Sprawozdanie
z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości,
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
za rok 2016
Uchwałą Rady Powiatu Wieruszowskiego Nr XXXVIII/176/14 z dnia 30.01.2014 roku przyjęty został Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości,
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. Uchwała ta, zobowiązuje Zarząd Powiatu do przedłożenia Radzie Powiatu sprawozdań z jego realizacji
w okresach rocznych. Program realizowany był przez administrację samorządu powiatu, jego jednostki administracyjne a także jednostki rządowe powiatowej
administracji zespolonej – inspekcje, policja i straż. Część zadań realizowały także samorządy gminne.
obszar
4.1.1.

BEZPECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCACH ZAMIESZKANIA

DZIAŁANIA

STOPIEŃ I SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH
PRZEDSIĘWZIEĆ

W ramach obszaru działania KPP Wieruszów w korelacji z administracją
samorządu powiatu podejmowała działania na rzecz objęcia
monitoringiem miejsc najbardziej narażonych na działania przestępcze.
Opracowano propozycję miejsc zagrożonych z dokładnym wskazaniem
obszarów zamontowania monitoringu publicznego. Możliwości techniczne
monitoringu wizyjnego znacznie wpłynęłyby na poczucie bezpieczeństwa
obywateli; również znacząco mogłyby przyczynić się do ustalenia
sprawców przestępstw i wykroczeń.
Promowanie i efektywne wykorzystywanie Gmina Galewice: zamontowano dwie kamery monitoringu wizyjnego,
możliwości technicznych, a w szczególności jedną na obiekcie sportowo-rekreacyjnym ORLIK, jedną na skrzyżowaniu
monitoringu wizyjnego miejsc publicznych, dróg przy UG. Budynek UG w Galewicach posiada system alarmowy
skorelowanego z odpowiednią organizacją przeciwwłamaniowy.
służby Policji.
Gmina Łubnice: zamontowano monitoring na Domu Strażaka
w Dzietrzkowicach.
Gmina Sokolniki: zamontowano monitoring: wewnętrzny i zewnętrzny
wraz z przyległym terenem budynku przy boisku sportowym
w Walichnowach oraz GOKSIT w Sokolnikach połączony z punktem
dyżurnym służby ochroniarskiej, na budynku z przyległym terenem
Zespołu Szkół w Walichnowach. Nadal trwa rozbudowa gminnego
systemu powiadamiania SMS mieszkańców o zagrożeniach awariach
i innych sytuacjach.
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UWAGI

Dokonywanie analizy zagrożeń
bezpieczeństwa oraz potrzeb społeczności
lokalnej.

Organizowanie szkoleń, warsztatów
i konferencji mających na celu budowanie
lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Przygotowywanie i promowanie rozwiązań
zwiększających bezpieczeństwo publiczne.

KPP systematycznie analizowała zagrożenia poprzez monitoring zdarzeń
ich charakterystykę, jak również poprzez komunikację werbalną w formie
badania opinii publicznej i poczucia bezpieczeństwa. Odbywało się to
w organizowanych dla lokalnej społeczności debatach społecznych,
spotkaniach wiejskich, spotkaniach z rodzicami uczniów w szkołach
i różnego rodzaju komisjach organów. Analizy prowadzone były
dodatkowo poprzez sporządzanie ankiet bezpieczeństwa w debatach
społecznych – w 2016 roku odbyło się 6 debat na których ankiety
wypełniło 28 osób, istniała również możliwość wypełniania ankiet
w kiosku multimedialnym w holu budynku KPP Wieruszów.
KPP Wieruszów dla podległych policjantów jeden raz w miesiącu
organizowała szkolenia
mające na celu podnoszenie ich wiedzy
i umiejętności zawodowych dzięki którym kształtowane było budowanie
lokalnych systemów bezpieczeństwa.
W ramach założenia KPP Wieruszów na bieżąco informowała lokalne
media o rozwiązaniach zwiększających bezpieczeństwo na rzecz
przeciwdziałania niebezpiecznym zjawiskom takim jak kradzieże,
oszustwa,
zdarzenia
drogowe,
jak
również
profilaktycznie
w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi i przemocy w rodzinie. Informacje
takie zamieszczane były również na stronie internetowej KPP Wieruszów.
Rozwiązania profilaktyczne stosowane były także w formie spotkań
z młodzieżą szkolną, pedagogami, rodzicami uczniów, seniorami, osobami
niepełnosprawnymi, w kościołach. Realizowano również akcję na rzecz
poprawy bezpieczeństwa takie jak „Tu jest bezpiecznie! Powiat
Wieruszowski”, „Ogólnopolski dzień profilaktyki”, „Bezpieczna droga do
szkoły”, „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”, „Jabłko i Cytryna”,
„Bezpieczny Senior”, „Bezpieczny Rowerzysta”, „Konferencja dotycząca
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, „Policyjny Mikołaj” oraz
podejmowano inne działania, których zadaniem było promowanie
bezpiecznych zachowań.
Samorząd Gminy Wieruszów sfinansował 208 godzin służb
ponadnormatywnych
patroli pieszych policjantów prowadzonych
w okresie letnim, w miejscach newralgicznych – na kwotę 4992 zł.
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Tworzenie i promowanie lokalnych koalicji
na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

W ramach realizacji programów KPP Wieruszowie współpracowała
z samorządami gminnymi, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowym
centrum pomocy rodzinie, poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
miejskim ośrodkiem profilaktyki terapii i uzależnień, pedagogami,
gminnymi komisjami przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz
powiatowym rzecznikiem praw dziecka. Na rzecz poprawy
bezpieczeństwa 7 policjantów KPP uczestniczyło w 7 zespołach
interdyscyplinarnych działających w każdej gminie. W ramach prac tych
zespołów przeprowadzono 28 spotkań.

Środki jakie pozyskiwała policja na realizację zadań podnoszących
bezpieczeństwo pochodziły od samorządów terytorialnych, fundacji
„Bezpieczna Droga” oraz WORD w Sieradzu. Środki te pozyskano
w formie nagród rzeczowych dla uczestników konkursów sprawności
fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie ogólnym i w ruchu drogowym.
Aktywne i skuteczne pozyskiwanie środków
Z WORD w Sieradzu pozyskano również oświetlenia rowerowe i odblaski,
finansowych na realizację działań
które wykorzystywano do prowadzonych akcji na rzecz poprawy
podnoszących bezpieczeństwo publiczne.
bezpieczeństwa na drogach.
W 2016 roku KPP Wieruszów pozyskała dodatkowo środki finansowe od
samorządów terytorialnych na zakup nowego radiowozu. Od samorządu
Gminy Wieruszów otrzymała środki na służby ponadnormatywne.
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BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

obszar
4.1.2.
DZIAŁANIA

Zwiększenie częstotliwości pomiarów
prędkości w rejonach niebezpiecznych na
drogach powiatu, oraz wykrywanie
kierowców będących pod wpływem alkoholu
oraz środków psychoaktywnych poprzez
rutynowe kontrole.

