
DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY 
BEZPIECZEŃSTWA 

W POWIECIE POZNAŃSKIM 
W ROKU 2016



W ramach realizacji zadań poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców,                        

w roku 2016 wydatkowano środki 
finansowe 

w wysokości  ponad 2.000.000,00 zł.

(w latach 2000-2016 ponad 
16.086.000,00 zł.)



Na przedsięwzięcia 

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Powiatu Poznańskiego w roku 

2016 wydatkowano  246.000,00 zł. 



Sprawozdanie z działalności Powiatowej 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 
2016 przekazano w ustawowym terminie.

Sprawozdanie zostało opublikowane                  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego w dniu 
06 lutego 2017 r.





W roku 2016 Komisja 

zebrała się na 4 posiedzeniach. 

Działania i akcje pod patronatem Komisji 
ukierunkowane były na poprawę 

bezpieczeństwa, szczególnie wśród 
najmłodszych mieszkańców Powiatu.



Tematy poruszane na posiedzeniach 
Komisji w 2016 r.

1. Zaopiniowanie projektu budżetu realizacji zadań starosty w
zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i
strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

2. Omówienie spraw dotyczących ruchu drogowego na terenie
Powiatu Poznańskiego – Zespół do spraw BRD przy Powiatowej
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.

3. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w 2015 roku.

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.

5. Zapoznanie się z Rocznym sprawozdaniem Komendanta Miejskiego
Policji w Poznaniu- „Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w
powiecie poznańskim”. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń
mogących mieć wpływ na porządek publiczny i bezpieczeństwo
obywateli, prognozowanie tych zagrożeń.



Tematy poruszane na posiedzeniach 
Komisji w 2016 r.

6. Zapoznanie się z informacją Komendanta Miejskiego Policji w
Poznaniu w sprawie założeń do tworzenia map zagrożeń na szczeblu
gmin i powiatu.

7. Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu
wyników programu „Bezpieczny rower” za 2015 rok.

8. Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu
wyników konkursu „Komisariat roku Powiatu Poznańskiego” za 2015
rok.

9. Podpisanie regulaminu konkursu „Najlepszy Komisariat Roku
Powiatu Poznańskiego”, edycja na 2016 rok.



Tematy poruszane na posiedzeniach 
Komisji w 2016 r.

10. Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - „Informacja o stanie
bezpieczeństwa i ratownictwa miasta Poznania i Powiatu
Poznańskiego”. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i innych
nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
prognozowanie ich wystąpienia.

11. Omówienie przygotowania służb - Policji, Straży Pożarnej i Inspekcji
do sezonu lato 2016 na terenie Powiatu Poznańskiego.

12. Podsumowanie okresu letniego przez służby, inspekcje i straże
powiatu poznańskiego oraz WOPR.



Tematy poruszane na posiedzeniach 
Komisji w 2016 r.

13. Podsumowanie konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży:
zorganizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej
(eliminacje powiatowe) pod „ W trosce o nasze bezpieczeństwo” i
przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu wraz ze Starostwem
Powiatowym w Poznaniu pod tytułem „ Świadomy Rowerzysta”.

14. Przedstawienie zmian etatowych w KMP w Poznaniu przez
Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu.

15. Przedstawienie stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie
Powiatu Poznańskiego w 2015 roku przez Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu.

16. Przedstawienie stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie
Powiatu Poznańskiego w 2015 roku przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Poznaniu.



Tematy poruszane na posiedzeniach 
Komisji w 2016 r.

17. Działania Inspekcji Transportu Drogowego na terenie Powiatu
Poznańskiego.

18. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2017 w zakresie porządku
publicznego, bezpieczeństwa obywateli i przeciwpożarowego.

19. Przyjęcie Planu pracy Komisji na rok 2017.

20. Przedstawienie realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu
lekarzy do stwierdzaniu zgonu, na podstawie ustawy o cmentarzach i
chowaniu zmarłych, na terenie powiatu przez wyznaczony podmiot.



Tematy poruszane na posiedzeniach 
Komisji w 2016 r.

21. Zaopiniowanie projektu „Budżetu Powiatu Poznańskiego na rok
2017” w zakresie realizacji zadań Starosty, dotyczących
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami
oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli.

