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INFORMACJA O GMINIE SIANÓW

Gmina Sianów połoŜona jest w powiecie koszalińskim w jego
północno- wschodniej części. Jest to gmina miejsko - wiejska z siedzibą władz
samorządowych
w Sianowie, miejscowości stanowiącej centrum
administracyjne, usługowe i kulturalne. Od strony południowej graniczy z
gminami: Polanów i Manowo od zachodu z miastem Koszalin i gminą Mielno.
Granicę północną wyznacza gmina Darłowo (powiat sławieński). Natomiast
wschodnią granicę wyznacza gmina Malechowo (powiat sławieński). Granice
naturalne wyznaczają: od północy układ jezior przybrzeŜnych Jamno i Bukowo,
od zachodu szerokie i płaskie dno doliny rzeki Unieść, od południa kompleks
lasów Góry Chełmskiej oraz lasów Nadleśnictwa Manowo, od wschodu
kompleksy lasów Nadleśnictwa Karnieszewice. Krajobraz gminy Sianów
charakteryzuje się stosunkowo duŜym zróŜnicowaniem elementów rzeźby
młodoglacjalnej NajwaŜniejszym ciekiem wodnym dla tego obszaru jest rzeka
Unieść, której długość wynosi 26 km. Drugą co do długości rzeką jest Polonica
o długości 22 km. Obszar gminy nie posiada większych otwartych zbiorników
wodnych, jedynie na obszarze wysoczyzny występują niewielkie stawy i
zagłębienia terenowe wypełnione wodą ( tzw. „oczka”) Pod względem
obszarowym gmina plasuje się w środku miejsko wiejskich gmin
województwa zachodniopomorskiego; jej powierzchnia ewidencyjna wynosi
227 km2. Miasto i gminę zamieszkuje 13.460 mieszkańców z tego 6.781 na
terenie miasta, natomiast 6.679 na terenie wiejskim. Gmina naleŜy do grupy
gmin wiejskich o średnio wysokim wskaźniku zaludnienia (58,8 osób/ 1 km2 ).
Sieć osadnicza gminy obejmuje 39 miejscowości skupionych w 24 sołectwach.
Zdecydowana większość jednostek osadniczych posiada zwarty charakter
zabudowy. Do miejscowości wiejskich najbardziej zaludnionych naleŜą:
Skibno, Sucha Koszalińska, Osieki, Dąbrowa, Sieciemin, Iwięcino, Rzepkowo.
Sianów jako miejscowość gminna, skupia większość historycznie
wytworzonych ciąŜeń społeczno-gospodarczych. Na terenie gminy
zlokalizowane są ośrodki samorządu gminy. "PrzedłuŜenie" tych
wielostronnych więzi stanowi centrum powiatowe - miasto Koszalin, połoŜone
na zachód od Sianowa, a oddalone o ok. 9 km . Przez gminę Sianów przebiega
droga krajowa nr 6 Szczecin - Koszalin-Gdańsk.
Na terenie gminy lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 83,67 km2, co
stanowi 37% ogólnej powierzchni gruntów.

Na terenie gminy i miasta Sianów moŜe wystąpić znaczna ilość zagroŜeń o
charakterze przestępczym i aspołecznych zachowań, a
w szczególności:
a) zagroŜenia w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:
- zagroŜenia związane z przestępczością pospolitą i zorganizowaną :
kradzieŜe, włamania,
- przestępstwa i występki o charakterze chuligańskim,
- zagroŜenia bezpieczeństwa mieszkańców w miejscu zamieszkania w
tym takŜe podczas imprez masowych o charakterze sportowym i
kulturalnym,
- patologie społeczne : narkomania, alkoholizm, demoralizacja
nieletnich, a takŜe agresja i przemoc, w tym równieŜ w rodzinie.
b) zagroŜenia poŜarowe:
- poŜary budynków mieszkalnych w szczególności w zwartej
zabudowie,
- poŜary obiektów uŜyteczności publicznej,
- poŜary kompleksów leśnych oraz nieuŜytków rolnych.
c) zagroŜenia sanitarno – epidemiologiczne:
- nieprzestrzeganie podstawowych wymagań w zakresie higieny i
zdrowia przez podmioty gospodarcze, instytucje oraz osoby fizyczne.
d) zagroŜenia epizootyczne:
- zagroŜenia moŜliwością występowania u zwierząt chorób
przenoszących się na ludzi, w tym wścieklizna zwierząt domowych i
wolno Ŝyjących, gruźlica bydła, wysoce zjadliwa grypa ptaków.
e) inne zagroŜenia:
- katastrofy komunikacyjne,
- katastrofy budowlane,
- wypadki drogowe o duŜej ilości poszkodowanych oraz o znacznym
rozmiarze zagroŜenia ekologicznego,
- moŜliwość wystąpienia awarii infrastruktury
technicznej(wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej),
- anomalie pogodowe.

