
BEZPIECZEŃSTWO W 

POWIECIE POZNAŃSKIM  

W ROKU 2011 



 

W ramach realizacji zadań 

poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców, w roku 2011 

Powiat Poznański 

zaangażował środki 

finansowe w wysokości około 

2.000.000 zł.  



   Na przedsięwzięcia  

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Poznańskiego w roku 2011 

wydatkowano około 50.000 zł  
 

(w latach 2000-2011 prawie 470.000 zł.). 



 

W roku 2011 Komisja  

zebrała się na 4 posiedzeniach.  

 

Działania Komisji szczególnie 

ukierunkowane były na poprawę 

bezpieczeństwa najmłodszych 

mieszkańców Powiatu. 



Odblaski dla pierwszoklasistów  

(zakup i dystrybucja około 6.000 kamizelek).  



Zakup i dystrybucja wspólnie ze strażakami PSP 

30.000 szt. ulotek  dotyczących edukacji i 

profilaktyki pożarowej. 



Wykonanie i dystrybucja  40.000 kart ICE  

(IN CASE OF EMERGENCY).  

Kartę ICE mogą otrzymać klienci Wydziału Komunikacji  

i Transportu Starostwa Powiatowego. 



Wsparcie organizacji konkursów 

poświęconych szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.  



 

 

Wsparcie finansowe Powiatu 

Poznańskiego dla Komendy Miejskiej 

Policji w Poznaniu,  

w roku 2011 wyniosło 1.000.000 zł  
 

(w latach 2000-2011 ponad 3.000.500 zł.). 



15 grudnia 2011 nastąpiło otwarcie  

Komisariatu Policji w Czerwonaku, którego 

budowa była współfinansowana ze środków 

Powiatu Poznańskiego  

 

Ze środków Powiatu zakupiono także 

wyposażenie biurowe, kwaterunkowe, 

informatyczne, łączności, techniki policyjnej, 

socjalne i gospodarcze oraz radiowóz.  



KP CZERWONAK 



Wsparcie Powiatu umożliwiło także pokrycie 

kosztów związanych z bieżącymi potrzebami  

Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w 

wysokości 350.000 zł.  
(m.in. zakup sprzętu biurowego, wyposażenia 

policjantów, utrzymania obiektów).    



 

30.000 zł przeznaczono dla KP w Stęszewie – 

zwycięzcy konkursu „Najlepszy Komisariat Roku 

Powiatu Poznańskiego”  
(Policjanci zakupili m.in. sprzęt informatyczny i techniki policyjnej dla 

Komisariatu).     

 



Powiat Poznański ufundował także nagrody 

finansowe dla policjantów  

- zwycięzców konkursu Dzielnicowy Roku 

Powiatu Poznańskiego. 



W roku 2011 Powiat Poznański  

przekazał środki finansowe na rzecz 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej, w wysokości 380.000 zł                     
 

(w latach 2000-2011 ponad 2.000.550 zł.). 



W ramach wsparcia zmodernizowano obiekt 

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8                  

w Bolechowie  
(wymiana węzła ciepłowniczego). 

  



Zakupiono także urządzenia hydrauliczne 

dla JRG nr 6 w Mosinie oraz sfinansowano 

zakupy sprzętu ratowniczego i wyposażenia 

osobistego strażaków.  



Ze środków przeznaczonych na ochronę 

środowiska zakupiono 6500 l. środka 

pianotwórczego (o wartości 30.000 zł). 



Dodatkowo, Powiat Poznański ufundował na 

nagrodę finansową dla strażaka  

- zwycięzcy konkursu Strażak Roku Powiatu 

Poznańskiego. 



W roku 2011 Powiat Poznański przekazał 

środki finansowe na rzecz Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych,  

w wysokości około 110.000 zł.             
 

(w latach 2000-2011 ponad 550.000 zł.). 



Przekazanie 17 zestawów oświetlenia dla 

tymczasowych lądowisk śmigłowców LPR – 
(zestawy zakupiono w 2010) – koszt. 55.000 zł. 



Teoretyczne szkolenia przyjęcia śmigłowca LPR zostały 

przeprowadzone dla Jednostek OSP w roku 2011.  

Szkolenie praktyczne zostanie przeprowadzone  

w styczniu i lutym 2012. 



Przekazanie 19 pomp szlamowych wraz z 

wyposażeniem – koszt 85.000 zł.  



Powiat Poznański w roku 2011 

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. 

• Udział reprezentacji Powiatu w Krajowych                      

i Europejskich Zawodach Sikawek Konnych. 



• Organizowanie corocznych spotkań z 

przedstawicielami OSP z terenu Powiatu. 

• Podsumowanie III Kadencji Zarządu Oddziału 

Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP (2006-2011). 

• Wsparcie szkolenia dla Prezesów, Naczelników, 

Komendantów  OSP 



Jak co roku Powiat ufundował nagrody finansowe 

dla druhów OSP 

- zwycięzców konkursu Strażak Roku Powiatu 

Poznańskiego. 



   Na Zarządzanie Kryzysowe Powiat 

Poznański zaangażował środki 

finansowe w wysokości 430.000 zł. 
(rezerwa + środki inwestycyjne)                      

 

(w latach 2008-2011 łącznie wydatkowane środki 

to około 200.000 zł.). 



   Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Starosty Poznańskiego zbierał się 3 razy. 

Najważniejsze tematy:  
 

- przygotowanie do wiosennych roztopów i lokalnych podtopień;  

- zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

podczas EURO 2012;  

- omówienie nowego planu Zarządzania Kryzysowego.  



 

 

 

 

 

 

 

 

W trybie 24 godzinnym funkcjonowało Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 

przekazując ostrzeżenia meteorologiczne, 
komunikaty i informacje.  



W roku 2011 Powiat Poznański przekazał 

środki finansowe na rzecz Placówki Straży 

Granicznej w Poznaniu - Ławicy,  

w wysokości około 15.000 zł.  

 

(w latach 2009-2011 40.000 zł.). 



Dofinansowano zakup paliwa dla pojazdów SG 

wypełniających zadania służbowe na terenie 

Powiatu Poznańskiego. 



 

Na wsparcie Rejonowej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Poznaniu w roku  2011 

Powiat Poznański przekazał środki 

finansowe w wysokości 100.000 zł. 



Przekazane środki przeznaczone zostały na zakup  

8 zestawów łączności cyfrowej (stacja bazowa i przenośna) 

dla zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących na 

terenie Powiatu 



Zakupiony został także respirator dla nowo utworzonego 

zespołu ratownictwa medycznego w Pobiedziskach 



oraz inny drobny sprzęt medyczny  



Na zadania z zakresu Obrony Cywilnej 

w roku 2011 Powiat Poznański 

przekazał środki finansowe w 

wysokości około 60.000 zł.  
 

(w latach 2000-2011 ponad 600.000 zł.). 



Do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego 

zakupiono 7 odcinków mobilnej zapory przeciwpowodziowej 

oraz 30 płacht do zabezpieczania zerwanych dachów.  



Ze środków OC tradycyjnie przeprowadzono 

także Powiatowe Zawody Drużyn OC w Buku.  



 

 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. 