Zintensyfikowanie kontroli technicznego
stanu pojazdów.

STOPIEŃ I SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH
PRZEDSIĘWZIEĆ
Poziom zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego poddawany był
wnikliwej analizie, w wyniku której patrole do pomiarów prędkości
kierowane były w miejsca uważane za najbardziej narażone na tego typu
wykroczenia. Z analizy przeprowadzonej w 2016 roku wynikało, że na
wykroczenia polegające na przekraczaniu dozwolonej prędkości
najbardziej narażone są drogi powiatowe, gdzie doszło do największej
liczby zdarzeń. Policjanci KPP Wieruszów w 2016 roku skontrolowali stan
trzeźwości u 11260 kierujących. Ujawnili 150 kierujących pod działaniem
alkoholu. Nie ujawniono kierujących pod działaniem środków
psychoaktywnych.
Kontrole stanu technicznego przeprowadzane były rutynowo podczas
każdej kontroli. W wyniku ujawnionych nieprawidłowości policjanci
zatrzymali 305 dowodów rejestracyjnych i tym samym skierowali pojazdy
na ponowne przeglądy techniczne. Eliminowano niesprawne pojazdy
z ruchu drogowego co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa.
KPP Wieruszów prowadziła akcje pod nazwą „Bus”, „Truck”, które mały
na celu eliminować z ruchu pojazdy użytkowe w nienależytym stanie
technicznym. Podczas akcji „Bezpieczna droga do szkoły” policjanci
kontrolowali na terenie powiatu stan techniczny wszystkich autobusów
szkolnych wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego. Na życzenie
organizatorów KPP Wieruszów realizowała również kontrole zlecone
autokarów wycieczkowych.
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Wprowadzanie w miejscach szczególnie
niebezpiecznych ograniczeń prędkości oraz
opiniowanie tych projektów.

Edukowanie w zakresie ruchu drogowego
dzieci i młodzieży w ramach zajęć
prowadzonych z udziałem funkcjonariusza
Policji, realizacja programów
profilaktycznych.

KPP Wieruszów kontrolowała oznakowanie wszystkich dróg ze
szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca niebezpieczne.
W 2016 roku wprowadzano ograniczenia dopuszczalnej prędkości w m.
Podbolesławiec gm. Bolesławiec do 40 km/h. oraz przedłużono
funkcjonowanie obszaru zabudowanego w Kowalówce gm. Wieruszów.
W roku 2016 Zespół Organizacji ruchu Drogowego i Weryfikacji
Projektów Organizacji Ruchu Drogowego powołany przez Starostę
Wieruszowskiego opiniował 23 projekty stałej organizacji ruchu
drogowego.
W celu spowolnienia ruchu oraz poprawy bezpieczeństwa niechronionych
użytkowników dróg zostały opracowane i zatwierdzone między innymi
projekty zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych nr 4729E ul.
Kępińska, ul. Wrocławska, ul. Warszawska w Wieruszowie, nr 4709E
Galewice-Ostrówek, nr 4715E na odcinku Czastary-Sokolniki, na drodze
gminnej nr 118163E Kuźnica Skak.-Dobrydział.
W ramach realizacji programów profilaktycznych w zakresie ruchu
drogowego adresowanych dla dzieci i młodzieży zorganizowano takie
akcje jak: „Bezpieczna Droga do szkoły”, „Bezpieczny rowerzysta”, „Tu
jest bezpiecznie! Powiat Wieruszowski”, „Jabłko i cytryna” uczestniczono
w ogólnopolskim dniu profilaktyki pn „Bicie serca” W 2016 roku
policjanci przeprowadzili 80 spotkań dla dzieci i młodzieży z terenu
powiatu wieruszowskiego, 28 pogadanek przeprowadzone były przez
funkcjonariuszy ruchu drogowego i 52 przez funkcjonariuszy wydziału
prewencji i oficera prasowego. Ponadto przeprowadzono 3 egzaminy na
kartę rowerową oraz akcję pn Mikołaj 2016. Na szczeblu powiatowym
przeprowadzono eliminacje do XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy
o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Spotkania organizowano na
terenach obiektów szkolnych, gminnych ośrodków kultury, miejscach
wypoczynku i w plenerze. Podczas spotkań policjanci edukowali dzieci
w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach promowania
bezpiecznych zachowań na drodze w 2016 roku policjanci zorganizowali
dla dzieci i młodzieży na szczeblu powiatowym dwa konkursy „Policyjna
Akademia Bezpieczeństwa” i „Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie
i Ruchu Drogowego”.
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Promowanie elementów odblaskowych dla
pieszych i rowerzystów.

Sukcesywne poprawianie bezpieczeństwa
ruchu drogowego i jego usprawnianie na
terenie powiatu.

W 2016 roku funkcjonariusze policji przeprowadzili spotkania
w przedszkolach, szkołach, z seniorami, osobami niepełnosprawnymi
w kościołach w których promowano noszenie elementów odblaskowych.
Dzięki akcji wyposażono w elementy odblaskowe około 800 osób.
Elementy odblaskowe ufundowane były przez Starostwo Powiatowe,
Urząd Miejski, WORD w Sieradzu oraz fundację „Bezpieczna Droga”.
KPP Wieruszów realizowała zadania również poprzez lokalne media, oraz
komunikaty zamieszczane na swojej stronie internetowej.
Przedstawiciele Wydziału Komunikacji i Dróg oraz pracownik
Powiatowego Zarządu Dróg uczestniczyli w Powiatowym Turnieju
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pracując w komisji sędziowskiej.
W turnieju uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu powiatu wieruszowskiego. Celem turnieju jest popularyzowanie
podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, w tym
także promowanie elementów odblaskowych.
Samorząd Gminy Wieruszów zakupił 3 tysiące opasek odblaskowych dla
mieszkańców gminy w ramach prowadzonej akcji przez KPP
w Wieruszowie.
Powiat wieruszowski: Przebudowano drogi powiatowe: 4704E w m.
Jutrków na odcinku 1832 m., 4710E w m. Lututów na odcinku 690,36 m.
Wybudowano: chodnik przy drodze powiatowej 4510E w m. Bolesławiec
ul. Wieluńska – dł. 372,56 m., ciąg rowerowo-pieszy przy drodze
powiatowej 4510E w m. Łubnice na odcinku 70 m. i w m. Wójcin na
odcinku 400 m., przebudowano chodnik przy drodze powiatowej 4704E
w m. Teklinów na odcinku 2782 m. Zastosowano oznakowanie poziome
w otoczeniu szkół poprzez namalowanie progów akustycznych na drogach
powiatowych: 4510E w m. Łubnice, Wójcin, Bolesławiec i Dzietrzkowice,
4714E w m. Mieleszyn, 4704E w Wieruszowie ul. Teklinowska, 4709E
w m. Galewice ul. Konopnickiej, 4710 w m. Lututów. Zamontowano
bariery ochronne przy drogach powiatowych na dł. 74 m.
Gmina Galewice: uzupełniono znaki drogowe na drogach gminnych,
przebudowano 1,666 km. dróg gminnych, wykonano powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni dróg gminnych na odcinku 2,245
km.
Wybudowano 0,739 km. Chodników przy drogach gminnych.
Gmina Sokolniki: przeprowadzono remont ciągu komunikacyjnego
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w Sokolnikach do drogi powiatowej nr 4715E do ul. Warszawskiej,
wybudowano chodnik w miejscowości Sokolniki-Zagórze, wykonano
nakładki asfaltowe w miejscowościach: Tyble, Wyglądacze, Siedliska,
Pichlice, wybudowano bariery ochronne w miejscowości Zdzierczyzna,
zakupiono oznakowanie ulic w sołectwie Walichnowy i Bagatelka,
wykonano próg zwalniający przy wejściu do szkoły w Sokolnikach.
Gmina Wieruszów: przebudowano drogę gminną Dobrydział-Kuźnica
Skakawska poprzez wydzielenie ciągu pieszego (budowa chodnika), zatok
autobusowych, wysepek zwalniających.
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BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY

obszar
4.1.3.
DZIAŁANIA

STOPIEŃ I SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH
PRZEDSIĘWZIEĆ

Organizowanie pogadanek na zajęciach
szkolnych z funkcjonariuszami policji.

W 2016 roku w ramach profilaktyki na rzecz zapobiegania demoralizacji
nieletnich oraz patologii społecznej policjanci przeprowadzili 87 spotkań
z dziećmi i młodzieżą. W szkołach ponadgimnazjalnych – 8, gimnazjach –
18, szkołach podstawowych – 42, przedszkolach – 13, na półkoloniach – 2
z rodzicami – 4. Najczęstszymi tematami zajęć była odpowiedzialność
nieletnich z Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, problematyka
alkoholizmu i narkomani, (dopalacze), tematyka przestępstw i zagrożeń
w sieci, problematyka subkultur młodzieżowych i przemocy domowej.

Wzajemne informowanie policji i szkół
o zaistniałych problemach z uczniami.

W 2016 roku w ramach rozpoznania i zapobiegania demoralizacji
nieletnich policjanci przeprowadzili 94 spotkania z pedagogami
i dyrektorami placówek szkolnych. Wystosowano 112 wniosków,
zawiadomień i interwencji skierowanych do sądów rodzinnych.
Na bieżąco następował przepływ informacji do szkoły od policji,
kuratorów sądowych i także szkoły. Przeprowadzono 28 rozmów
profilaktycznych z uczniami przejawiającymi zachowania świadczące
o demoralizacji i sprawiających kłopoty wychowawcze.

Dyżury nauczycieli na terenie szkoły w celu
zapobiegania działaniom o przestępczym
charakterze, spożywania napojów
alkoholowych, palenia papierosów, używanie
środków odurzających i wyeliminowania
osób zajmujących się handlem narkotykami.

Na terenach szkół podczas przerw między lekcjami dyżury pełnione były
przez nauczycieli zgodnie z grafikiem ustalonym przez dyrektora ze
szczególnym uwzględnieniem miejsc potencjalnie niebezpiecznych.
Pełniono dyżury we współpracy z rodzicami podczas imprez klasowych
i szkolnych.
W niektórych szkołach funkcjonuje monitoring z nagrań, którego można
w razie konieczności korzystać.
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Prowadzenie działań opiekuńczo –
wychowawczych i terapeutycznych,
propagowanie zdrowego stylu życia,
realizacja programów profilaktycznych.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych brali udział w Powiatowym
Konkursie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, Powiatowym Konkursie
Ekologicznym – „Człowiek jako element przyrody”. Odbywały się zajęcia
z psychologiem, psychoterapeutą, specjalistą terapii uzależnień, autorem
i realizatorem wojewódzkich kampanii profilaktycznych Jakubem
Rychterem podczas, których przedstawiano program profilaktyczny
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych
środków psychoaktywnych. Odbywały się spotkania z pracownikami PPIS
w Wieruszowie tematyką spotkań pt.: „Smokerlyser prawdę Ci Powie”
były zagrożenia jakie dla organizmu niesie palenie papierosów.
Na lekcjach wychowawczych poruszano tematykę: konsekwencji
uzależnień, zdrowego stylu życia, dopalaczy, narkomanii, alkoholizmu
i sekt. Uczniowi brali udział w różnego rodzaju zawodach, turniejach
szkolnych, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich. Społeczność
szkolna brał udział w działaniach związanych z realizacją projektu
prozdrowotnego: „Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności
na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu” poprzez udział
w piknikach prozdrowotnych i licznych konkursach; W akcji „Dzień
Zdrowia”, która miała na celu zwrócenie uwagi na problem złego
odżywiania i małej aktywności fizycznej a co za tym idzie choroby
cywilizacyjnej naszego wieku jaką jest nadwaga i otyłość. W 2016 roku
odbyła się II edycja Nocnego Turnieju Piłki Siatkowej pt. „STOP
zwolnieniom z WF – u”.
Gmina Galewice: w okresie od marca do listopada, dzieci i młodzież
z terenu gminy korzystały z zajęć sportowo rekreacyjnych.
organizowanych przez animatora na obiekcie sportowym ORLIK.
Urządzono plac zabaw dla dzieci w Galewicach przy ul. Osiedle 40-Lecia
PRL. W okresie letnim zorganizowano zajęcia wakacyjne dla dzieci
z terenu gminy w dwóch turnusach: I turnus – 11/23 lipca – 99 dzieci, II
turnus – 27.07/08.08 – 50 dzieci. Łącznie ze zorganizowanego
wypoczynku skorzystało 149 dzieci.
Gmina Łubnice: w placówkach oświatowych zrealizowano programy:

9

„Zdrowo się odżywiamy”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Dzień
Bezpiecznego Internetu”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Czyste powietrz
wokół nas”.
Gmina Sokolniki: uczniowie Zespołu Szkół w Sokolnikach zorganizowali
konkurs „ Jesteśmy wolni od uzależnień”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie
„Arka Noego” zorganizowało warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej
warsztaty profilaktyki uzależnień.
Gmina Wieruszów: Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień
i Współuzależnień realizował program profilaktyczny pn.: „Ja też potrafię”
w postaci warsztatów dla mieszkańców Gminy Wieruszów dotkniętych
problemem uzależnienia i współuzależnienia. Szkoły realizowały
programy profilaktyczne propagujące zdrowy styl życia, zdrowe
odżywianie.

