
DZIAŁANIA NA RZECZ 

PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI 

W POWIECIE POZNAŃSKIM 
W ROKU 2017



W ramach realizacji zadań porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli,                        

w roku 2017 wydatkowano środki 
finansowe 

w wysokości  ponad 3.689.000,00 zł.

(w latach 2000-2017 ponad 
19.735.000,00 zł.)



Na przedsięwzięcia 

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa                      
i Porządku Powiatu Poznańskiego w roku 
2017 wydatkowano  blisko 200.000,00 zł.

(w latach 2000-2017 

ponad 1.435.000,00 zł.). 



Sprawozdanie z działalności Powiatowej 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 
2017 przekazano w ustawowym terminie.





W roku 2017 Komisja 

zebrała się na 3 posiedzeniach. 

Działania i akcje pod patronatem Komisji 
ukierunkowane były na poprawę 

bezpieczeństwa, szczególnie wśród 
najmłodszych mieszkańców Powiatu.



Tematy poruszane na posiedzeniach 
Komisji w 2017 r.

1. Roczne sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji ze swojej
działalności.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie Powiatu Poznańskiego w 2016 roku”.

3. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć
wpływ na porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.

4. Roczne sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej ze swojej działalności.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa Powiatu
Poznańskiego w 2016 roku.

6. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych
zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

7. Sprawozdanie Starosty Poznańskiego z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego za rok 2016.



Tematy poruszane na posiedzeniach 
Komisji w 2017 r.

8. Informacja na temat realizacji zadania publicznego powiatu w
zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

9. Informacja Starosty Poznańskiego o sposobie realizacji
„Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.

10. Podpisanie regulaminu konkursu „Komisariat Roku 2017”.

11. Zarządzanie drogami publicznymi. Zadania zarządcy dróg
powiatowych realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w
Poznaniu.

12. Realizacja zadań Starosty, jako organu zarządzającego ruchem.

13. Współpraca Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z Zarządem
Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz Wydziałem Dróg i Gospodarki
Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.



Tematy poruszane na posiedzeniach 
Komisji w 2017 r.

14. Współpraca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Poznaniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz Wydziałem
Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

15. Przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego w
Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Bieżące przekazywanie informacji otrzymanych od właściwych organów
zarządzania kryzysowego oraz współpraca z innymi organami
administracji publicznej.

16. Podsumowanie kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Poznańskiego (2014-2017).

17. Inauguracja programu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa
pożarowego - VI edycji konkursu „Czujka tlenku węgla może uratować
Twoje życie”.



Tematy poruszane na posiedzeniach 
Komisji w 2017 r.

18. Wręczenie aktów nominacji członkom komisji i osobom z głosem
doradczym.

19. Zaopiniowanie projektu „Budżetu Powiatu Poznańskiego na rok
2018” 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.

20. Zaopiniowanie projektu „Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2022” 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.

21. Informacja Zespołu ds. BRD dotycząca realizowanych spraw w
zakresie organizacji ruchu na drogach Powiatu Poznańskiego.



Tematy poruszane na posiedzeniach 
Komisji w 2017 r.

22. Informacja ZDP dotycząca zimowego utrzymania dróg
wojewódzkich, krajowych i powiatowych znajdujących się na terenie
Powiatu Poznańskiego.

23. Przyjęcie planu prac Komisji na 2018 rok.

24. Podsumowanie konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży:
zorganizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej
(eliminacje powiatowe) pod „25 lat PSP-Profesjonalni, Sprawni,
Pomocni” i przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu wraz ze
Starostwem Powiatowym w Poznaniu pod tytułem „ Świadomy
Rowerzysta”.



Przykładowe działania podejmowane w ramach

„Programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego powiatu poznańskiego”. 



Odblaski dla pierwszoklasistów 
(rozdano 4400 sztuk kamizelek).

W trakcie 16 lat trwania akcji rozdano w sumie ponad
60000 sztuk elementów odblaskowych.



Rozpoczęcie kolejnej 
edycji konkursu 

skierowanego do 
mieszkańców Powiatu 

pt. „Czujka tlenku 
węgla może uratować 

twoje życie”.