I. OGÓLNE ZAŁOśENIA PROGRAMU

Poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak- przesądza o jakości Ŝycia i
rozwoju społeczeństwa. Dlatego teŜ ochrona bezpieczeństwa i porządku
publicznego między innymi naleŜy do zasadniczych zadań samorządu.
Samorząd terytorialny, policja i inne formacje współdziałające w
zapewnieniu bezpieczeństwa zyskują na zaufaniu obywateli, przy wspólnym
działaniu doprowadzając do zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności
społeczeństwa.
Koniecznością jest zapewnienie mechanizmów stałej współpracy Policji,
administracji rządowej, samorządu, jednostek funkcjonujących na terenie
Naszej gminy, słuŜb, inspekcji, straŜy organizacji społecznych i ludzi
aktywnych w zakresie utrzymania bezpieczeństwa.
Wspólne działania poprzez realizację poszczególnych zadań ujętych w
przedstawionym programie- doprowadzi do osiągnięcia celu końcowego, jakim
jest: bezpieczniejsze Ŝycie mieszkańców Naszej gminy.
Program „Razem Bezpieczniej” jest programem, którego treść wpisuje
się w Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych
Zachowań – „Razem Bezpieczniej”.
PowyŜszy program utworzono w celu ograniczenia skali zjawisk oraz
zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagroŜenia
mieszkańców Naszej gminy.
Priorytetem programu jest budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i
zapewnienia jej bezpieczeństwa.
W programie tym wskazuje się moŜliwości współpracy z lokalnymi
społecznościami dąŜąc do tworzenia efektywnych lokalnych systemów
bezpieczeństwa, wspierających działania na rzecz jego poprawy w obszarze
lokalnym pod kaŜdym względem, a w szczególności w zakresie przestępczości
pospolitej.
Program przygotowano
w oparciu o diagnozę zagroŜeń i oczekiwań
społecznych. Obejmuje on wiele obszarów i jest otwarty na wszelkie inicjatywy
instytucjonalne i obywatelskie.
Program „ Razem Bezpieczniej” jest programem otwartym na lata 20082015, w którym będzie moŜna ujmować nowe propozycje i rozwiązania.

II. CEL PROGRAMU.

1. Wzrost realnego bezpieczeństwa na terenie Naszej gminy,
2. Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Naszej gminy,
3. Zapobieganie przestępczości, aspołecznym zachowaniom oraz
zdynamizowanie działań i współpracy instytucji i placówek działających
na terenie gminy i miasta Sianów, w tym administracji samorządowej,
organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej,
4. Poprawienie wizerunku Policji, StraŜy Miejskiej, StraŜy PoŜarnej i
wzrostu zaufania społecznego do słuŜb działających na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i przodku publicznego.
5. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego na terenie gminy i miasta.

III PODMIOTY ZAANGAśOWANE W REALIZACJĘ
PROGRAMU.
Głównym koordynatorem działań realizowanych w ramach programu
jest Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, który przy wsparciu Zespołu ds.
bezpieczeństwa i porządku publicznego podejmuje działania informacyjne
oraz promocyjne zmierzające do wytworzenia współpracy wśród podmiotów
zaangaŜowanych w realizację powyŜszego programu.
Program ten stanowi skuteczne narzędzie wspierające realizację działań
organów samorządu terytorialnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
Zadania programu realizować będą jednostki funkcjonujące na terenie
gminy i miasta Sianów odpowiedzialne za bezpieczeństwo ( Policja, SM,
SG, wydzielone jednostki i komórki organizacyjne Urzędu Gminy i Miasta
Sianów, placówki ochrony zdrowia, szkoły, Osiedla i Sołectwa oraz
specjaliści zaproszeni do współpracy w zakresie realizowanych zadań.

IV.ZASADNICZE OBSZARY DZIAŁANIA.
Na podstawie aktualnej wiedzy o stanie i poczuciu bezpieczeństwa
mieszkańców Naszej gminy określono obszary działania programu i
kierunki aktywności zaangaŜowanych podmiotów.
KaŜde przedsięwzięcie określone w tym programie wymagało
zdiagnozowania problemu, ustalenia przyczyn jego powstania, moŜliwości
przeciwdziałania, a następnie wyznaczenia szczegółowych zadań
zmierzających do zapobiegania i eliminacji róŜnorodnych zagroŜeń.