W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych dzieciom i młodzieży organizowano
czas wolny udostępniano sale gimnastyczne, obiekty sportowe,
Organizowanie dzieciom i młodzieży czasu organizowano półkolonie, konkursy, kursy, rajdy i inne zajęcia
wolnego od zajęć: organizowanie wycieczek w Gminnych Ośrodkach Kultury oraz świetlicach.
pieszych i rowerowych, i innych imprez,
Ponadto organizowano wyjazdy na basen, na lodowisko do teatru i do
udostępnianie obiektów sportowych,
kina.
zapewnienie bezpieczeństwa na placach
Kąpieliska na terenie powiatu brak.
zabaw i kąpieliskach.
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Policjanci KPP Wieruszów uczestniczyli wspólnie z gminnymi komisjami
alkoholowymi w kontrolach obiektów gdzie sprzedawane są napoje
alkoholowe. Każdorazowo w służbie otrzymywali zadania kontroli
przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi a w szczególności kontrolę obiektów. W 2016 roku
Zintensyfikowane kontrole w podmiotach w wyniku przeprowadzonych kontroli miejsc sprzedaży alkoholu
gospodarczych celem egzekwowania zakazu ujawniono 1 przypadek naruszenia ustawy polegające na sprzedaży
sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim. napojów alkoholowych osobie poniżej 18 roku życia. Kontrole
przeprowadzane były każdego miesiąca w ramach działań „Nielat”, oraz
działań „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje”. W 2016 roku
policjanci KPP Wieruszów przeprowadzili 654 kontrole obiektów gdzie
sprzedawany jest alkohol i papierosy.
Organizowano wycieczki dydaktyczno-turystyczne i krajoznawczoPromowanie alternatywnych form spędzania turystyczne.
czasu wolnego oraz promowanie
Młodzież brała udział w imprezach charytatywnych - zbiórka pieniędzy.
pozytywnych postaw społecznych.
Uczniów i nauczycieli uczestniczyli w akcji szlachetna paczka.
Udział w akcji „Młoda krew ratuje życie”.
Zbiórka zakrętek na pomoc dla osób niepełnosprawnych.
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BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

obszar
4.1.4.
DZIAŁANIA

Szkolenia tematyczne skierowane do kadry
pedagogicznej na temat bezpiecznego
korzystania z internetu.

STOPIEŃ I SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH
PRZEDSIĘWZIEĆ
Nie przeprowadzano indywidualnych szkoleń dla kadry pedagogicznej na
temat bezpiecznego korzystania z internetu. Pedagodzy uczestniczyli w 23
zajęciach profilaktycznych organizowanych dla dzieci i młodzieży,
których tematem były zasady bezpiecznego korzystanie z Internetu
i tematyka cyberprzemocy.

Szkolenia tematyczne skierowane rodziców Przeprowadzono 8 spotkań z rodzicami, podczas których informowano ich
na temat korzystania z dostępnych
na temat korzystania z dostępnych zabezpieczeń filtrujących treści witryn
zabezpieczeń filtrujących treści witryn
internetowych.
internetowych.
Podejmowanie inicjatyw mających na celu
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży jako metody przeciwdziałania
uzależnieniu od internetu, poprzez realizację
programów profilaktycznych.
Upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach
wynikającej z nieodpowiedzialnego
korzystania z internetu, poprzez szkolenia
prowadzone przez specjalistów w dziedzinie
profilaktyki przestępczości
w cyberprzestrzeni.
Podejmowanie inicjatyw mających na celu
uświadamianie przestępstw internetowych
w obrocie gospodarczym.

W 2016 roku policjanci czynnie uczestniczyli w formach
zorganizowanego wypoczynku w czasie wolnym od nauki
organizowanych przez szkoły i gminne ośrodki kultury poprzez
prowadzenie zajęć profilaktycznych.

KPP Wieruszów upowszechniała wiedzę na tematy wynikające
z nieodpowiedniego korzystania z internetu poprzez spotkania z dziećmi
i młodzieżą, publikowano komunikaty na stronie internetowej KPP, oraz
przekazywano informację do lokalnych mediów.
Podejmowano inicjatywy mające na celu uświadamianie o przestępstwach
internetowych w obrocie gospodarczym, zagadnienia przedstawiane były
podczas dwóch debat społecznych zorganizowanych przez kierownictwo
KPP Wieruszów dla mieszkańców powiatu.
12
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obszar
4.1.5.

PRZEMOC W RODZINIE

DZIAŁANIA

STOPIEŃ I SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH
PRZEDSIĘWZIEĆ

W KPP Wieruszów przeprowadzono dla policjantów 8 szkoleń
na temat przemocy w rodzinie i procedury postępowania w przypadkach
ujawnienia przemocy w rodzinie.
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie
(PCPR) brali udział w 2 szkoleniach i 3 konferencjach, tematyka szkoleń:
„ Dlaczego w pracy pojawia się przemoc i jak sobie z nią radzić.
Mechanizmy i skutki mobbingu pracowniczego”, „Dziecko jako ofiara
Szkolenia tematyczne dla osób zajmujących i sprawca przemocy. Procedura odebrania dziecka” – udział wzięły 3
się ograniczeniem zjawiska przemocy
osoby; tematyka konferencji: „Dzielnicowy bliżej nas”, „Rola, znaczenie
w rodzinie.
i perspektywy rozwoju interwencji kryzysowej w przestrzeni społecznej”,
„Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy” – udział wzięły 4 osoby.
Gmina Galewice: w 2016 roku wszyscy członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego w Galewicach odbyli szkolenie w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Gmina Wieruszów: przeszkolono 1 pracownika pełniącego funkcję
Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
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KPP Wieruszów brała czynny udział w posiedzeniach zespołów
interdyscyplinarnych, realizując zadania w ramach grup roboczych,
podczas 11 spotkań z młodzieżą w szkołach poruszano tematykę związaną
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wspólnie współpracowały
OPS z terenu powiatu wieruszowskiego, PCPR, szkoły, służba zdrowia,
sądy, kuratorzy.
Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki, Terapii Uzależnień
Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i Współuzależnienia w Wieruszowie prowadzono nabór uczestników na
na rzecz przeciwdziałania przemocy
Warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży pn. „Ja też potrafię” –
w rodzinie.
udział 8 dzieci.
Zorganizowano imprezę plenerową o charakterze profilaktycznym pod
nazwą „Bez nałogów warto żyć, pamiętaj o tym i nie bierz nic”, GOPS
w Sokolnikach we współpracy z GKRPA w Sokolnikach oraz placówkami
oświatowymi. Sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów
gimnazjum i szkół podstawowych.
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Monitorowanie działań instytucji
pomocowych w realizacji procedury
„niebieskiej karty”.

