
DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY 
BEZPIECZEŃSTWA 

W POWIECIE POZNAŃSKIM 
W ROKU 2015



W ramach realizacji zadań poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców,                        

w roku 2015 wydatkowano środki 
finansowe 

w wysokości  1.835.000 zł.

(w latach 2000-2015 ponad 14.065.000 zł.)



Na przedsięwzięcia 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Powiatu Poznańskiego w roku 2015 

wydatkowano  170.000 zł. 

(w latach 2000-2015 ponad 940.000 zł.)



Sprawozdanie                                 
z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 
za rok 2015 przekazano 

Radzie Powiatu                              
w ustawowym terminie.

Sprawozdanie zostało 
opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego w dniu 
22 stycznia 2016 r.



Sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015 



Sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015 



Sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015 



W roku 2015 Komisja 

zebrała się na 5 posiedzeniach. 

Działania i akcje pod patronatem Komisji 
ukierunkowane były na poprawę 

bezpieczeństwa, szczególnie 
najmłodszych mieszkańców Powiatu.



Odblaski dla pierwszoklasistów 
(rozdano 7.500 sztuk kamizelek).

W trakcie 14 lat trwania akcji rozdano w sumie ponad 
56.000 sztuk elementów odblaskowych.



Rozpoczęcie kolejnej 
edycji konkursu 

skierowanego do 
mieszkańców Powiatu 

pt. „Czujka tlenku 
węgla może uratować 

twoje życie”.



Współfinansowanie programu 
prewencyjnego pt.: „Poznański rower –

bezpieczny rower”. 



Współorganizowanie z Komendą Miejską 
Policji w Poznaniu akcji promujących 

bezpieczne zachowania. 



Współorganizowanie z Komendą Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 

konkursu plastycznego dotyczącego 
zagrożeń przeciwpożarowych. 



Wsparcie organizacji Powiatowego
Turnieju Motoryzacyjnego w Swarzędzu 

(szkoły ponadgimnazjalne). 



Piknik Rodzinny 
„Bezpieczni w Powiecie Poznańskim”.



Wsparcie finansowe Powiatu 
Poznańskiego dla Komendy Miejskiej 

Policji w Poznaniu, 
w roku 2015 wyniosło 700.000 zł

(w latach 2000-2015 
ponad 6.123.000 zł.).



W roku 2015 zakończono budowę nowego 
Komisariatu Policji w Luboniu, 

współfinansowaną ze środków Powiatu 
Poznańskiego. 

W latach 2014-2015 Budowa Komisariatu została 
wsparta przez Powiat kwotą 1.000.000 zł. 



Uroczyste wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę nowego KP 

Luboń – 12 listopad 2014 r.



Komisariat Policji w Luboniu kiedyś …



Stan obecny





24 listopad 2015 r. – Otwarcie nowego 
Komisariatu.



Komisariat Policji w Luboniu.



Ze środków Powiatu zakupiono 2 pojazdy 
przeznaczone na nieoznakowane 

radiowozy.



30.000 zł. przeznaczono dla                                  
KP Stęszew – zwycięzcy konkursu 

„Najlepszy Komisariat Roku Powiatu 
Poznańskiego” 

(środki te zostały przeznaczone na zakup 
sprzęt techniki policyjnej oraz sprzętu 

informatycznego).    



Komendant KP w Stęszewie odbiera 
nagrodę dla zwycięzcy konkursu 

„Najlepszy Komisariat Roku Powiatu 
Poznańskiego”.



Powiat Poznański ufundował także 
nagrody finansowe dla policjantów -

zwycięzców konkursu „Dzielnicowy Roku 
Powiatu Poznańskiego”.



Powiat Poznański ufundował także 
nagrody finansowe dla policjantów 

Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu za 
osiągnięcia w służbie w trakcie realizacji 

zadań na terenie Powiatu. 
W roku 2015 nagrodzono 28 policjantów.



W roku 2015 Powiat Poznański 
przeznaczył środki finansowe na rzecz 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej, w wysokości 720.000 zł.                     

(w latach 2000-2015  ponad 
4.746.000 zł.).



Kontynuowana jest modernizacja obiektu  
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 

w Bolechowie (mieszczącego także Powiatowy 
Ośrodek Szkolenia OSP).  



Powiat dofinansował zakup pojazdu 
ratowniczo-gaśniczego, zorganizowano 
również szkolenia specjalistyczne dla 

strażaków PSP i druhów OSP. 



Ze środków Powiatu zakupiono także 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy i 

specjalistyczny oraz środki ochrony 
indywidualnej.



Kwotę 70.000,00 zł przeznaczono na 
zakup paliwa dla pojazdów ratowniczo-
gaśniczych PSP uczestniczących w 
działaniach ratowniczych w trakcie 
zdarzeń w roku 2015 na terenie Powiatu.