Przy zadaniach uwzględniono partnerów, którzy wspierać będą ich
realizację.
W poszczególnych obszarach działania ujęto takie zagadnienia jak
współpraca Policji ze StraŜą Miejską, StraŜą Graniczną.
W niniejszym programie ujęto takŜe problemy dotyczące wspólnego
działania obywateli z Policją i innymi instytucjami mającymi wpływ na
wzrost bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta
Sianów.
Do najwaŜniejszych obszarów wymagających podjęcia działań w
ramach realizacji programu „Razem Bezpieczniej” zaliczono:
1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.
Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań w tym zakresie
jest Policja i StraŜ Miejska.
Zasadniczymi problemami w tym obszarze są :
*utrzymujące się zagroŜenie przestępczością pospolitą, chuligaństwem
i zjawiskami patologicznymi.
*utrzymujące się zagroŜenie przestępstwami popełnianymi przez osoby
pozostające pod wpływem alkoholu czy narkotyków.
*zbyt wysoka anonimowość, bierność, brak odpowiedzialności za
dobro wspólne, dające „nieme przyzwolenie” na popełnianie
przestępstw i wykroczeń.
*nie zawsze adekwatna i sprawna reakcja na zawiadomienie o
przestępstwie, a zwłaszcza na zawiadomienie o wykroczeniach,
naruszeniach ładu publicznego, zachowaniach aspołecznych i czynach
patologicznych.
*niedoskonała organizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej
oraz osiedli, sprzyjające zachowaniom aspołecznym, popełnianiu
przestępstw i wykroczeń.
*zbyt niski poziom zaufania społeczeństwa do formacji ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zbyt niska gotowość do
uczestniczenia w przedsięwzięciach partnerskich.
• zakłócanie porządku podczas imprez masowych,
2. Bezpieczeństwo w szkole
Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań w tym obszarze
są dyrektorzy szkół i pedagodzy szkolni.
Zasadniczymi problemami w tym obszarze są :
• dostępność do alkoholu i narkotyków w środowisku uczniowskim.
• przestępstwa i wykroczenia w szkołach oraz w bezpośrednim sąsiedztwie
szkół,
• niewłaściwa reakcja społeczna na przejawy zjawisk patologicznych w
otoczeniu,

• niezadowalający stan współpracy osób, a takŜe instytucji
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku szkolnym, a
zwłaszcza na linii, dyrekcja – nauczyciele- uczniowie- rodzice – policja
oraz niski poziom wzajemnego zaufania,
• tolerancja społeczna dla zachowań patologicznych.
3. Przemoc w rodzinie
Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań w tym obszarze
jest MGOPS w Sianowie.
Zasadniczymi problemami w tym obszarze są :
• brak reakcji, bierność i tolerancja dla przemocy w rodzinie i
zachowań patologicznych osób będących świadkami takich zachowań,
• słabe rozeznanie instytucji odpowiedzialnych za ustalenie
potrzebujących pomocy oraz ofiarom przemocy w rodzinie,
• polepszenie współpracy instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie
przemocy w rodzinie,
• niski poziom świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach,
reakcjach i działaniach, które są przejawami przemocy w rodzinie.
4. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej.
Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań w tym obszarze
jest Policja i StraŜ Miejska.
Zasadniczym problemem w tym obszarze jest :
• ochrona małej i średniej przedsiębiorczości przed przestępczością
pospolitą, wyłudzeniami, kradzieŜami itp.
5. Ochrona dziedzictwa narodowego.
Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań w tym
obszarze jest Policja i StraŜ Miejska.
Zasadniczym problemem w tym obszarze jest :
• postępujące niszczenie dziedzictwa narodowego skutkujące utratą dóbr :
kradzieŜe, zniszczenia, zaginięcia, poŜary, nielegalny wywóz.
6. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań w tym obszarze
jest Policja i StraŜ Miejska.
Zasadniczymi problemami w tym obszarze są :
• duŜa liczba zdarzeń drogowych w tym równieŜ wypadków
drogowych ze skutkiem śmiertelnym,
• duŜa liczba kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu lub podobnie
działającego środka, w tym równieŜ rowerzystów,

• przekraczanie dozwolonej prędkości w szczególności na obszarach
zabudowanych,
• łamanie przepisów dotyczących postoju i parkowania pojazdów w
szczególności na osiedlach mieszkaniowych,
• zagroŜenie dla bezpieczeństwa wielu osób spowodowane kradzieŜami i
dewastacją elementów infrastruktury drogowej,

7. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej
Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań w tym obszarze
jest Policja i StraŜ Miejska.
Zasadniczymi problemami w tym obszarze są :
* utrzymujące się zagroŜenie przestępczością, wykroczeniami oraz
innymi zjawiskami nieakceptowanymi społecznie w środkach
komunikacji publicznej : wandalizm, dewastacje, agresja słowna
(wyzwiska , zaczepki ), kradzieŜe,
• brak reakcji przewoźników na łamanie prawa w środkach komunikacji.

V.DZIAŁANIA NA RZECZ PROPAGOWANIA
PROGRAMU.

Do właściwej realizacji programu przygotowana będzie czytelna, jasna
motywująca do właściwych zachowań w sferze bezpieczeństwa własnego i
otoczenia kampania promująca jego załoŜenia i cele.
Społeczeństwu Naszej gminy będzie pokazywane i uświadamiane to, Ŝe
warto nie tylko współpracować ze słuŜbami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo, ale takŜe samemu zadbać o bezpieczeństwo w swoim
otoczeniu.
Zasadniczym sposobem dotarcia do społeczeństwa w zakresie
zwiększenia bezpieczeństwa będą środki masowego przekazu, spotkania
osiedlowe, sołeckie. Realizatorzy programu będą brać
udział w
organizowanych spotkaniach przez dyrekcje szkół. Na stronie internetowej
Urzędu Gminy i Miasta reprezentowane będą materiały edukacyjne i
promocyjne dotyczące poszczególnych obszarów i całego Programu.