W 2016 roku sporządzono 54 formularze „Niebieskiej karty” - w 45
przypadkach wszczęto jej procedurę. Odnotowano 90 osób dotkniętych
przemocą w rodzinie w tym 61 kobiet, 13 mężczyzn i 16 osób małoletnich.
Zanotowano 54 osoby podejrzanych o stosowanie przemocy domowej 53 mężczyzn i 1 kobietę. 9 mężczyzn w związku ze stosowaniem
przemocy zostało zatrzymanych do wyjaśnienia, 29 do wytrzeźwienia.
W wyniku procedury „Niebieskiej karty” ustalono 48 przypadków
przemocy fizycznej, 53 psychicznej, 1 seksualnej, 22 ekonomicznej i 56
innego rodzaju (nękanie, ograniczanie kontaktów, ograniczanie wolności
itp).
W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek ujawnialności
przemocy w rodzinie przy jednoczesnym spadku liczby osób
pokrzywdzonych.
Inicjowano i podtrzymywano przez GKRPA współpracę z OPS, policją,
szkołami, zakładem opieki zdrowotnej.
Prowadzono w ramach GKRPA rozmowy motywujące osoby uzależnione,
stosujące przemoc do podjęcia leczenia.
Przygotowano i wysyłano zaproszenia dla osób uzależnionych od alkoholu
i współuzależnionych, do Punktu Konsultacyjnego.
Analizowano zebrane dane w sprawie realizacji „Niebieskiej Karty”.
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W 2016 roku KPP Wieruszów w celu zapobiegania uzależnieniom
kontrolowała miejsca gromadzenia się młodzieży oraz obiekty handlowe,
w których podawany jest alkohol. Przeprowadzono 12 działań
ukierunkowanych na przestrzeganie przepisów ustaw, ujawniono 1
przypadek sprzedaży napojów alkoholowych osobom małoletnim, 28
małoletnich zagrożonych demoralizacją znajdujących się pod działaniem
alkoholu. Nie ujawniono małoletnich pod działaniem środków
Zapobieganie uzależnieniom między innymi narkotycznych. Ujawniono 467 wykroczeń z Ustawy o przeciwdziałaniu
na nieprzestrzeganie przepisów ustawy
alkoholizmowi, wystosowano 5 wniosków o ukaranie do sądu, 293
o wychowaniu w trzeźwości i ustawy
mandaty karne i 169 pouczeń.
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Współpraca OPS, PCPR, GKRPA i policji w sprawach dotyczących
zapobiegania uzależnieniom tj. m.in.: zgłaszanie przez OPS osób
z problemem alkoholowym do GKRPA.
Przyjmowano zgłoszenia osób z problemem uzależnienia od członków
rodzin, instytucji (OPS, policji);
rozpatrywano wnioski o wszczęcie postępowania o przymusowe leczenie
osób uzależnionych;
kierowano na badanie zgłoszone osoby, celem uzyskania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
kierowano do Sądu wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia
odwykowego;
współpracowano z Prokuraturą Rejonową w Wieluniu w zakresie
złożonych wniosków o przymusowe leczenie osób uzależnionych;
kierowano osoby uzależnione do terapeuty;
organizowano leczenie odwykowe dla osób uzależnionych; na organizacji
spektakli, konkursów, warsztatów, przedstawień teatralnych, szkoleń
w zakresie profilaktyki uzależnień;
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Propagowanie informacji na temat pomocy
ofiarom przemocy domowej.

Na stronie internetowej KPP Wieruszów zamieszczano linki dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem zawierające foldery z informacjami
pomocowymi. Informacje propagowane były również w formie plakatów
zamieszczanych w ośrodkach pomocowych.
Realizowano Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w powiecie wieruszowskim.
Prowadzono szeroką działalność informacyjną polegającą m. in. na:
- dystrybucji plakatów i ulotek związanych z tematyką przemocy domowej
w miejscach publicznego użytku, placówkach oświatowych,
- przekazywaniu podopiecznym ulotek informacyjnych dot. przemocy
w rodzinie,
- motywowaniu poszkodowanych osób do zgłaszania się na policję, celem
wszczęcia postępowania w sprawie fizycznego i moralnego znęcania nad
rodziną,
- motywowaniu osób dotkniętych przemocą do korzystania z poradnictwa
specjalistycznego,
- świadczeniu poradnictwa specjalistycznego z zakresu przemocy
w rodzinie w PCPR i PIK – 40 porad,
- świadczeniu poradnictwa specjalistycznego z zakresu przemocy
w rodzinie w terenie przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 2
koordynatorów pieczy zastępczej wspierało 30 rodzin zastępczych oraz 2
placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
Przekazano OPS z terenu powiatu wieruszowskiego, Komendzie
Powiatowej Policji w Wieruszowie, Prokuraturze Rejonowej w Wieluniu,
Sądowi Rejonowemu w Wieluniu zaktualizowane dane dotyczące Punktu
Interwencji Kryzysowej (PIK) w ramach realizacji Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 10 informacji,
przekazano Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Łodzi aktualne
informacje na temat PIK, celem ich umieszczenia w prowadzonym przez
w/w urząd rejestru podmiotów świadczących usługi z zakresu
przeciwdziałania przemocy – 1 informacja.
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Realizowano indywidualne poradnictwo prawne dla osób dotkniętych
przemocą w ramach PIK – 13 porad,
Objęcie opieką prawną, socjalna
realizowano poradnictwo socjalne dla osób dotkniętych przemocą – 1
i psychologiczną osób dotkniętych przemocą porada,
w rodzinie.
realizowano poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą
w ramach PIK i PCPR – 26 porad.
Umieszczano osoby dotknięte przemocą w rodzinie w Powiatowym
Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem – 1 mieszczenie 3
osobowej rodziny.
Gmina Galewice: do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 11
Niebieskich Kart w tym 9 wszczętych przez KPP w Wieruszowie 2 przez
pracowników socjalnych GOPS w Galewicach.
Informowano OPS z terenu powiatu wieruszowskiego, Komendę
Powiatową Policji w Wieruszowie, Prokuraturę Rejonową w Wieluniu,
Sąd Rejonowy w Wieluniu o możliwości bieżącego zgłaszania do PCPR
Działania resocjalizacyjne dla sprawców
osób chętnych do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla
przemocy.
sprawców przemocy domowej – 10 informacji.
Diagnozowano potrzeby w zakresie chętnych do udziału w programach
korekcyjno-edukacyjnych celem pozyskania środków na realizację w/w
programów.
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

