
UCHWAŁA NR LXIII/479/14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia założeń polityki poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
miasta Kościerzyna

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta 
Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się założenia polityki poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta 
Kościerzyna określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Rada Miasta Kościerzyna dokonuje corocznej oceny stanu bezpieczeństwa i porzadku publicznego na 
terenie miasta Kościerzyna i stopnia realizacji zadań określonych w niniejszych założeniach. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/158/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
przyjęcia założeń polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Kościerzyna oraz 
Uchwała Nr XXVI/205/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/158/04 Rady Miasta 
Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia założeń polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie miasta Kościerzyna. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Piotr Słomiński
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Założenia polityki w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta 
Kościerzyna

Lp. Obszary Zadania Sposób realizacji Wykonawca Współwykonawca
cele

1. Zagrożenie zjawiskami 
patologii wśród dzieci i 
młodzieży

1) Ochrona placówek oświatowych przed 
przebywaniem na ich terenie osób 
nieupoważnionych

a) zabezpieczenie wejść
b) identyfikatory
c) monitoring obiektu
d) ochrona obiektu przez firmy 

ochroniarskie

BOPO Dyrektorzy szkół.

2) Organizacja czasu wolnego dzieci i 
młodzieży

a) różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych 
i imprez organizowanych przez 
placówki oświatowe i kulturalne

b) organizowanie zimowisk, półkolonii, 
dofinansowanie kolonii dla dzieci i 
młodzieży z rodzin patologicznych

c) wspieranie inicjatyw dzieci i młodzieży 
organizowania przez nich samych 
spędzania wolnego czasu 

BOPO, KDK, KOSiR

BOPO, MOPS

BOPO

Dyrektorzy szkół,
Dyrektorzy placówek 
kulturalnych
KDK, Sąd Rodzinny, 

KDK, MDK, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, KTBS, 
Organizacje Harcerskie i 
Kluby Sportowe

3) Tworzenie bazy rekreacyjnej, miejsc 
zabaw dla dzieci i młodzieży

Instalowanie urządzeń sportowych (mini 
kosze, stoły tenisowe, rynna dla rolkarzy), 
budowa boisk osiedlowych,

WIZP, KOSiR Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
KTBS, Kluby Sportowe, 
Firmy patronackie

Obszar

4) Profilaktyka i prewencja

Zadania cele

Realizacja przez placówki oświatowe 
programów profilaktycznych wspieranych 
przez władze miasta

Sposób realizacji

BOPO, Straż Miejska, 
MOPS

Wykonawca

Dyrektorzy szkół, Policja, 
SANEPID, Służba zdrowia,

Współwykonawca

ZAŁĄCZNIK NR 1
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2. Bezpieczeństwo w 
miejscach publicznych

1) Eliminowanie nagannego zachowania 
się w miejscach publicznych

a) instalowanie kamer monitorujących 
ulice miasta

b) ograniczenie opuszczania terenu szkoły 
przez uczniów w czasie przerw

c) kontrola miejsc grupowania się 
elementu społecznego

d) wspólne patrole Policji i Straży 
Miejskiej

WIZP, Straż Miejska

Dyrektorzy szkół

Starostwo Powiatowe, 
Policja, Banki, Instytucje
Straż Miejska, Policja

2) Eliminowanie zjawiska bezpańskich i 
wałęsających się zwierząt

Realizacja Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna

Straż Miejska, 

Straż Miejska

KTBS, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa

Powiatowy Inspektor 
Weterynarii, SANEPID
Lecznice dla zwierząt, 
Straż Miejska, Polskie 
Towarzystwo Rejestracji i 
Identyfikacji Zwierząt

Obszar

3) Profilaktyka i prewencja

Zadania i cele

a) szkolenia na kartę pływacką

b) zajęcia w szkołach na temat 
niebezpieczeństwa stosowania i 
używania materiałów niebezpiecznych 
(pirotechnicznych)

c) informowanie o możliwości 
wystąpienia i sposobach zapobieżenia 
skutkom katastrof naturalnych lub 
awarii technicznych noszących 
znamiona klęski żywiołowej