VI MONITOROWANIE I OCENA REALIZACJI
PROGRAMU
1. Czynniki dostarczające ocen zadań Programu:
• poziom zagroŜenia przestępczością i wykroczeniami według statystyk,
• postrzeganie stanu bezpieczeństwa przez mieszkańców, badanie poczucia
zagroŜenia bezpieczeństwa mieszkańców,
• postrzeganie i ocena przez mieszkańców działań Policji i innych formacji
odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego,
• działania podejmowane i realizowane przez poszczególne podmioty w
ramach programu oraz skala ich współpracy, pojawianie się inicjatyw
obywatelskich,
• rozwój rozwiązań technicznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
• zmiany w infrastrukturze w celu tworzenia bezpiecznej przestrzeni.
2. Podmioty odpowiedzialne za ocenę efektów oraz okresowość oceny.
Podmiotem oceniającym Program „Razem Bezpieczniej” – będzie Rada
Miejska w Sianowie, która otrzyma informacje od Burmistrza Gminy i
Miasta Sianów.

VII. WARUNKI REALIZACJI I FINASOWANIA
PROGRAMU.
Przedstawiony Program nie jest Programem zamkniętym. KaŜda nowa
inicjatywa sformułowana w postaci zadań czy programów moŜe być przyjęta
i wdroŜona do jego realizacji.
W ramach Programu proponuje się wdraŜanie przedsięwzięć
profilaktycznych w odniesieniu do konkretnych zadań.
Ze względu na duŜy zakres przedsięwzięć zawartych w Programie oraz ich
długofalowość jest on traktowany jako zadanie ciągłe rozłoŜone na kolejne
lata.
Pozyskiwanie funduszy na realizację zadań moŜe być osiągane
poprzez:
a) środki z rezerw celowych budŜetu wojewody zachodniopomorskiego dla
organizacji poŜytku publicznego, oraz dla jednostek samorządu
terytorialnego,
b) korzystanie ze środków finansowych budŜetu gminy,
c) poszukiwanie źródeł finansowania od sponsorów,
d) inne źródła zgodnie z obowiązującym prawem.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU
„RAZEM BEZPIECZNIEJ”
DLA GMINY I MIASTA SIANÓW

Zadania
Obszar
działania
1

1.
Bezpieczeństwo
w miejscach
publicznych i
miejscach
zamieszkania

2

Podmioty
odpowiedzialne
za realizację
3

Podmioty
współdziałające
w realizacji
4

Finansowanie

Termin
realizacji

5

6

1.Analiza zagroŜeń bezpieczeństwa i ocena realnych
potrzeb społeczności lokalnych oraz ich oczekiwań
pod względem bezpieczeństwa w oparciu o :
- dane ze statystyk policyjnych ,
- informacje uzyskane poprzez okresowe badanie
opinii publicznej, badania ankietowe,
- dane uzyskane przez StraŜ Miejską, OSP, StraŜ
Graniczną i inne słuŜby.

Policja

SM, SG, OSP,
Instytucje,
organizacje,
społeczne

Środki własne
Policji

Zadanie stałe,
raz w roku

2. Ocena organizacji słuŜb mundurowych, a
zwłaszcza:
- ich współpracy,
- analiza wykorzystania posiadanych sił i środków,
- poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

UGiM Sianów
Policja

Policja
SM, SG, OSP

Środki własne
Policji

Zadanie stałe

3. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miejsc
publicznych oraz w szkołach i jego efektywne
wykorzystanie.

UGM Sianów
Policja
SM

Szkoły,
Spółdzielnie
Mieszkaniowe

Środki własne
Gminy i
pozyskane .

2008-2010

4.Rozbudowa StraŜy Miejskiej w Sianowie poprzez:
- tworzenie nowych etatów dla funkcjonariuszy
pierwszego kontaktu z obywatelem,
- dzierŜawienie dodatkowego pomieszczenia,
- zatrudnianie staŜystów celem odciąŜenia
straŜników od prac biurowych i pomocniczych,
- doposaŜenie w nowy środek transportu.

UGM Sianów

Rada Miejska

Środki własne
Gminy

2008-2009

5.Rozbudowa systemu powiadamiania o

Policja

SM, SG, OSP,

Środki własne

Zadania stałe

zagroŜeniach i patologiach poprzez zwiększenie
liczby podmiotów współdziałających.

MOPS,
Zarządy
osiedli,

Policji

6.Wypracowanie mechanizmów współpracy między Policja
administracją samorządową, Policją, StraŜą Miejską,
Ochotniczą StraŜą PoŜarną i StraŜą Graniczną.

UGiM Sianów

Środki własne
Policji

Zadania stałe

Policja
UGiM Sianów

ZB ABK,
Spółdzielnie
mieszkaniowe,
sklepy i
zakłady pracy,
Media

Środki własne
Policji, oraz
podmiotów
realizujących

Zadania stałe

Policja, SM
Gminna Komisja
RPA

UGiM Sianów,
PIH

Środki własne
Policji i SM

Zadanie stałe

Policja

UGM Sianów,
SM, Zarządy
Osiedli,
Wspólnoty
Mieszkaniowe,
ZB ABK.