obszar
4.1.6.
DZIAŁANIA

STOPIEŃ I SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH
PRZEDSIĘWZIEĆ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Wydział KontrolnoRozpoznawczy na bieżąco realizowała kontrole przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania
zbiorowego, produkcyjnych i magazynowych. W przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości wydawane były decyzje administracyjne
Kontrole obiektów pod względem
nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień: wydano 22 decyzje
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ocena nakazujące likwidację uchybień przeciwpożarowych. Przeprowadzono 81
przestrzegania przepisów ppoż.
kontroli podstawowych i sprawdzających. Odebrano 8 nowych obiektów
z kategorii ZL i PM oraz wydano 2 sprzeciwy użytkowania. Wystąpiono
informacyjnie 70 razy do innych organów o przestrzeganiu przepisów
przeciwpożarowych przez obiekty skontrolowane.
Przeprowadzono 60 pogadanek.
Organizowanie zajęć szkolnych i pogadanek
na temat bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
Organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej
i konkursów plastycznych.

Dyrektorzy szkół, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieruszowie Samorządy Gmin, Zarządy Gminne Ochotniczych Straży
Pożarnych i Zarząd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych
w Wieruszowie przeprowadziły w 2016 roku Turniej Wiedzy Pożarniczej
i 1 konkurs rysunkowy.
Nakładano mandaty karne w wyniku stwierdzenia zajścia.

Egzekwowanie zakazu wypalania traw.
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Dzięki dofinansowaniu z Komendy Głównej PSP, jednostki OSP należące
Poprawa stanu zabezpieczenia i wyposażenie do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego doposażono w sprzęt
jednostek ochrony przeciwpożarowej
potrzebny do likwidacji zagrożeń oraz sprzęt ochrony osobistej strażaków.
w sprzęt i środki ochrony indywidualnej.
Są to środki w wymiarze 112 000 zł.
Gmina Galewice zakupiła Jednostce OSP w Galewicach zakupiono nowy
wóz pożarniczy MAN.
Zakup sprzętu specjalistycznego w celu
przeprowadzenia szkoleń w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.

Zadania nie realizowano. Sprzęt specjalistyczny do przeprowadzania
szkoleń w zakresie pierwszej pomocy znajduje się na wyposażeniu
starostwa powiatowego. PSP w Wieruszowie wypożyczała sprzęt w celu
przeprowadzania szkoleń.

Na dzień 30.12.2016 r. 22 jednostki OSP wyposażone są w selektywne
alarmowanie (syrena
alarmowa załączana jest
bezpośrednio
z powiatowego punktu alarmowego). W 2016 roku włączono 2 nowe
jednostki do KSRG: (OSP Chróścin i OSP Walichnowy) Dodatkowo
każda gmin w powiecie wieruszowskim podpisała umowę z operatorem
Stałe podnoszenia gotowości jednostek OSP sieciowym w celu nadawania powiadomień sms dot. zdarzeń dla
z terenu powiatu.
strażaków ochotników. Przeprowadzono 36 ćwiczeń na obiektach. Celem
nadrzędnym tych ćwiczeń było skoordynowanie działań poszczególnych
jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz poznanie specyfiki danego
obiektu wraz z możliwościami prowadzenia odpowiednich działań
ratowniczych.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej KP PSP Wieruszów
przeprowadziła kurs podstawowy strażaków ochotników OSP, który
ukończyło 19 członków z 14 jednostek. W ramach zaliczenia praktycznego
te same osoby zaliczyły test komory dymnej w Sieradzu. W grudniu
przeprowadzono kurs naczelników OSP, który ukończyło 17 członków
Szkolenie szeregowych i funkcyjnych OSP.
z 11 OSP.
W czerwcu zorganizowano tzw. Duże ćwiczenia zgrywające dla 5
jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu
powiatu wieruszowskiego.
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Edukacja społeczeństwa w zakresie
bezpieczeństwa pożarowego.

obszar
4.1.7.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zamieszczała
informacje w lokalnych mediach i promowała bezpieczne zachowania.
Dni Floriańskie – maj 2016 zorganizowano imprezę plenerową
w Wieruszowie.
Ogólnopolska akcja „czad i ogień – obudź czujność”.

ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY POWIATU

DZIAŁANIA

STOPIEŃ I SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH
PRZEDSIĘWZIEĆ
W 2016 roku dokonano 101 kontroli budów.

Kontrole budów w zakresie ich zgodności
z obowiązującymi przepisami, projektem
budowlanym i warunkami określonymi
w pozwoleniu na budowę oraz zgodności
z normami stosowanych materiałów
budowlanych.
Czynności prowadzano na bieżąco w zależności od potrzeb.
Wydawanie pozwoleń na użytkowanie
obiektu budowlanego i przyjmowanie
zawiadomień o zakończeniu prowadzonych
robót.
Kontrole obiektów budowlanych
w użytkowaniu.

W 2016 roku dokonano kontroli okresowych i przeglądów 125 obiektów
użyteczności publicznej.
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Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie wydał 1
nakaz rozbiórki ze względu na zły stan techniczny obiektu, przeprowadził
2 postępowania dotyczące awarii w obiekcie budowlanym powstałe
Badanie i określanie przyczyn powstawania w wyniku (eksplozji butli gazowej oraz eksplozji pieca węglowego), w 1
katastrof budowlanych.
przypadku wydał nakaz rozbiórki pozostałości obiektu zniszczonego
w wyniku katastrofy budowlanej po eksplozji butli gazowej.
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OCHRONA PRZED EPIDEMIAMI I SKAŻENIAMI

obszar
4.1.8.
DZIAŁANIA

Zapobieganie powstawaniu
i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych
i zawodowych.

STOPIEŃ I SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH
PRZEDSIĘWZIEĆ
Wydano 13 decyzji administracyjnych zezwalających na przeprowadzenie
ekshumacji, przeprowadzono 10 kontroli sanitarnych ekshumacji, wydano
7 postanowienia na sprowadzenie zwłok do Polski.
Wydano 7 postanowienie dotyczące „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy” oraz 5 postanowienie w sprawie opinii
dotyczącej częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
W zakresie zgłoszonych chorób zakaźnych przeprowadzono 147
wywiadów epidemiologicznych.
Zarejestrowano 12 zachorowań na gruźlicę płuc, w tym 6 zachorowań
prątkujących.
Na terenie powiatu doszło do 67 przypadków pokąsań przez psy, koty
i prawdopodobnie przez nietoperza, podjęto 2 szczepienia p/wściekliźnie.
Do badań laboratoryjnych w kierunku nosicielstwa pobrano 208 prób,
w tym 12 prób zakwestionowano.
W 2016 roku nie wystąpiły ogniska zatruć pokarmowych.
W systemie SENTINEL nie odnotowano żadnego zachorowania na grypę
(monitorowano wybrane miesiące).
Poza systemem SENTINEL zanotowano 32 zachorowania na grypę na
terenie powiatu, w tym 1 zachorowanie na grypę AH1N1 potwierdzone
badaniem.
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Nadzór zapobiegawczy i bieżący nad
przestrzeganiem norm: higieny środowiska,
higieny pracy, higieny w placówkach
oświatowych i wychowawczych, higieny
wypoczynku i rekreacji oraz warunków
zdrowotnych żywności, żywienia
i przedmiotów codziennego użytku.