Od 2013 roku 652 sztuki czujek czadu 
trafiło do 

mieszkańców Powiatu.



Współfinansowanie programu 
prewencyjnego pt.: „Poznański rower –

bezpieczny rower”. 



Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 
organizacja konkursu “Kobieta 

wzorowym kierowcą”.



Wsparcie konferencji adresowanej do 
seniorów - “Kto, jak nie Ty”.



Wsparcie konkursu w ramach 
realizowanego projektu pod nazwą „Dwie 

strony sieci” (dotyczącego tematyki 
zagrożeń w internecie).



Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego 
KMP w Poznaniu prowadzili działania 

profilaktyczne skierowane do kierowców 
i rowerzystów. 



Wsparcie organizowanej przez Komendę 
Miejską Policji akcji „Kręci mnie 
bezpieczeństwo … w wakacje”.



Powiatowe eliminacje XIX edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

dla Dzieci i Młodzieży „25 lat PSP-
Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.



Wsparcie organizacji Powiatowego
Turnieju Motoryzacyjnego w Swarzędzu 

(szkoły ponadgimnazjalne). 



IV Piknik Rodzinny 
„Bezpieczni w Powiecie Poznańskim”.



Wsparcie finansowe Powiatu 
Poznańskiego dla Komendy Miejskiej 

Policji w Poznaniu, 
w roku 2017 wyniosło 795.000,00 zł

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



W roku 2017 zakończono budowę nowego 
Komisariatu Policji w Dopiewie, 

współfinansowaną ze środków Powiatu 
Poznańskiego. 

W latach 2016-2017 budowa Komisariatu została 
wsparta przez Powiat łączną kwotą 850.000,00 zł. 



11 października 2017 r. 

Otwarcie nowego 

Komisariatu Policji w Dopiewie.



KP Dopiewo, to obiekt dwukondygnacyjny

o powierzchni zabudowy ok. 290 m2

i powierzchni użytkowej ok. 460 m2, dodatkowo

Wybudowano obiekt garażowy o pow.

zabudowy ok. 96 m2.

Nowy Komisariat Policji w Dopiewie.

W KP Dopiewo, to obiekt docelowo

przeznaczony dla służby do 30

funkcjonariuszy Policji.



Ze środków Powiatu zakupiono 
5 nieoznakowanych radiowozów.



Współfinansowano zakup skanera 
laserowego 3D. 



Współfinansowano termomodernizację 
Komisariatu Policji w Murowanej 

Goślinie.



Współfinansowano modernizację 
boksów dla psów służbowych. 



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

„Najlepszy Komisariat Roku Powiatu 
Poznańskiego” 

(środki te zostały przeznaczone na 
remont Komisariatu oraz zakup 

artykułów biurowych).    



Komendant KP w Kostrzynie odbiera 
nagrodę dla zwycięzcy konkursu 

„Najlepszy Komisariat Roku Powiatu 
Poznańskiego”.



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 2017 nagrodzono 38 policjantów.



W roku 2017 Powiat Poznański 
przeznaczył środki finansowe na rzecz 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej, w wysokości 1.745.000,00 zł. 
W tym 500.000,00 zł zaplanowane w budżecie na rok 2016 na wsparcie budowy JRG-4 

w Poznaniu, które zostały przeniesione do wydatkowania w roku 2017.

(w latach 2000-2017  ponad 
7.785.000,00 zł.).



Powiat Poznański latach 2016-2018 kwotą 2.000.000,00 zł. wspiera

budowę nowej strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 
w Poznaniu.

Kontynuowana jest budowa nowej JR-G 
nr 4, mającej zabezpieczyć m.in. 

zachodnią cześć Powiatu.



Kontynuowana jest modernizacja 
obiektu  

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 
w Bolechowie (mieszczącego także 

Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP).  



Środki Powiatu posłużyły także do 
współfinansowania zakupu pojazdu 

gaśniczego, sprzętu ratowniczo-
gaśniczego oraz specjalistycznego. 



Powiat sfinansował także zakup 
środków ochrony indywidualnej i 

zbiorowej strażaka, wyposażenia grup 
specjalistycznych oraz organizacji 

szkoleń specjalistycznych.