Sposób realizacji

BOPO, KOSiR

Straż Miejska

WO,  Straż Miejska, 
Dyrektorzy szkół

Wykonawca

WOPR

Dyrektorzy szkół

Prasa lokalna, Telewizja 
Kablowa

Współwykonawca

3. Bezpieczeństwo 
uczestników ruchu 
drogowego

1) Systemowe działania i czynności w 
zakresie organizacji ruchu na drogach 
miasta Kościerzyna

Opracowanie projektu organizacji ruchu 
lub zmian tej organizacji przy 
uwzględnianiu interesów społeczności 
lokalnej

Organizacja i wdrożenie systemu 

WIZP, WIŚ, Straż 
Miejska

WIZP, WIŚ, Straż 

Organ Zarządzający 
Ruchem

WSPÓŁWYKONAWCY

POLICJA, STRAŻ MIEJSKA
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2) Ograniczenie dostępności obszaru 
centrum miasta dla pojazdów 
samochodowych

3) Zwiększenie rotacji parkujących 
pojazdów w centrum miasta 

parkowania w centrum miasta

Organizacja i wdrożenie systemu 
parkowania w centrum miasta

Miejska

WIZP, WIŚ, Straż 
Miejska

4) Modernizacja dróg i chodników a) instalowanie urządzeń bezpieczeństwa 
drogowego (np. progi zwalniające, 
barierki ochronne przy szkołach),

b) oznakowanie przejść dla pieszych i 
ciągów dla pieszych

WIZP, WIŚ

WIZP, WIŚ

Starostwo Powiatowe, 
Policja
Rejon Dróg Krajowych, 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, Zarząd 
Dróg Powiatowych

c) budowa ścieżek rowerowych

d) polepszenie stanu oświetlenia

e) budowa parkingów samochodowych

WIZP, WIŚ

WIZP, WIŚ

WIZP, WIŚ

Obszar

5) Profilaktyka i prewencja

Zadania i cele

a) szkolenia na kartę rowerową

b) szkolenia z zakresu wychowania 
komunikacyjnego dzieci i młodzieży – 
wdrożenie programu edukacji 
komunikacyjnej przedszkolaków 
„Bezpieczny krok naprzód” 

c) „Bezpieczna droga do szkoły”

d) organizacja i wdrożenie systemu 
opartego na uprawnieniach Straży 
Miejskiej do wykonywania czynności z 
zakresu kontroli ruchu drogowego 

Sposób realizacji

BOPO

BOPO, Straż Miejska

Straż Miejska,

Straż Miejska

Wykonawca

Policja

Dyrektorzy szkół, 
Dyrektorzy Przedszkoli 
Fundacja Bezpieczni w 
Ruchu Drogowym

Policja
Dyrektorzy szkół

Współwykonawca

4. Edukacja i prewencja 1) Poprawa świadomości, kultury i 
zachowań lokalnej społeczności

a) tworzenie świetlic 
socjoterapeutycznych

b) pomoc ofiarom przemocy i 
przestępstw,

c) współpraca z lokalnymi mediami w 
zakresie propagowania tematyki 
przeciwdziałania patologiom 

MOPS, BOPO, KDK, 
KOSiR

MOPS

KDK, MOPS, Straż 
Miejska

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie

Prasa lokalna, Telewizja 
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społecznym 
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UZASADNIENIE

Podjęcie przedmiotowejuchwałypodyktowanezostało koniecznościądostosowania zapisów uchwałydo stanu
faktycznego spowodowanegoutworzeniemKościerskiegoOśrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z UchwałąNr
XLI/324/12 RadyMiasta Kościerzynaz dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie utworzeniaKościerskiegoOśrodka
Sportu i Rekreacjiw Kościerzynieoraz nadania Statutu przejmującegoczęść zadań dotychczas przypisanych
CentrumKultury i Sportu. W związku z powyższymzachodzi potrzeba ujednoliceniatreści przedmiotowej
uchwały.
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