
STANOWISKO  

RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO  

z dnia 26 marca 2008 roku,  

w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

poznańskim. 

Jednym z podstawowych zadań samorządu powiatowego jest podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Mając na uwadze znaczną liczbę czynników wpływających na stan 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu poznańskiego Rada Powiatu Poznańskiego zwraca szczególną uwagę na kilka z nich. 

I. Rada Powiatu Poznańskiego przyjmuje informację Starosty Poznańskiego o pracach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku powiatu poznańskiego w 2007 roku. 

II.  Rada Powiatu Poznańskiego przyjmuje informację Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu o stanie bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. Ze względu na systematyczny wzrost liczby mieszkańców w gminach powiatu, Rada widzi potrzebę 

zwiększenia sił policji w powiecie poprzez wzmocnienie etatowe istniejących komisariatów oraz utworzenie nowych 

jednostek organizacyjnych. W związku z powyższym Rada zwraca się do Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu o 

podjęcie niezbędnych kroków mających doprowadzić do realizacji tych postulatów. 

III.  Rada Powiatu Poznańskiego przyjmuje informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu o 

stanie bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie powiatu poznańskiego. Jednocześnie mając na uwadze konieczność 

odpowiedniego zabezpieczenia ratowniczego mieszkańców powiatu, Rada wskazuje na potrzebę powołania Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej w Mosinie oraz utworzenia nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej zabezpieczającej zachodnią 

część powiatu poznańskiego. 

IV. Rada Powiatu Poznańskiego zwraca się z apelem do odpowiednich podmiotów, w szczególności Wielkopolskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, 



 

Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu oraz Wójta Gminy Czerwonak o przyśpieszenie działań zmierzających do budowy 

Komisariatu Policji w Czerwonaku. Rada wnioskuje także o dalsze prowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych w 

pozostałych komisariatach na terenie powiatu poznańskiego. 

V. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób poruszających się po drogach na terenie powiatu, Rada Powiatu Poznańskiego 

apeluje do wszystkich zainteresowanych służb i instytucji, a szczególnie zarządców dróg o podjęcie skutecznych działań 

wpływających na poprawę bezpieczeństwa podróżnych na drogach. Rada rolę koordynatora tych działań wyznacza 

funkcjonującemu przy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Zespołowi ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

oczekując od niego aktywnego podjęcia stosownych działań. 

VI. Rada Powiatu Poznańskiego docenia zaangażowanie Gmin powiatu poznańskiego w poprawę stanu bezpieczeństwa 

publicznego i apeluje o dalsze aktywne wspieranie działań Policji i Straży Pożarnej. Komisja widzi także potrzebę intensyfikacji 

wzajemnej współpracy z zakresie bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego. 

VII.  Działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu poznańskiego Rada Powiatu Poznańskiego 

deklaruje dalszą wolę wspierania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Poznaniu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. 

VIII.  Rada Powiatu Poznańskiego zwraca się do wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i 

młodzieży o współpracę w celu ograniczenia przestępczości nieletnich, przestrzegania przepisów o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

IX. Rada Powiatu Poznańskiego dziękuje osobom i instytucjom, które włączyły się w przedsięwzięcia organizowane prze 

Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, takie jak akcja „Bądź widoczny" czy konkurs plastyczny „Kiedy dzwonię po 

straż pożarną". 


