UCHWAŁA NR.XXXVIII/206/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 20 kwietnia 2009 roku

w sprawie: uchwalenia Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego - Bezpieczna Gmina
Iłża na lata 2009 – 2010

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art.7 ust.1 pkt.14 ustawy z dnia 08 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmian.) – Rada Miejska w Iłży uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się do

realizacji Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – Bezpieczna Gmina Iłża na lata 2009 –
2010.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/206/09
Rady Miejskiej w Iłży dnia 20 kwietnia 2009 r.

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY
BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUIBLICZNEGO:
BEZSPIECNZA IŁŻA NA LATA 2009 – 2010

WSTĘP

Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Każdy chce mieć pewność,
że jego dziecko jest bezpieczne w drodze do i ze szkoły, że nie spotka nas zagrożenie, że
nasze mienie nie stanie się łupem. Poczucie strachu przed przestępczością towarzyszy nam
każdego dnia. Uniemożliwia normalną pracę, zakłóca spokój co utrudnia funkcjonowanie w
wielu dziedzinach życia społeczno – gospodarczego.

Wdrożenie programu ma na celu nie tylko zapewnienie podniesienia pozycji Gminy Iłża, ale
także ma wpłynąć na poprawę stanu szeroko pojętego bezpieczeństwa, będącego jednym z
podstawowych zadań administracji samorządowej. Celem programu jest sformułowanie
koncepcji i sposobów działań w dziedzinie profilaktyki zmierzających do likwidacji lub
ograniczenia negatywnych zjawisk związanych ze sferą bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
Iłża.

GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST:
1. Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienie ich świadomości
prawnej.
3. Ograniczenie przestępczości,
4. Stworzenie bezpiecznych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i życia
społecznego.
ADRESACI PROGRAMU
Program adresowany jest do:
1. Dyrektorów szkół, placówek sportowo – rekreacyjnych, MGOSIR, świetlic wiejskich.
2. Policji, straży miejskiej.

3. Kościoła, mediów lokalnych.

REALIZATORZY PROGRAMU
1. Rada Miejska w Iłży i Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska jako
koordynator.
2. Komendant Komisariatu Policji w Iłży.
3. Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłży.

ZADANIA WIODĄCE:
I – Ograniczenie przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu obywateli:

1. Wzmożona kontrola miejsc o szczególnym zagrożeniu.
2. Wprowadzenie monitoringu wizyjnego (parkingi osiedlowe).
3. Propagowanie wśród mieszkańców funkcji domofonu (sprawdzania osób wpuszczanych na
klatkę schodową).
4. Ograniczenie czynników sprzyjających przestępczości poprzez:
- oświetlenia miejsc zagrożonych,
- zakładanie systemów alarmowych,

II – Przeciwdziałanie i ograniczenie zjawisk narkomani i alkoholizmu oraz innych
zjawisk i zachowań negatywnych.

1. Zwalczanie przestępczości narkotykowej.
2. Systematyczne monitorowanie szkół w celu eliminacji dealerów rozprowadzających
substancje psychoaktywne.
3. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomani poprzez zapobieganie i minimalizowanie szkód związanych z uzależnieniem i
przemocą w rodzinie.
4. Realizacja Gminnego Systemu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Egzekwowanie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
6. Utworzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

7. Organizacja spotkań szkoleniowo – informacyjnych z dziećmi i młodzieżą i rodzicami z
zakresu uzależnień oraz przeciwdziałania zachowań patologicznych.
III – Działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa i porządku w miejscu
zamieszkania.

1. Poprawa estetyki miasta w zakresie utrzymania czystości poprzez codzienną kontrolę ulic,
placów i nieruchomości prywatnych.
2. Egzekwowanie od właścicieli lokali prowadzących sprzedaż alkoholu przestrzegania
przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Prowadzenie systematycznej kontroli miejsc spożywania alkoholu w celu doprowadzenia
do pełnego respektowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi.
4. Kontynuacja programów i działań prewencyjnych:
- bezpieczne osiedle
- bezpieczna szkoła
- stop chuligaństwu
- bezpieczna woda
- bezpieczne ferie i wakacje

