
BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE 
POZNAŃSKIM  
W ROKU 2012 



W ramach realizacji zadań poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców,                        

w roku 2012 wydatkowano środki 
finansowe  

w wysokości  1.280.000 zł.  

 

 
 

(w latach 2000-2012 około 9.300.000 zł.) 



Na przedsięwzięcia  

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Powiatu Poznańskiego w roku 2012 

wydatkowano około 70.000 zł.  

 

(w latach 2000-2012 prawie 540.000 zł.) 
 



 

W roku 2012 Komisja  

zebrała się na 4 posiedzeniach.  

 

Działania Komisji szczególnie 
ukierunkowane były na poprawę 

bezpieczeństwa najmłodszych 
mieszkańców Powiatu. 

 



Odblaski dla pierwszoklasistów  
(zakup i dystrybucja około 4.000 

kamizelek). 



Odblaski dla przedszkolaków, 
klubów sportowych  itp.  
(ponad 400 kamizelek). 



Dystrybucja ulotek  dotyczących edukacji 
i profilaktyki pożarowej. 



Dystrybucja kart ICE  
(IN CASE OF EMERGENCY).  

Kartę ICE mogą otrzymać klienci Wydziału Komunikacji  
i Transportu Starostwa Powiatowego. 



Dystrybucja kart ICE i kart KRIO we 
współpracy z Automobilklubem 

Wielkopolskim. 
 



Wsparcie organizacji konkursów 
poświęconych szeroko rozumianemu 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 



Wsparcie organizacji powiatowych 
eliminacji Ogólnopolskich Zawodów 
Policjantów Prewencji – Turniej Par 

Patrolowych „Patrol Roku”.  

Najlepszą policyjną ekipą został patrol z Komisariatu Policji  
w Czerwonaku. 



Organizacja konkursu  

dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego  

z okazji dnia 8 marca. 



Wsparcie finansowe Powiatu 
Poznańskiego dla Komendy Miejskiej 

Policji w Poznaniu,  
w roku 2012 wyniosło 540.000 zł.  

 
(w latach 2000-2012  
ponad 4.100.000 zł.). 



W roku 2012 rozpoczęto zadanie 
modernizacji i rozbudowy Komisariatu 

Policji w Komornikach, współfinansowane 
ze środków Powiatu Poznańskiego.  

Planowane zakończenie inwestycji 2013 r. 

 
Komisariat po rozbudowie - 381 m2 (przed 185 m2). 

 
 
 



Projekt - KP Komorniki 



Projekt - KP Komorniki 



Projekt - KP Komorniki 



Środki Powiatu Poznańskiego przeznaczono także na: 

 

- opracowanie materiałów dot. Programu  

   Funkcjonalno-Użytkowego dla nowego 

   Komisariatu Policji w Luboniu; 

 

- zakupu towarów i usług na potrzeby bieżącego  

  utrzymania Komendy Miejskiej Policji. 
 



30.000 zł. przeznaczono dla                                  
KP w Murowanej Goślinie – zwycięzcy 
konkursu „Najlepszy Komisariat Roku 

Powiatu Poznańskiego”  
 

(Policjanci zakupili m.in. sprzęt biurowy, 
informatyczny i techniki policyjnej dla 

Komisariatu).     



Komendant KP w Murowanej Goślinie 
odbiera nagrodę dla zwycięzcy konkursu 

„Najlepszy Komisariat Roku Powiatu 
Poznańskiego”. 



Powiat Poznański ufundował także 
nagrody finansowe dla policjantów - 

zwycięzców konkursu Dzielnicowy Roku 
Powiatu Poznańskiego. 



W roku 2012 Powiat Poznański  
przeznaczył środki finansowe na rzecz 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej, w wysokości 455.000 zł.                     
 

(w latach 2000-2012  ponad  
3.000.000 zł.). 



Kontynuowana jest modernizacja obiektu 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8  

w Bolechowie (mieszczącego także Powiatowy 
Ośrodek Szkolenia OSP).   

 



Ze środków Powiatu zakupiono sprzęt ratowniczo-
gaśniczy i specjalistyczny, środki ochrony 

indywidualnej i zbiorowej, wyposażenie grup 
specjalistycznych. Środki Powiatu pozwoliły na 

sfinansowanie również szkolenia specjalistycznego 
funkcjonariuszy. 



Ze środków przeznaczonych na ochronę 
środowiska zakupiono 10.000 kg. 

sorbentów  
(o wartości 30.000 zł.). 



19 maja 2012 r., otwarcie 
zmodernizowanej strażnicy JRG nr 9 

Mosina i OSP Mosina. W roku 2010 Powiat 
wsparł kwotą  175.500 zł  zakup 

wyposażenia na potrzeby strażnicy PSP. 



Tradycyjnie Powiat Poznański funduje 
nagrodę finansową dla strażaka PSP 

- zwycięzcy konkursu Strażak Roku Powiatu 
Poznańskiego. 