Środki własne
podmiotów

Zadanie stałe

SM,

Policja
Szkoły

Środki UGiM

Zadanie stałe

7.Propagowanie skuteczniejszych środków i metod
zabezpieczenia technicznego mienia i miejsc
poprzez:
- akcje znakowania wartościowych przedmiotów,
Bezpieczeństwo - zakładanie alarmów w obiektach i pojazdach,
- doświetlenie miejsc publicznych,
w miejscach
- instalację kamer przemysłowych.
publicznych i
miejscach
8. Podjęcie systematycznej kontroli sprzedaŜy
zamieszkania
alkoholu i wyrobów tytoniowych nieletnim w
ramach programu „Stop 18”.
9. Prowadzenie systematycznych działań
zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni
publicznej, zmniejszających anonimowość w
zakresie realizacji programu „Bezpieczna
przestrzeń”

10. Profilaktyka w szkołach poprzez:
- działanie informacyjno-edukacyjne „Zespołu
szkolnego” utworzonego przez StraŜ Miejską,
- działania prewencyjne patroli,
- zajęcia dydaktyczne obejmujące programy:

„Bezpieczna droga do szkoły”, „Bądź świadomy”,
„Bądź odpowiedzialny”, „Bezpiecznie w szkole”,
„Zima w mieście”, „Bezpieczne ferie”, „Bądź
bezpieczny”, „Bezpieczne wakacje”,
11. Promowanie działań Zespołu ds.
Bezpieczeństwa poprzez:
- wprowadzenie informacji o realizacji Programu na
stronie internetowej UGM Sianów,
- publikowanie danych o akcji w lokalnym
dwutygodniku : „Nasza Gmina” wiadomości
Sianowskie” oraz w innych lokalnych gazetach.
Inicjowanie zmian w prawie miejscowym, celem
Bezpieczeństwo dostosowania jego przepisów do pojawiających się
zagroŜeń.
w miejscach
publicznych i
12. Wypracowanie skutecznych mechanizmów
miejscach
zapewniających bezpieczeństwo podczas imprez i
zamieszkania
zgromadzeń:
- edukowanie organizatorów z zakresu
bezpieczeństwa imprez,
- egzekwowanie od organizatorów realizacji zadań
wynikających z przepisów
13. Profilaktyka w szkołach poprzez realizację
Programu „Szkoła bez narkotyków” (w ramach
Programu realizowane są zajęcia w formie:
-wykładu dla uczniów o szkodliwości zaŜywania
narkotyków, o odpowiedzialności karnej, o reakcji
organizmu po spoŜyciu narkotyków a takŜe
praktyczny pokaz pracy psa do wyszukiwania
narkotyków,
- ponadto zajęcia prowadzone są na podstawie

UGiM Sianów
Policja, SM

Media
Rada Miejska,
Społeczności
lokalne, UGiM

Środki UGiM

Zadania stałe

Policja, SM

UGiM, OSP,
KS Victoria,
firmy
ochroniarskie,
Sanepid,
Stacja
Pogotowia
Ratunkowego.

Środki UGM
Środki własne
uczestniczących
podmiotów

Zadania stałe.

Placówka StraŜy
Granicznej
Darłowo
Szkoły

Gminna
Komisja RPA
Policja, StraŜ
Miejska

Zadanie stałe
Środki własne
podmiotów

pisemnego zaproszenia Dyrekcji Szkoły w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną w obecności
pedagoga lub psychologa szkolnego.
14.Ocena organizacji słuŜb mundurowych i
realizacja
zadań poprzez:
- współpracę ze słuŜbami mundurowymi w celu
zabezpieczenia ładu i porządku publicznego
poprzez
patrole własne, patrole łączone z Policją, StraŜą
Graniczną i/lub StraŜą Miejską,
- kontrole pojazdów, kontrole osobiste,
legitymowanie
osób, zatrzymywanie sprawców przestępstw i
wykroczeń a takŜe kontrola legalności pobytu
cudzoziemców przebywających na terytorium RP
wbrew przepisom.
Bezpieczeństwo
w miejscach
publicznych i
miejscach
zamieszkania

15.Podnoszenie świadomości społecznej na temat
zagroŜeń poŜarowych na terenie gminy i miasta:
- poprzez organizowanie spotkań, pogadanek na
tematy:
- szkodliwości wypalania traw w sezonie
wiosennym, wynikające z tego zagroŜenia,
- edukowanie mieszkańców w szczególności
mieszkańców terenów wiejskich o przydatności w
gospodarstwie sprzętu p.poŜ.
16. Edukowanie dzieci i młodzieŜy szkolnej na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
poszkodowanym w wypadkach, umiejętnego
korzystania z telefonów alarmowych

Policja
SG, StraŜ
Miejska

Środki własne
podmiotów

Zadanie stałe

OSP, SM,
Szkoły

Środki własne
podmiotów

Zadanie stałe

PSP

Środki własne
podmiotów

Zadanie stałe

OSP

Policja, SM,
Szkoły

UGiM Sianów

Uczniowie:
1. Cykliczne, raz w roku, dokonywanie analizy
sytuacji bezpieczeństwa w szkole w oparciu o
przeprowadzoną w środowisku uczniowskim ankietę
diagnozującą.