Prowadzono ewidencje turnusów wypoczynku letniego i zimowego.
Liczba turnusów wypoczynku letniego – 10, zimowego – 7. Łączna liczba
kontroli obiektów sezonowych – 18. Liczba uczestników wypoczynku –
1114. Kontroli interwencyjnych nie realizowano. Karania mandatowego
nie stosowano. Nie wydawano decyzji administracyjnych. Warunki
sanitarno – higieniczne w obiektach wypoczynku zimowego i letniego
były zachowane.
Kontrolę sanitarną przeprowadzono we wszystkich zakładach nauczania
i wychowawczych łącznie – 130. W ramach tych kontroli dokonano oceny
wszystkich placów zabaw, w tym piaskownic. Ze względu na zły stan
sanitarno – higieniczny obiektów wydano 7 decyzji administracyjnych, 1
decyzję płatniczą i zalecenia pokontrolne. Wydano 2 postanowienia
w sprawie organizacji imprezy masowej, karania mandatami nie
stosowano. Kontrolę interwencyjną przeprowadzono na anonimową skargę
dotyczącą warunków sanitarnych w przedszkolu - bezzasadna.
Przeprowadzono 90 kontroli sanitarnych w obiektach użyteczności
publicznej, w tym 6 sprawdzające i 1 na skargę oraz 3 kontrole sanitarne
środków transportu drogowego. Wydano 1 decyzję administracyjną na
stan sanitarno – techniczny obiektu. Wydano 2 decyzje administracyjne
o opłacie za negatywne czynności kontrolne. Nałożono 1 mandat karny na
kwotę 100 zł. Przeprowadzono 4 razy oględziny 3 nowych obiektów pod
względem spełnienia warunków sanitarno – technicznych celem odbioru.
Przeprowadzono ocenę tras i miejscowości turystycznych pod względem
spełnienia warunków sanitarno – technicznych w trakcie sezonu letniego.
Przeprowadzono 32 kontrole sanitarne, w tym 1 sprawdzającą wykonania
zaleceń pokontrolnych i 1 sprawdzającą wykonanie obowiązków decyzji.
Wydano 1 decyzję adm. na stan sanitarni-techniczny obiektu i 1 decyzję
administracyjną o opłacie za negatywne czynności kontrolne,
Prowadzono monitoring jakości wody przeznaczonej dla spożycia przez
ludzi dla 27 wodociągów. Do badań laboratoryjnych pobrano 116 próbek
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w tym: 116 pod względem
bakteriologicznym i 114 pod względem fizykalnym.
Przeprowadzono 55 kontroli sanitarnych obiektów wodnych, w tym 1
akcyjną na polecenie PPIS w Wieruszowie. W 2016 roku ocen
higienicznych w formie decyzji administracyjnych na zastosowanie
materiałów i wyrobów stosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody
25

nie wydawano. Wydano 2 decyzje administracyjne na stan sanitarnotechniczny pomieszczeń i urządzeń wodnych w SUW, w tym 1
prolongującą
termin
wykonania
jej
obowiązków.
Decyzji
administracyjnych stwierdzających warunkową przydatność do spożycia
i zobowiązujących do zapewnienia wody bezpiecznej dla zdrowia pod
względem fizykochemicznym w 2016 r. nie wydawano. Decyzji
administracyjnych z rygorem natychmiastowego wykonania dotyczących
zakazu spożywania wody i zobowiązującej do doprowadzenia jej do
odpowiedniej jakości w 2016 r. również nie wydawano. Wydano 3 decyzje
administracyjne o opłacie za negatywne czynności kontrolne i badania
laboratoryjne. Wydano także 44 decyzje administracyjne oceniające jakość
wody w wodociągach, z których wszystkie stwierdzały przydatność wody
do spożycia. Wydano 1 upomnienie wzywające do bezzwłocznego
wykonania obowiązków decyzji.
Przeprowadzono 310 kontroli sanitarnych w obiektach żywieniowożywnościowych, monitorując gospodarkę odpadami w obiektach żywienia
i obrotu żywnością. Zatwierdzono 21 obiektów, wydano 79 decyzji
administracyjnych, nałożono 11 mandatów na 2250 zł. Pobrano 81 prób,
próbek nie kwestionowano. W sezonie letnim wzmożono kontrole nad
produkcją i obrotem artykułami spożywczymi łatwo ulegającymi zepsuciu
(ciastkarnie, sklepy cukiernicze, automaty, sklepy mięsne).

Nadzór nad warunkami higieniczno
sanitarnymi, jakie powinien spełniać
personel medyczny, sprzęt oraz
pomieszczenia, w których są udzielane
świadczenia zdrowotne.

W bieżącym nadzorze sanitarnym przeprowadzono 119 kontroli
w zakresie Epidemiologii. Wydano 6 decyzji sanitarnych o spełnieniu
wymagań z rozporządzenia MZ, 1 decyzję umarzającą. Wykonano 1
odbiór gabinetu stomatologicznego.
Przeprowadzono 11 kontroli sanitarnych w obiektach podmiotów
leczniczych w zakresie higieny komunalnej i nadzoru nad gospodarką nad
niebezpiecznymi odpadami medycznymi. Do badań laboratoryjnych
pobrano łącznie 12 próby ciepłej wody użytkowej na obecność Legionella
w 3 badaniach z instalacji budynków zamieszkania zbiorowego.
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Propagowanie idei oświatowo –
zdrowotnych, w celu ukształtowania
odpowiednich postaw i zachowań
zdrowotnych wśród społeczeństwa Powiatu
Wieruszowskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