22. Zaopiniowanie projektu „Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Poznańskiego na lata

2017-2021” w zakresie realizacji zadań Starosty dotyczących,
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami
oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli.

23. Przedstawienie informacji na temat utrzymania dróg w okresie
zimowym (sezon 2016/2017) przez Zarząd Dróg Powiatowych.



Odblaski dla pierwszoklasistów 
(rozdano 2600 sztuk kamizelek).

W trakcie 15 lat trwania akcji rozdano w sumie prawie
59000 sztuk elementów odblaskowych.



Rozpoczęcie kolejnej 
edycji konkursu 

skierowanego do 
mieszkańców Powiatu 

pt. „Czujka tlenku 
węgla może uratować 

twoje życie”.



Współfinansowano program 
prewencyjnego pt.: „Poznański rower –

bezpieczny rower”. 



Współorganizowano z Komendą Miejską 
Policji w Poznaniu: „Konkurs 

mikołajkowy”; dystrybuowano wśród 
pieszych i rowerzystów elementy 

odblaskowe. 



Współorganizowano konkursy:
„Refleksyjny uczestnik ruchu”; 

„Dopalacze niszczą życie”. 



Powiatowe eliminacje XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu

Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „W trosce o nasze

bezpieczeństwo”



Wsparto organizację Powiatowego
Turnieju Motoryzacyjnego w Swarzędzu 

(szkoły ponadgimnazjalne). 



III Piknik Rodzinny 
„Bezpieczni w Powiecie Poznańskim”.



Wsparcie finansowe Powiatu 
Poznańskiego dla Komendy Miejskiej 

Policji w Poznaniu, 
w roku 2016 wyniosło 795.000,00 zł

(w latach 2000-2016 
ponad 6.918.000,00 zł.).



W roku 2016 rozpoczęto budowę nowego 
Komisariatu Policji w Dopiewie, 

współfinansowaną ze środków Powiatu 
Poznańskiego. 

W latach 2016-2017 budowa Komisariatu zostanie 
wsparta przez Powiat kwotą 1.000.000,00 zł. 



Uroczyste wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę nowego 

KP Dopiewo – 17 listopad 2016 r.



Obiekt dwukondygnacyjny

o powierzchni zabudowy ok.

290 m2 i powierzchni

użytkowej ok. 460 m2.

Obiekt garażowy o pow.

zabudowy ok. 96 m2.

Nowy Komisariat oparty będzie o projekt 
zrealizowany w KP Pniewy.  



Ze środków Powiatu zakupiono 5 
pojazdów przeznaczonych na 
nieoznakowane radiowozy.



Sfinansowano także zakup konia 
z rzędem jeździeckim.



30.000,00 zł. przeznaczono dla                                  
KP Mosina – zwycięzcy konkursu 

„Najlepszy Komisariat Roku Powiatu 
Poznańskiego” 

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

informatycznego).    



Komendant KP w Mosinie odbiera 
nagrodę dla zwycięzcy konkursu 

„Najlepszy Komisariat Roku Powiatu 
Poznańskiego” podczas sesji Rady 

Powiatu.



Powiat Poznański ufundował 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 2016 nagrodzono 35 policjantów.



W roku 2016 Powiat Poznański 
przeznaczył środki finansowe na rzecz 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej, w wysokości 795.000,00 zł.                     

(w latach 2000-2016  ponad 
5.540.000,00 zł.).

Dodatkowo kwota 500.000,00 zł zaplanowana w budżecie roku 2016 na realizację zadania
„Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu
na potrzeby JRG-4 w Poznaniu” została przeniesiona do wydatkowania w roku 2017.



10 czerwca 2016 Starosta Poznański Jan Grabkowski oraz Komendant
Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. bryg. Jacek
Michalak podpisali umowę dotyczącą wsparcia finansowego budowy
nowej strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4
w Poznaniu. Umowa przewiduje wsparcie ww. budowy w latach
2016-2018 kwotą 2.000.000,00 zł.

Budowa nowej JR-G nr 4.



Nowa JR-G nr 4 – wizualizacja.

Powierzchnia zabudowy łącznie 1997,6 m². 

Powierzchnia działki 17573,9 m².



Kontynuowana była modernizacja 
obiektu  

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 
w Bolechowie (mieszczącego także 

Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP).  



Powiat dofinansował zakup pojazdu 
operacyjnego oraz szkolenia 

specjalistyczne dla strażaków PSP. 