Kierownik
Referatu SpołAdmin.
Dyrektorzy szkół

2. Wypracowanie wspólnych procedur postępowania Dyrektorzy szkół
w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz
konsekwentne wdraŜanie ich.

2.
Bezpieczeństwo 3. Realizacja wewnętrznych szkolnych programów
wychowawczych poszerzonych o nawiązaną
w szkole
współpracę z następującymi instytucjami :
* StraŜą Graniczną :
Realizacja Programu : „Szkoła bez narkotyków”
* Posterunkiem Policji w Sianowie:
Realizacja Programu : „Szkoła bez przemocy”
* StraŜą Miejską w Sianowie :
realizacja Programu : „ Profilaktyka w szkole”
* StraŜą PoŜarną w Sianowie:
Realizacja Programu :” Pierwsza pomoc”
4. Realizacja zadań profilaktycznych poprzez
przygotowanie oraz uczestnictwo uczniów w
szkolnych spektaklach profilaktycznych.

Dyrektorzy szkół
Podmioty
współpracujące

Kierownik
Referatu SpołAdmin.
Dyrektorzy szkół

Koordynatorzy,
wychowawcy,
pedagog

Cyklicznie z
końcem roku

Koordynatorzy,
wychowawcy,
pedagog,
nauczyciele
Koordynatorzy, Środki gminy,
GKRPA
wychowawcy,
pedagog,
nauczyciele,
Podmioty
współpracujące

Cyklicznie w
roku szkolnym

Środki gminy,
GKRPA

Cyklicznie w
roku szkolnym

Nauczyciele,
uczniowie,
Biblioteka
Publi.
Gminy i Miasta

Cyklicznie w
roku szkolnym

5. Udział dzieci i młodzieŜy w organizowanych
przez szkoły, instytucje w gminie alternatywnych
formach spędzania czasu wolnego w tym: zajęcia
pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym,
sportowym.

6. Objęcie opieką uczniów wykazujących objawy
demoralizacji poprzez nawiązanie współpracy z :
* domem rodzinnym,
* skierowanie ucznia na formy terapii,
* zgłoszenie problemu do sądu rodzinnego.
Bezpieczeństwo
w szkole
7. Objęcie opieką uczniów rodzin niewydolnych
wychowawczo.
Podejmowanie działań w oparciu o współpracę z :
• Zespołem Interdyscyplinarnym,
• MGOPS w Sianowie,
• Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
• Posterunkiem Policji w Sianowie.
8.Systematyczne kontrolowanie pod względem
bezpieczeństwa szkół i jej okolic:
* monitoring,
* patrole policyjne i StraŜy Miejskiej.
9. Ograniczanie młodzieŜy dostępu do alkoholu,
nikotyny, narkotyków.

Środki gminy,
GKRPA

Cyklicznie w
roku szkolnym

Kierownik
Referatu SpołAdmin.
Dyrektorzy szkół
Insp. ds.
Pozyskiwania
Środków
PozabudŜetowych
i Sportu

Nauczyciele,
MGOPS
Biblioteka,
świetlice

Dyrektorzy szkół
Policja
SM

Koordynatorzy, Środki gminy,
GKRPA
wychowawcy,
pedagog,
nauczyciele

Cały rok

Dyrektorzy szkół
Policja
SM

Koordynatorzy, Środki gminy,
GKRPA
wychowawcy,
pedagog,
nauczyciele,
Podmioty
współpracujące

Cały rok

Dyrektorzy szkół
Kierownik PP,
Komendant SM

Nauczyciele,
policjanci,
straŜnicy
miejscy

Środki gminy,
własne
podmiotów

Cały rok

Rodzice:
1. Prowadzenie w szkołach spotkań o charakterze
edukacyjnym z rodzicami przy ścisłej współpracy z
następującymi instytucjami:
Bezpieczeństwo * StraŜ Graniczna,
w szkole
* Posterunek Policji w Sianowie,
* Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna.
2. Udzielanie rodzicom wsparcia w przypadkach
występowania w ich środowisku rodzinnym sytuacji
przemocy, kłopotów wychowawczych, przy
współdziałaniu z:
• Zespołem Interdyscyplinarnym,
• MGOPS w Sianowie,
• Powiatową Poradnią PsychologicznoPedagogiczną
• Posterunkiem Policji w Sianowie.
Nauczyciele :
1. Cykliczne spotkania zespołu koordynatorów ds.
bezpieczeństwa z obszaru gminy.
2. Organizowanie wynikających z potrzeb
poszczególnych szkół rad szkoleniowych
oraz szkoleń zewnętrznych.