W roku 2012 Powiat Poznański 
przeznaczył środki finansowe na rzecz 

Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych,  

w wysokości około 100.000 zł.              
 

(w latach 2000-2012 ponad 500.000 zł.). 



2012 – PROGRAM ZAKUPU 
DEFIBRYLATORÓW AED DLA OSP 
-Planowane przekazanie sprzętu  

- I kwartał 2013 r. 



Powiat Poznański w roku 2012 wspierał 
inicjatywy mające na celu zwiększenie 

aktywności i sprawności fizycznej 
druhów, promocji wiedzy  

z zakresu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego  

i działalności OSP, a także szkolenia 
prezesów i naczelników OSP. 

 



- Powiatowy Turniej w Tenisie Stołowym OSP i PSP. 

- Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej. 

- Powiatowe Zawody Strzeleckie Strażaków OSP i PSP. 

- Powiatowe Zawody w Ratownictwie Medycznym. 

- Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. 

 



- Powiatowe Zawody Sprawnościowe OSP. 

- Organizowanie corocznych spotkań z przedstawicielami OSP                      

   z terenu Powiatu. 

-Wsparcie szkolenia dla Prezesów, Naczelników, Komendantów    

 OSP. 

- Udział reprezentacji Powiatu w Krajowych i Europejskich   

  Zawodach Sikawek Konnych. 

 

 



Powiat ufundował także nagrody 
finansowe dla druhów OSP 

- zwycięzców konkursu Strażak Roku 
Powiatu Poznańskiego. 



W roku 2012 Powiat Poznański 
przeznaczył środki finansowe na rzecz 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego Województwa 
Wielkopolskiego w wysokości 

20.000 zł.  



Wsparto zakup silnika zaburtowego 
YAMAHA do łodzi typu RIB. 



Na Zarządzanie Kryzysowe Powiat Poznański 
zaangażował środki finansowe w wysokości 
496.000 zł (rezerwa + wydatki inwestycyjne  

i bieżące). 
 Wydatkowaniu około 30.000 zł.                      

 
(w latach 2008-2012 łącznie wydatkowane 

środki to ponad  
215.000 zł.). 



Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 
Starosty Poznańskiego zbierał się 4-ro krotnie. 

Najważniejsze tematy spotkań/ćwiczeń:  

 

- porządek publiczny i bezpieczeństwo ppoż. w Powiecie;  

- bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne w Powiecie;  

- współpraca z powiatowymi służbami, inspekcjami  

  i   strażami w sytuacjach kryzysowych; 

- ćwiczebna ewakuacja DPS Lisówki. 

 



W trybie 24 godzinnym funkcjonowało Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego przekazując ostrzeżenia 

meteorologiczne, komunikaty i informacje, biorąc udział w 
różnego rodzaju ćwiczeniach i treningach. 

 



Na realizację zadań obronnych Powiat 
zaangażował środki własne wysokości 

6.000 zł.  

oraz 8.000 zł. dotacji Wojewody 
Wielkopolskiego. 

 

W ramach realizacji zadań Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obronnych 

prowadzono szereg szkoleń i ćwiczeń. 

 



- Ćwiczebna ewakuacja DPS Lisówki 

Ćwiczenia i szkolenia 



Ćwiczenia i szkolenia 

- Szkolenie Obronne dla pracowników gmin Powiatu,  

  pracowników Starostwa Powiatowego oraz powiatowych  

  służb, inspekcji i straży. 



Ćwiczenia i szkolenia   

- Szkolenie obronne dla kadry  

  kierowniczej Starostwa 
- Szkolenie dla pracowników  

  ośrodka OAZA w Kórniku dot.    

  ewakuacji budynków użyteczności  

  publicznej 



-Udział w ćwiczeniu w zakładzie  

 zwiększonego ryzyka wystąpienia 
awarii przemysłowej 

Ćwiczenia i szkolenia   

- Udział w ćwiczeniach  

   w ZK w Koziegłowach 



W roku 2012 Powiat Poznański 
przekazał środki finansowe na rzecz 

Placówki Straży Granicznej w Poznaniu - 
Ławicy,  

w wysokości około 20.000 zł.  
 

(w latach 2009-2012 58.000 zł.). 



Dofinansowano zakup paliwa dla 
pojazdów SG wypełniających zadania 

służbowe na terenie Powiatu 
Poznańskiego. 



Na zadania z zakresu Obrony Cywilnej  
w roku 2012 Powiat Poznański 
przeznaczył środki finansowe  
w wysokości około 41.000 zł.  

 
(w latach 2000-2012 prawie  

640.000 zł.). 



Do Powiatowego Magazynu 
Przeciwpowodziowego zakupiono 5 

odcinków mobilnej zapory 
przeciwpowodziowej  

(długości 50 metrów). 



VII Powiatowe Zawody Obrony Cywilnej  
- Murowana Goślina 16.06.2012 r 