Ze środków Powiatu zakupiono także 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy i 

specjalistyczny oraz środki ochrony 
indywidualnej.



Kwotę 50.000,00 zł przeznaczono na 
remont dachu w Jednostce Ratowniczo-

Gaśniczej nr 6 Krzesiny 



Tradycyjnie Powiat Poznański funduje 
nagrodę finansową dla strażaka PSP

- zwycięzcy konkursu „Strażak Roku Powiatu 
Poznańskiego”.



W roku 2016 Powiat Poznański przeznaczył 
środki finansowe na rzecz Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, 
w wysokości 105.000,00 zł.             

(w latach 2000-2016 ponad 
867.000,00 zł.).



Dla 32 Jednostek OSP zakupiono

piły spalinowe Husqvarna 560XP

z prowadnicą 45 cm.

Kwotę 90.563,00 zł przeznaczono na 
zakup sprzętu dla Jednostek OSP.



Powiat Poznański w roku 2016 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.



- Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

- Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

- Indywidualne i Drużynowe Powiatowe Mistrzostwa Strażaków
Ochotniczej, Państwowej Straży Pożarnej i Policjantów w biegu na 10
km.

- Powiatowe Zawody Sprawnościowe OSP.

- Powiatowe Zawody Ratownictwa Medycznego.

W roku 2016 odbyły się:



- Powiatowe Zawody Wędkarskie OSP i PSP. 

- Powiatowe Zawody Strzeleckie Strażaków OSP i PSP.

- IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Powiatu Poznańskiego.

- Powiatowy Turniej w Tenisie Stołowym OSP i PSP.

-Wsparcie szkolenia dla Prezesów, Naczelników, Komendantów OSP.

W roku 2016 odbyły się:



Tradycyjnie ufundowano nagrody 
finansowe dla druhów OSP

- zwycięzców konkursu „Strażak Roku 
Powiatu Poznańskiego”.



Na organizację systemu Zarządzania 
Kryzysowego Powiat Poznański zaangażował 
środki finansowe w wysokości 19.000,00 zł.



Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewniało 
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 4-krotnie. Tematy spotkań: 

- Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo

obywateli i porządek publiczny, prognozowanie tych zagrożeń – roczne sprawozdanie

„Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Poznańskim”;

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

ludzi oraz środowiska, prognozowania ich wystąpienia – „Informacja o stanie

bezpieczeństwa i ratownictwa Powiatu Poznańskiego”;

- Informacja z realizacji zadań Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej;

- Informacja z realizacji zadań Powiatowej Inspekcji Sanitarnej;

- Plan gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt dla Powiatu Poznańskiego;

- Przygotowanie powiatowych służb, inspekcji i straży do sezonu zimowego.



Zorganizowane ćwiczenia 
i szkolenia.

Szkolenie Obronne dla 
pracowników gmin Powiatu, 

pracowników    Starostwa 
Powiatowego oraz 

powiatowych służb, inspekcji i 
straży.               



Szkolenie Obronne dla 
kadry kierowniczej 

Starostwa 
Powiatowego. 

Zorganizowane ćwiczenia i szkolenia.



Ćwiczenie z JR-G 8 w użyciu sprzętu                      
Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu 

Przeciwpowodziowego.

Zorganizowane ćwiczenia i szkolenia.



W roku 2016 Powiat Poznański 
przekazał środki finansowe na rzecz 

Placówki Straży Granicznej w Poznaniu -
Ławicy, 

w wysokości 5.000,00 zł. 

(w latach 2009-2016 78.000,00 zł.).



Dofinansowano zakup paliwa dla 
pojazdów SG wypełniających zadania 

służbowe na terenie Powiatu 
Poznańskiego.



Kwalifikacja wojskowa 2016.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 3 i 4 przebadały i ustaliły 
kategorie wojskowe 1881 osób.



Na zadania z zakresu Obrony Cywilnej  
w roku 2016 Powiat Poznański 
przeznaczył środki finansowe 

w wysokości 12.000 zł. 



X Powiatowe Zawody Obrony Cywilnej 
- Kobylnica 04.06.2016 r.



Na doposażenie powiatowej 
bazy materiałów i sprzętu 

przeciwpowodziowego 
wydatkowano 14.000,00 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).



Opracował: 
Łukasz Sobolewski – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