Środki własne
podmiotów

Cały rok

Dyrektorzy szkół
Kierownik PP,
Komendanci

Nauczyciele,
policjanci,
straŜnicy

Dyrektorzy szkół

Koordynatorzy,
wychowawcy,
pedagog

Cyklicznie w
roku szkolnym

Dyrektorzy szkół
Podmioty
współpracujące

Koordynatorzy, Środki gminy,
GK RPA
wychowawcy,
pedagog,
Podmioty
współpracujące

Cyklicznie w
roku szkolnym

Dyrektorzy szkół

Koordynatorzy

Środki własne
szkół

Dyrektorzy szkół

Nauczyciele

Środki własne
szkół

Wg. odrębnego
Harmonogramu

3.
Przemoc w
rodzinie

MGOPS w
Sianowie,
szkoły na
terenie Gminy
i Miasta
Sianów,
Posterunek
Policji

Środki własne

2008-2015

2008-2015

1. Opracowanie schematu działań w sytuacji
występowania przemocy w rodzinie.

Gminy zespół
interdyscyplinarny

2. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego
-psychologicznego
-pedagogicznego
-prawnego

MGOPS
w Sianowie

Środki własne
i UGiM Sianów
fundusz
GKRPA

3. Pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy
-grupa wsparcia dla dorosłych ofiar przemocy
-grupa terapeutyczna dla dzieci

MGOPS
W Sianowie

Środki własne
i UGiM Sianów
fundusz
GKRPA

2008-2015

4. Zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców
przemocy

MGOPS
W Sianowie

BudŜet
Wojewody
Zachodnipom.

2008-2015

5. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w
zakresie przemocy w rodzinie

UGiM Sianów

Placówki
SłuŜby
Zdrowia, StraŜ
Miejska,
Policja,
Pedagog
szkolny,
Pielęgniarka
szkolna, itp.

Środki gminy
Fundusz
GKRPA

2008-2015

Przemoc w
rodzinie

6. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy

MGOPS
w Sianowie

SM, Policja,
poradnie

Środki własne
podmiotów

2008-2015

7. Prowadzenie świetlic środowiskowych
(w tym dla dzieci dotkniętych problemem przemocy
w rodzinie)

MGOPS
w Sianowie,
Biblioteka
gminna

Szkoły,
Biblioteka
Publ. Gminy i
Miasta

Środki własne
gminy
fundusz
GKRPA
MGOPS
Sianów

2008-2015

8. Utworzenie wolontariatu dla ofiar przemocy

MGOPS
w Sianowie

Caritas

9. Prowadzenie ogniska przedszkolnego.
Realizacje programów socjoterapeutycznych

UGiM Sianów
TPD Koszalin

TPD
Biblioteka
Publ. Gminy i
Miasta

10. Sporządzanie i dokumentowanie „Niebieskich
kart”

MGOPS Sianów,
Posterunek
Policji
w Sianowie

Posterunek
Policji w
Sianowie
MGOPS w
Sianowie,
Prokuratura,
Sądy, UGiM

11. Uruchomienie „Telefonu zaufania”
Nr 0-800-680-620

MGOPS w
Sianowie

12. Udzielanie porad, informacji i konsultacji, praca
terapeutyczna ze sprawcami przemocy, osobami
uzaleŜnionymi od narkotyków, alkoholu

UGiM Sianów

2008-2015

Środki własne
gminy Sianów,
Biblioteka
Publiczna w
Sianowie, TPD

2008-2015

Środki własne
podmiotów

2008-2015

UGiM Sianów

Środki własne
gminy

2008-2015

Towarzystwo
Zapobiegania
Narkomanii,

Fundusz GK
RPA

2008-2015

Posterunek
Policji, StraŜ
Miejska, Sądy,
Prokuratura

Przemoc w
rodzinie

UGiM
Sianów

13. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci
w formie kolonii, obozów (z rodzin dotkniętych
alkoholizmem, narkomanią, przemocą)

MGOPS
w Sianowie

14. Motywowanie osób uzaleŜnionych i
współuzaleŜnionych do podjęcia leczenia
(posiedzenia motywujące grupy wsparcia, mitingi)

Klub Abstynenta Pełnomocnik
Burmistrza ds.
„Iskra”
uzaleŜnień w
w Sianowie
Sianowie

Środki gminy

2008-2015

UGiM
w Sianowie
fundusz
GKRPA

2008-2015

1. Zapewnienie dostępności i przejrzystości
ewidencji
działalności gospodarczej, procesu wydawania
zezwoleń (np. przez prowadzenie ewidencji
internetowej).

UGiM w
Sianowie

2. Zorganizowanie przejrzystej komunikacji między
Policją a przedsiębiorcami poprzez:

Posterunek
Policji
w Sianowie

- włączenie przedsiębiorców do współpracy na
rzecz
bezpieczeństwa
4.
(m.in. prezentacje i pokazy nowoczesnego sprzętu
Bezpieczeństwo do monitorowania indywidualnego i zbiorowego
w działalności
obiektów, zabezpieczania obiektów i alarmowania,
gospodarczej
prezentacje usług firm ochroniarskich, inne),

Środki gminy

Zadanie stałe

UGiM w
Sianowie,
Przedsiębiorcy

Środki gminy,
Zadanie stałe
własne
przedsiębiorców

StraŜ Miejska
w Sianowie,
StraŜ
Graniczna

Środki własne
podmiotów

- wspólną identyfikację najistotniejszych
problemów
w celu bezpiecznego prowadzenia uczciwej
działalności gospodarczej
(m.in. prelekcje o tematyce rozpoznawania
fałszywych pieniędzy i dokumentów,
rozpoznawania nieuczciwych i groźnych klientów,
dostawców i innych kontrahentów, przeciwdziałanie
wymuszeniom oraz nieuczciwej konkurencji,
zachowania się w sytuacji zagroŜenia,
przestępczości internetowej, itp.).
3. Objęcie wzmoŜonym dozorem policyjnym miejsc, Posterunek
gdzie prowadzenie działalności gospodarczej jest
Policji
szczególnie zagroŜone.
w Sianowie

Zadanie stałe

1.W trakcie realizacji jest opracowywany gminny
program ochrony zabytków, do którego Gmina
przystępuje na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
ewidencja będzie podstawą do sporządzenia
programów opieki nad zabytkami dla gminy.

