
BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE 
POZNAŃSKIM  
W ROKU 2013 



W ramach realizacji zadań poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców,                        

w roku 2013 wydatkowano środki 
finansowe  

w wysokości  1.403.000 zł.  

 

 
 

(w latach 2003-2013 ponad 10.500.000 zł.) 



Na przedsięwzięcia  

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Powiatu Poznańskiego w roku 2013 

wydatkowano  79.000 zł.  

 

(w latach 2003-2013 prawie 620.000 zł.) 
 



 

W roku 2013 Komisja  

zebrała się na 3 posiedzeniach.  

 

Działania Komisji szczególnie 
ukierunkowane były na poprawę 

bezpieczeństwa, szczególnie 
najmłodszych mieszkańców Powiatu. 

 



Odblaski dla pierwszoklasistów  
(dystrybucja 4.000 sztuk kamizelek). 



Rozpoczęcie Konkursu 
skierowanego do 

mieszkańców Powiatu 
pt. „Czujka tlenku 

węgla może uratować 
twoje życie” 



Ankieta Konkursowa zamieszczona jest na 
stronach WWW Powiatu i Komendy 

Miejskiej PSP oraz przy punkcie 
informacyjnym w siedzibie Starostwa. 





Wspólne akcje z Komendą Miejską Policji 
w Poznaniu promujące bezpieczne 

zachowania.  



Wspólne akcje z Komendą Miejską Policji 
w Poznaniu promujące bezpieczne 

zachowania.  



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 konkursu 
plastycznego dla dzieci i młodzieży                  

o tematyce bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 



Organizacja konkursu  

dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego  

z okazji dnia kobiet. 



Luty 2013 – organizacja konferencji 
poświęconej bezpieczeństwu podczas 

imprez i zgromadzeń na terenie Powiatu 
Poznańskiego” 



Wsparcie finansowe Powiatu 
Poznańskiego dla Komendy Miejskiej 

Policji w Poznaniu,  
w roku 2013 wyniosło 644.000 zł.  

 
(w latach 2003-2013  
ponad 4.744.000 zł.). 



W roku 2013 zakończono modernizację              
i rozbudowę Komisariatu Policji                        

w Komornikach, współfinansowaną ze 
środków Powiatu Poznańskiego.  

 

 
Modernizacja wsparta w latach 2012-2013 kwotą 

475.000 zł. Zakup wyposażenia do Komisariatu                 
w roku 2013 wsparty kwotą 150.000 zł.   

 



Uroczyste otwarcie KP Komorniki  

– 29 lipca 2013 r. 

                                     

                                    Komisariat po rozbudowie                                                                                       

                                                  - 381 m2 (przed 185 m2). 

 



450.000 zł przeznaczono na remonty 
Komisariatów,  w Kostrzynie, Murowanej 

Goślinie i Pobiedziskach).  



30.000 zł. przeznaczono dla                                  
KP Kostrzyn – zwycięzcy konkursu 

„Najlepszy Komisariat Roku Powiatu 
Poznańskiego”  

 
 

(Policjanci zakupili m.in. sprzęt biurowy i 
informatyczny dla Komisariatu).     



Komendant KP Kostrzyn odbiera nagrodę 
dla zwycięzcy konkursu „Najlepszy 

Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego”. 



Powiat Poznański ufundował także 
nagrody finansowe dla policjantów - 

zwycięzców konkursu Dzielnicowy Roku 
Powiatu Poznańskiego. 



Wsparcie organizacji wojewódzkich 
eliminacji XXVI edycji Konkursu „Policjant 

Ruchu Drogowego”. 



2014 – Rozpoczęcie inwestycji 
- nowy Komisariat Policji w Luboniu 

 

Stan obecny 



Stan obecny 



Stan obecny 



2014 – Rozpoczęcie inwestycji 
- nowy Komisariat Policji w Luboniu 



W roku 2013 Powiat Poznański  
przeznaczył środki finansowe na rzecz 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej, w wysokości 544.000 zł.                     
 

(w latach 2003-2013  ponad  
3.544.000 zł.). 



Kontynuowana jest modernizacja obiektu 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8  

w Bolechowie (mieszczącego także Powiatowy 
Ośrodek Szkolenia OSP).   