1. Ogólnopolski Program profilaktyki „Trzymaj Formę” – program
zrealizowano w 78% gimnazjów i 53% szkół podstawowych powiatu
wieruszowskiego. W ramach programu prowadzono spotkania edukacyjne
kształtujące prozdrowotne nawyki wśród uczniów, wygłaszano prelekcje
dla rodziców dotyczące promocji aktywności fizycznej oraz uczące
zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci
i młodzieży.
2. „Krajowy program zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV”
w ramach działania zorganizowano obchody Światowego Dnia AIDS (II
Powiatowy Festiwal Filmowy „Żyje bo lubię! AIDS to nie dla mnie!”.
3. „Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od
alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” – Projekt
Szwajcarsko-Polski. Udział
w programie wzięło 80% szkół
ponadgimnazjalny z terenu powiatu wieruszowskiego w zakresie
profilaktyki uzależnień pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
Zorganizowano szkolenie dotyczące profilaktyki uzależnień, ze
szczególnym uwzględnieniem szkodliwości zażywania prze społeczeństwo
dopalaczy. Szkolenie było przeznaczone dla kadry pedagogicznej ze szkół
powiatu wieruszowskiego, pracowników PIS i lokalnych środowisk
medycznych, pracowników służb społecznych oraz przedstawicieli policji.
Szkolenia przeprowadził psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii
uzależnień, autor i realizator wojewódzkich kampanii profilaktycznych –
Jakub Rychter. Spotkanie zorganizowano we współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Wieruszowie
4. „Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”
W ramach programu organizowano ogólnopolskie kampanie społeczne,
zorganizowano 3 narady dla 58 szkolnych koordynatorów realizujących
programy edukacji antynikotynowej. W ramach działania zorganizowano
program: „Czyste powietrze wokół nas” w 50% przedszkoli
funkcjonujących na terenie powiatu, „Nie pal przy mnie, proszę” w 60%
szkół podstawowych powiatu wieruszowskiego, „Znajdź właściwe
rozwiązanie” w 50% szkół podstawowych i 67% gimnazjów powiatu.
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5. Wojewódzki program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy
i chorób płuc „Zadbaj o swoje płuca” – program zrealizowano w 47%
szkół podstawowych powiatu.
6. Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu – realizacja festiwalu 33%
szkół podstawowych z terenu powiatu.
7. Profilaktyka chorób zakaźnych – edukacja zdrowotna realizowana
przez pielęgniarki szkolne oraz pracownika OZ PSSE w Wieruszowie.
8. Dopalacze – Wojewódzka Kampania Edukacyjna „ Dopalczom
mówimy STOP. Wybieramy zdrowie” realizowana przez 89% szkół
gimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego.
9. Akcja letni oraz wypoczynek zimowy – odbywały się prelekcje nt. zasad
bezpiecznego wypoczynku, dopalaczy, grypy wraz rozdawaniem
materiałów informacyjnych dla uczestników zimowisk oraz letniego
wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatu wieruszowskiego.
10. Wystawy antytytoniowe – zorganizowano 1 wystawę antytytoniową
prezentujące prace dzieci z terenu powiatu wieruszowskiego (siedziba
PSSE).
11. Mobbing i stres w pracy – zorganizowano 1 szkolenie dla
przedstawicieli gminnych jednostek samorządowych, kierowników
i pracowników powiatowych jednostek samorządowych oraz służb
bezpieczeństwa.
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OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

DZIAŁANIA

STOPIEŃ I SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH
PRZEDSIĘWZIEĆ

Realizowano zaplanowane pobierania prób od zwierząt do badań
w kierunku różnych jednostek chorobowych: gruźlicy, brucelozy bydła,
owiec i kóz, białaczki bydła, pomoru klasycznego świń, choroby
AUYESZKY’EGO, leptospirozy, influenzy ptaków, pryszczycy bydła,
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i ich choroby pęcherzykowej świń, BSE. Na terenie powiatu wieruszowskiego
monitoring.
funkcjonowało 758 stad bydła liczące 7965 sztuk; 32 stada kóz liczące 81
sztuk; 14 stad owiec liczące 214 sztuk oraz 1805 stad świń w których
przebywa 61101 sztuk świń. Zrealizowano 100% planu monitoringu
chorób zakaźnych. Nie uzyskano wyników dodatnich chorób
podlegających obowiązkowi zwalczania. Nie wykryto żadnego stada
niosek zakażonych. Na terenie powiatu wieruszowskiego nie stwierdzono
ogniska choroby Aujeszkyego. W 2016 roku przeprowadzono 42
obserwacje po pokąsaniach. Ze względu na zakończoną akcje szczepienia
lisów w kierunku wścieklizny, na terenie powiatu wieruszowskiego nie
prowadzono monitoringu.

Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa.

Wyznaczono 26 lekarzy weterynarii do nadzoru
nad rzeźniami
i zakładami przetwórczymi. Zbadano 20162 sztuk bydła i 91332 sztuk
świń poddanych ubojowi, 62 dziki, 3 kozy, 70 sztuk świń z uboju
domowego.
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Wykonywanie nadzoru nad jakością
zdrowotną środków spożywczych
pochodzenia zwierzęcego.

Na terenie powiatu nie stwierdzono nielegalnej produkcji
z wprowadzeniem na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego. Należy
jednak podkreślić, że działania są utrudnione, ponieważ w społeczeństwie
istnieje przekonanie, że produkty oferowane poza oficjalną produkcją mają
jakieś wyjątkowe cechy tradycyjne, ekologiczne, czy walory smakowe.
Tymczasem praktyka pokazuje, że są produkowane w skandalicznych
warunkach sanitarnych. Brak masowych zatruć wynika z obróbki
termicznej tych produktów, co jednak nie daje gwarancji, że nie mogą
wystąpić.
Ustalono ilości sprowadzonego mięsa sporządzono listy dystrybucyjne
i przekazano je do systemu RASFF. Ustalono ilość mięsa pozostające
w zakładach, która została przeznaczona do utylizacji (5027,00 kg).
Skontrolowano zakład który zakupił 1 kg przyprawy FSK 100 do
produkcji kiełbasy (niedozwolony dodatek do żywności). Zakład zużył
0,30 kg resztę 0,70 kg zabezpieczono i zwrócono dostawcy. Kiełbasę, do
której dodano przyprawy nie udało się wycofać z rynku, ponieważ została
sprzedana konsumentowi końcowemu w okresie terminu przydatności do
spożycia.

Na terenie powiatu znajdują się:
Nadzór i kontrola nad mieszalniami pasz, - 2 wytwórnie pasz kontrolowane zgodnie z harmonogramem ( razy do
punktami inseminacyjnymi i punktami skupu roku);
żywca.
- 6 punkt inseminacyjny kontrolowany zgodnie harmonogramem 1 raz
w roku.
Punktów skupu żywca brak.
Na terenie powiatu znajduje się jeden punkt skupu dziczyzny
Nadzór nad punktami skupu dziczyzny.
kontrolowany 1 raz w roku zgodnie z harmonogramem.
W 2016 roku działań nie podejmowano.
Podejmowanie zorganizowanych działań
w przypadku konieczności ustalenia stanu
zdrowia bądź podjęciu decyzji o uśpieniu
w przypadku pojawienia się dzikiej
zwierzyny w miejscu publicznym.
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