5.
Ochrona
dziedzictwa
narodowego

2. Gmina bierze udział w programie ochrony
dziedzictwa kulturowego.
3. Gmina posiada studium krajobrazu kulturowego,
który zawiera ewidencję obiektów objętych ochroną
konserwatorską.
4. Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji
miasta Sianowa / powstanie rejestr wszystkich
zabytków/
5. W zakresie ochrony zabytków przed dewastacja i
kradzieŜami ściśle współpracujemy z OSP, StraŜą
Miejską i Posterunkiem Policji
6.Propagując program ochrony dziedzictwa
kulturowego odbędzie się konferencja PolskoNiemiecka na temat : Gminy i Miasta Sianów,
pokłosiem tej konferencji będzie wydanie ksiąŜki.
7.Z inicjatywy mieszkańców Iwięcina przy udziale
finansowym Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie,
Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków została juŜ odnowiona
część zabytków kościelnych, w trakcie są dalsze
konserwacje. Parafia Dobiesław – Iwięcino

Środki własne

Referat Promocji
i Rozwoju oraz
Referat
Gospodarki
Komunalnej,
Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Urzędu Gminy i
Miasta w
Sianowie

Referat Promocji
i Rozwoju oraz
Referat
Gospodarki
Komunalnej,
Architektury i
Planowania
Przestrzennego
Urzędu Gminy i
Miasta w
8.Rozstrzygnięty został konkurs i przyznane dotacje Sianowie
na remont dwóch kościołów: w Siecieminie i
Iwięcinie

OSP
StraŜ Miejska
Posterunek
Policji

2008

Środki własne

Środki własne

Środki własne

Policja,
StraŜ Miejska

Środki własne

Środki
pozyskane

Środki
pozyskane

2008

1.Przeprowadzenie lustracji infrastruktury drogowej,
UGiM Sianów
pod kątem prawidłowości oznakowania pionowego
oraz poziomego na terenie gminy, ze szczególnym
uwzględnieniem okolic szkół i przejść dla pieszych.

6.

UGiM Sianów

UGiM Sianów

zadanie stałe

2.DąŜenie do poprawy jakości dróg, budowa ścieŜek
rowerowych, montowanie urodzeń spowalniających
ruch i zwiększających bezpieczeństwo pieszych
uczestników ruchu.

UGiM Sianów

UGiM Sianów

UGiM Sianów

Zadanie stałe

3.W uzasadnionych przypadkach występować o
zmianę organizacji ruchu.

UGiM Sianów

UGiM Sianów

UGiM Sianów

Zadanie stałe

4.Edukacja w celu kształtowania świadomego i
kulturalnego uczestnika ruchu drogowego,
respektującego prawo oraz szanującego prawa
innych uczestników ruchu.

Policja, SM, SG

Policja, SM,
SG

Policja, SM, SG Zadanie stałe

Policja, SM, SG.
OSP

Policja, SM,
SG. OSP

Policja, SM,
SG. OSP

Zadanie stałe

Policja, SM, SG.

Policja, SM,
SG.

Policja, SM,
SG.

Zadanie stałe

Bezpieczeństwo
5.Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
w ruchu
wydawania broszur o tematyce ruchu drogowego,
drogowym
organizacja konkursów szkolnych na temat
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
6.Zwiększenie aktywności patroli policyjnych i SM
w celu ujawniania kierujących naruszających
przepisy ruchu drogowego w szczególności :
- nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, oraz
będących pod działaniem innych środków podobnie
działających jak alkohol,
- przekraczających dozwoloną prędkość, w
szczególności na obszarach zabudowanych,
- nieprawidłowo parkujących.

7.

1.Analiza zagroŜeń w środkach komunikacji
publicznej, funkcjonującej na terenie gminy.

Bezpieczeństwo
2.Organizacja słuŜby adekwatnie do
w środkach
zidentyfikowanych
zagroŜeń. Systematyczna ocena
komunikacji
uzyskanych wyników i rezultatów.
publicznej.

Policja

Środki własne

Zadanie
cykliczne

Policja

SM, SG. ITD.

Środki własne

Zadanie stałe

3. Intensyfikacja kontroli przewoźników
pasaŜerskich pod względem przestrzegania
przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Policja

SM, SG. ITD

Środki własne

Zadanie stałe

4.Przegląd przystanków komunikacji publicznej pod
względem ich stanu technicznego, estetyki, i
bezpieczeństwa.

UGiM Sianów

SM

Zadanie stałe

Zadanie stałe