 



Kwotę 380.000 zł 
przeznaczono na 

budowę strażackiego 
toru przeszkód przy JR-G 

w Bolechowie. 



Ze środków Powiatu zakupiono także sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy i specjalistyczny, środki 
ochrony indywidualnej, wyposażenie grup 

specjalistycznych.  



Tradycyjnie Powiat Poznański funduje 
nagrodę finansową dla strażaka PSP 

- zwycięzcy konkursu Strażak Roku Powiatu 
Poznańskiego. 



W roku 2013 Powiat Poznański 
przeznaczył środki finansowe na rzecz 

Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych,  

w wysokości około 76.000 zł.              
 

(w latach 2003-2013 ponad 576.000 zł.). 



Zakupiono  

(planowane przekazanie I kw.): 

 

- 62 szt. czujników bezruchu; 

- torbę ratowniczą R-1; 

- narzędzie ratownicze Hooligan; 

- detektor prądu. 

 

Kwotę 44.000 zł przeznaczono na zakup 
sprzętu dla Jednostek OSP. 



6 kwietnia 2013 – przekazanych zostało 
16 sztuk defibrylatorów AED dla 

Jednostek OSP 
(zakupionych z budżetu na 2012 r.) 



Powiat Poznański w roku 2013 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 Zawody w Ratownictwie Medycznym. 

-Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. 

- Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej. 

 



- Powiatowe Zawody Sprawnościowe OSP. 

- Organizowanie corocznych spotkań z przedstawicielami OSP                       

   z terenu Powiatu. 

- Powiatowe Zawody Piłkarskie i Wędkarskie OSP. 

-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 2013 Powiat Poznański 
przeznaczył środki finansowe na rzecz 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego Województwa 
Wielkopolskiego w wysokości 

5.000 zł.  
 

(w latach 2012-2013 25.000 zł.). 
 



Wsparto zakup przyczepy podłodziowej 
wyposażenia łodzi ratowniczej oraz 

sprzętu ratowniczego. 



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

i bieżące). 
 Wydatkowano około 24.000 zł.                      

 
(w latach 2008-2013 łącznie wydatkowane 

środki to ponad  
239.000 zł.). 



Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 
Starosty Poznańskiego zbierał się 3 krotnie. 

Tematy spotkań/ćwiczeń:  

 

- porządek publiczny i bezpieczeństwo ppoż. w Powiecie;  

- ocena występujących i potencjalnych zagrożeń w Powiecie; 

- współpraca z powiatowymi służbami, inspekcjami  

  i   strażami w sytuacjach kryzysowych; 

- ćwiczenia i warsztaty szkoleniowe. 

 



W trybie 24 godzinnym funkcjonowało Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego przekazując ostrzeżenia 

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

 



Ćwiczebna ewakuacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku             
w Owińskach.  

Ćwiczenia i szkolenia 



Ćwiczenia i szkolenia 
Warsztaty szkoleniowe – ochrona przeciwpożarowa terenów leśnych 
(połączone z symulowanym zagrożeniem szlaku kolejowego                           
i pasażerów).  



Ćwiczenia i szkolenia 

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



W roku 2013 Powiat Poznański 
przekazał środki finansowe na rzecz 

Placówki Straży Granicznej w Poznaniu - 
Ławicy,  

w wysokości 5.000 zł.  
 

(w latach 2009-2013 63.000 zł.). 



Dofinansowano zakup paliwa dla 
pojazdów SG wypełniających zadania 

służbowe na terenie Powiatu 
Poznańskiego. 



Na zadania z zakresu Obrony Cywilnej  
w roku 2013 Powiat Poznański 
przeznaczył środki finansowe  
w wysokości około 6.000 zł.  

 
(w latach 2003-2013 prawie  

391.000 zł.). 



VIII Powiatowe Zawody Obrony Cywilnej  
- Luboń 08.06.2013 r 



 

Na utrzymanie powiatowej bazy 
materiałów i sprzętu 

przeciwpowodziowego 
wydatkowano 23.000 zł 

 

 
 

(w latach 2003-2013 zakupiono sprzęt i wyposażenie 
wartości 255.000 zł.). 



Bolechowo - powiatowa baza materiałów 
i sprzętu przeciwpowodziowego. 



Opracował:  
Łukasz Sobolewski – Wydział Bezpieczeństwa, 
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich 