IV – Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

1. przeprowadzanie przeglądu oznakowania poziomego i pionowego dróg w okolicach szkół i
przedszkoli.
2. Zatrudnienie strażnika czuwającego nad bezpiecznym przekraczaniem jezdni w okolicach
szkoły.
3. Kontynuacja programu „Bezpieczna droga do szkoły” – patrole na wyznaczonych trasach
w pobliżu szkół.
4. Zabezpieczenie imprez sportowo – rekreacyjnych i turystyczno – krajobrazowych
organizowanych przez szkoły.
5. Organizacja spędzania wolnego czasu i rekreacji dzieciom i młodzieży poprzez:
- tworzenie i wspieranie świetlic środowiskowych
- organizowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu w placówkach
oświatowych, kulturalnych i sportowych, opiekuńczo wychowawczych i miejscach
zamieszkania

6. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego w okresie wolnym od nauki.
7. Kontrole placów zabaw.
8. Propagowanie używania przez dzieci i ,młodzież odzieży z elementami odblaskowymi.
9. Zwiększenie działań prewencyjnych w stosunku do sprzedawców napojów alkoholowych.

V – Eliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym.

1. Reagowanie na zgłoszone informacje o brakach i nieprawidłowościach w oznakowaniu i
wyposażeniu dróg.
2. Prowadzenie systematycznych działań w celu eliminacji z ruchu drogowego jego
uczestników będących pod wpływem alkoholu.
3. Dyscyplinowanie „piratów drogowych”.
4. Wdrażanie nowych rozwiązań komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg.
5. Budowa chodników, ścieżek rowerowych i przejazdów dla rowerzystów.
6.Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

VI – Walka z bezrobociem.

Tworzenie miejsc pracy poprzez:
1. Dofinansowanie z Funduszu Pracy i funduszy unijnych stanowisk tworzonych w ramach
aktywnych programów rynku pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne).
2. Pomoc osobom bezrobotnym w zdobywaniu umiejętności praktycznych do wykonywania
pracy oraz zdobycie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych (organizacja staży
zawodowych i przygotowania zawodowego).
3. Pomoc osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą.
4. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych, szukających pracy i osób niepełnosprawnych.

VII – Poprawa bezpieczeństwa pożarowego.

1. Doposażenie jednostek ratowniczo – gaśniczych w sprzęt ratowniczy.
2. Prowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych w obiektach pod kątem
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz egzekwowanie od właścicieli usunięcia
nieprawidłowości.

3. Opiniowanie i egzekwowanie od organizatorów imprez masowych spełnienia wymogów w
zakresie bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
VII – Poprawa bezpieczeństwa sanitarnego.

1. Prowadzenie ciągłego monitoringu w zakresie przeciwdziałania skażeniom środowiska
naturalnego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz gospodarstwa
domowe.
2. Realizacja uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża.
3. Realizacja podjętych przez Gminę Iłża programów z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki odpadami.
4. Edukacja społeczeństwa w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.
5. Podejmowanie działań zmierzających do podłączenia nieruchomości co istniejących sieci
kanalizacyjnych i budowa nowych tam gdzie ich nie ma.
6. Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci.

PRZEWIDYWANE SKUTKI
1. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
2. Ograniczenie ilości przestępstw.
3. Pogłębienie wiedzy mieszkańców na temat zachowania się sytuacjach zagrożenia.
4. Eliminowanie znieczulicy społecznej.
5. Poszanowanie prawa wśród mieszkańców Gminy Iłża.

UWAGI KOŃCOWE
Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego leży nie tylko w interesie
organów i instytucji państwowych czy organizacji społecznych, ale również wśród obywateli.
Poparcie z ich strony dla działań instytucjonalnych policji, zaangażowanie i aktywna
współpraca jest warunkiem realizacji powyższego programu. Koncepcji w programie
mającym na celu poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego.
Koordynacja działań podejmowanych poprzez podmioty realizujące zadania w ramach
programu powinna doprowadzić do uzyskania pozytywnych efektów w postaci wzrostu

poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy i miasta Iłży, zmniejszenia przestępczości,
ograniczenia wypadków komunikacyjnych, zmniejszenia patologii społecznych.
Program zapobiega przestępczości oraz podwyższa poziom bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego. Cele zawarte w programie będą zrealizowane jeśli wszystkie
zaangażowane w niego podmioty tj. policja, straż, władza samorządowa, instytucje, zakłady
pracy, szkoły, przedszkola, poradnie, ośrodki szkolno wychowawcze, organizacje społeczne,
lokalne media oraz mieszkańcy będą czynnie w nim uczestniczyć oraz stworzą klimat
powszechnej dezaprobaty dla wszystkich przejawów łamania prawa. Podjęta w ten sposób
współpraca a zarazem walka w eliminowaniu wandalizmu, zła i niegodziwości.
Jest to program otwarty i dynamiczny. Głównym jego koordynatorem jest Komisja
Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

