowanie
zagrożeń w ruchu
drogowym

Przeciwdziałanie,
łagodzenie skutków
bezrobocia
i aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych,
bezrobotnych
niepełnosprawnych
i poszukujących
pracy

Bieżąca analiza ciągów
komunikacyjnych pod względem
występujących zagrożeń w ruchu
drogowym

ZDiZ

Prowadzenie systematycznych
działań w celu eliminacji z ruchu
drogowego jego uczestników
będących pod wpływem alkoholu
Eliminowanie miejsc
niebezpiecznych na drogachuruchomienie i funkcjonowanie
aplikacji "NaprawmyTo"
Budowa nowych dróg
komunikacyjnych, chodników,
ścieżek rowerowych, przejazdów
dla rowerów oraz pozyskiwanie
nowych miejsc parkingowych
Dyscyplinowanie „ piratów”
drogowych
Upowszechnianie zasad
ratownictwa drogowego oraz
zasad udzielania pierwszej
pomocy
Informowanie społeczeństwa
o tragicznych w skutkach
zdarzeniach drogowych, co może
wpłynąć na wyobraźnię
użytkowników dróg
Organizacja prac interwencyjnych

KMP

Organizacja robót publicznych
Organizacja staży i przygotowania
zawodowego dorosłych
Refundacja kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego
Przyznanie bezrobotnemu
jednorazowych środków na
podjęcie działalności
gospodarczej
Inicjowanie i realizacja
programów specjalnych
Przyznanie pracodawcom lub
przedsiębiorcom dofinansowania
wynagrodzenia za zatrudnienie
skierowanego bezrobotnego, który
ukończył pięćdziesiąty rok życia
Wsparcie finansowe spółdzielni
socjalnych
Refundacja świadczeń
integracyjnych wypłacanych
uczestnikom CIS
Organizacja prac społecznie
użytecznych
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KMP
SM

ZDiZ
WOŚiGM UM

SM
Jednostki organizacyjne

WI UM
ZDiZ

Administracje osiedli
mieszkaniowych

KMP
KMP

PWSZ

KMP
KM PSP

Media lokalne

PUP
Pracodawcy
PUP, jednostki
samorządu
terytorialnego
PUP
Pracodawcy
PUP
Pracodawcy
PUP

PUP
Pracodawcy
PUP
Pracodawcy

PUP
PUP
CIS
PUP
Ośrodki pomocy
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Inicjowanie i realizacja Programu
Aktywizacja i Integracja

społecznej
PUP
Ośrodki pomocy
społecznej

Rozwój zawodowy
zarejestrowanych bezrobotnych

Poprawa
bezpieczeństwa
pożarowego

PUP
Pracodawcy
Instytucje
szkoleniowe
Finansowanie kształcenia
PUP
ustawicznego pracowników
Pracodawcy
i pracodawców
Instytucje
szkoleniowe
Prowadzenie pośrednictwa pracy
PUP
Pracodawcy
Prowadzenie pośrednictwa
PUP
zawodowego
Pracodawcy
Wzrost poczucia bezpieczeństwa KM PSP
mieszkańców Suwałk.
Zorganizowanie turnieju wiedzy
pożarniczej
pt. „Młodzież zapobiega
pożarom”. Prowadzenie czynności
kontrolno-rozpoznawczych
w obiektach wypoczynkowych
pod kątem przepisów
przeciwpożarowych
Zorganizowanie „Dni otwartych
KM PSP
strażnic” dla dzieci i młodzieży
Rozpoznanie występujących
KM PSP
potencjalnych zagrożeń na
terenie Miasta Suwałk.
Prowadzenie czynności kontrolnorozpoznawczych
w obiektach pod kątem
przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych oraz
egzekwowanie od właścicieli
usunięcia nieprawidłowości.
Poprawa skuteczności działań
służb i podmiotów
ratowniczych.
Pozyskanie pojazdów
pożarniczych oraz
specjalistycznego sprzętu
ratowniczo-gaśniczego na
potrzeby KS RG. Doskonalenie
strażaków w zakresie ratownictwa
z poszczególnych dziedzin
ratownictwa.
Realizacja zadania polegającego
na budowie Komendy Miejskiej
i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w północnej części miasta
(utworzenie drugiej Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej).

ZOSP
ZOSP RP

Szkoły

Oznaczenie skrótów występujących w tabelach:
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KMP- Komenda Miejska Policji w Suwałkach,
KM PSP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach,
KS RG - Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,
ZOSP - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych,
ZOPS RP - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
SM - Straż Miejska w Suwałkach,
ZDiZ - Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach,
WORD - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach,
WOWiS UM - Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
WOŚiGKUM - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Suwałkach,
WIUM - Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
PINBMS - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miast Suwałk,
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach,
CIS- Centrum Integracji Społecznej,
WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura
w Suwałkach, ul. Piaskowa 4.
PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach im. prof. Edwarda F.
Szczepanika.
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