Tradycyjnie Powiat Poznański funduje 
nagrodę finansową dla strażaka PSP

- zwycięzcy konkursu „Strażak Roku Powiatu 
Poznańskiego”.



W roku 2015 Powiat Poznański 
przeznaczył środki finansowe na rzecz 

Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, 

w wysokości prawie 100.000 zł.             

(w latach 2000-2015 ponad 763.000 zł.).



Zakupiono 20 agregatów prądotwórczych

dla 20 jednostek OSP nie włączonych do

Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego.

Kwotę 73.000 zł przeznaczono na zakup 
sprzętu dla Jednostek OSP.



Powiat Poznański w roku 2015 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.

- Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

- Powiatowe Zawody Strzeleckie Strażaków OSP i PSP.

- Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

- Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej.



- 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”.



Na organizację systemu Zarządzania 
Kryzysowego Powiat Poznański zaangażował 

środki finansowe w wysokości 37.000 zł.

(w latach 2008-2015 łącznie wydatkowane 
środki to 300.000 zł.).



Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia 
całodobowy przepływ informacji przekazując ostrzeżenia, 

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



Powiatowy Zespół Zarządzania 
Kryzysowego Starosty Poznańskiego 

zbierał się 3-krotnie. Tematy spotkań: 

- Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo

obywateli i porządek publiczny, prognozowanie tych zagrożeń;

- Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia

ludzi oraz środowiska, prognozowanie ich wystąpienia;

- Plan ratowniczy Powiatu Poznańskiego;

- Określenie zadań dla krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zorganizowanego na

poziomie Powiatu Poznańskiego



Ćwiczenia i szkolenia

Szkolenie Obronne dla pracowników gmin Powiatu, pracowników    
Starostwa Powiatowego oraz powiatowych służb, inspekcji i straży               

w Łężeczkach.



Ćwiczenie Obronne oraz szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego
dla pracowników gmin Powiatu, pracowników Starostwa
Powiatowego oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, połączone z
ćwiczeniem ewakuacji ludności – Tarnowo Podgórne, Baranowo,
Sieraków.

Ćwiczenia i szkolenia



W roku 2015 Powiat Poznański 
przekazał środki finansowe na rzecz 

Placówki Straży Granicznej w Poznaniu -
Ławicy, 

w wysokości 5.000 zł. 

(w latach 2009-2014 73.000 zł.).



Dofinansowano zakup paliwa dla 
pojazdów SG wypełniających zadania 

służbowe na terenie Powiatu 
Poznańskiego.



Kwalifikacja wojskowa 2015.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 3 i 4 przebadały i ustaliły 
kategorie wojskowe ponad 2000 osób.



Na zadania z zakresu Obrony Cywilnej  
w roku 2015 Powiat Poznański 
przeznaczył środki finansowe 

w wysokości 10.700 zł. 

(w latach 2000-2015 466.000 zł.).



X Powiatowe Zawody Obrony Cywilnej 
- Buk 20.06.2015 r.



Na doposażenie powiatowej 
bazy materiałów i sprzętu 

przeciwpowodziowego 
wydatkowano 45.000 zł

(w latach 2000-2015 zakupiono sprzęt i wyposażenie 
wartości 337.000 zł.).



Bolechowo - powiatowa baza materiałów 
i sprzętu przeciwpowodziowego.



Obecnie na stanie Bazy znajduje się m.in.:

- 40 tys. worków;

- 15 tys. m2 folii do uszczelniania wałów;

- 5 agregatów różnej mocy;

- 5 pomp (szlamowe i pływające);

- sprzęt okopowy;

- 4-osobowa łódź płaskodenna z silnikiem;

- 6-cio osobowy ponton z silnikiem;

- 3 osuszacze wysokiej wydajności;

- 5 pił spalinowych;

- 40 płacht do zabezpieczenia zerwanych/uszkodzonych dachów;

- 17 odcinków mobilnej zapory przeciwpowodziowej (10 metrowych o
wysokości piętrzenia 110 cm).



Wydawnictwa z zakresu zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego Powiatu.



Na stronie www. Biuletynu Informacji Publicznej 
Powiatu Poznańskiego

http://www.bip.powiat.poznan.pl/2952,materialy
-do-pobrania.html

zamieszczone zostały m.in.:

- mapy zagrożenia powodziowego;

- poradniki dotyczące zachowań podczas 
powodzi/lokalnych podtopień;

- opracowanie „Powódź w Powiecie 
Poznańskim”.

http://www.bip.powiat.poznan.pl/2952,materialy-do-pobrania.html


Na stronie www. Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,                    
w zakładce „Mapa Powiatu” zamieszczono 

interaktywną mapę zagrożenia powodziowego.  

Mapy opracował 
Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej.



Opracował: 
Łukasz Sobolewski – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