Powiat Poznański funduje nagrodę 
finansową dla strażaka PSP

- zwycięzcy konkursu Strażak Roku Powiatu 
Poznańskiego.



W roku 2017 Powiat Poznański 
przeznaczył środki finansowe na rzecz 

Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
w wysokości 229.000,00 zł.             

(w latach 2000-2017 ponad 
1.097.000,00 zł.).



Dla 20 Jednostek OSP 

zakupiono pompy 

szlamowe KOSHIN 

KTH-80X.

Kwotę 99.600,00 zł przeznaczono na 
zakup sprzętu dla Jednostek OSP.

Pompy otrzymały Jednostki OSP: OSP Dobieżyn; 

OSP Niepruszewo; OSP Promnice; OSP Palędzie; 

OSP Krzyżowniki; OSP Komorniki; OSP Gułtowy; 

OSP Brzeźno; OSP  Czmoń; OSP Szczytniki; OSP 

Nowinki; OSP Boduszewo; OSP Nieszawa; OSP 

Rakownia; OSP Kociałkowa Górka; OSP Latalice; 

OSP Puszczykowo; OSP Chludowo; OSP Lusowo; 

OSP Ceradz Kościelny.



Kwotę 100.000,00 zł przeznaczono na 
wsparcie budowy budynku gminnego –
mieszczącego remizę OSP Puszczykowo. 



Powiat Poznański w roku 2017 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.

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



- Powiatowe Zawody Sprawnościowe OSP „Na mokro”.

- Powiatowe Zawody w Ratownictwie Medycznym.

- Powiatowe Zawody Wędkarskie OSP i PSP.



- Powiatowe Zawody Strzeleckie Strażaków OSP i PSP.

- Powiatowy Turniej w Tenisie Stołowym OSP i PSP.



- Konkurs Strażak Roku Powiatu Poznańskiego.

- Wsparcie szkolenia dla Prezesów, Naczelników, 
Komendantów OSP.



W roku 2017 Powiat Poznański wspierał
realizację zadań ratownictwa wodnego. 

W ramach konkursu dla organizacji prowadzących działalność 
pożytku publicznego Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu 
Ratunkowemu Województwa Wielkopolskiego przekazano 

40.000.00 zł.

(od roku 2012 przekazano środki finansowe 
w wysokości 65.000,00 zł. oraz sprzęt 

wartości 14.300,00 zł.).



Przekazane środki posłużyły do zakupu (współfinansowanie) 
samochodu terenowego, sań lodowych oraz innego sprzętu 

ratowniczego oraz umożliwiły utrzymanie dyżurów 
ratowniczych.  



Na realizację zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego Powiat Poznański 
zaangażował środki finansowe 

w wysokości 7.500,00 zł.

(w latach 2008-2017 łącznie 
wydatkowane środki to ponad 

325.000,00 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 6-krotnie. Tematy spotkań: 

- ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie;

- ocena stanu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej;

- ocena stanu ochrony przeciwpowodziowej;

- wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków - H5N8 na terenie Powiatu;

- przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

- ocena stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego;

- ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego;

- przygotowanie nowego Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego.



Likwidacja ognisk wysoce zjadliwej grypy 
ptaków na terenie powiatu Poznańskiego 

m. Witobel gmina Stęszew oraz 
m. Bolesławiec gmina Mosina. 

Łącznie wybito 627 306 sztuk kur, brojlerów                   
i indyków. Walka z „ptasią grypą” w Powiecie 
Poznańskim kosztowała 22 miliony złotych.



Likwidacja skutków silnych wiatrów 
sierpień i październik 2017. 



Zorganizowane ćwiczenia 
i szkolenia.

Szkolenie obronne dla 
pracowników gmin Powiatu, 

pracowników    Starostwa 
Powiatowego oraz 

powiatowych służb, inspekcji i 
straży.               



W roku 2017 Powiat Poznański 
przekazał środki finansowe na rzecz 

Placówki Straży Granicznej w Poznaniu -
Ławicy, 

w wysokości 10.000,00 zł. 

(w latach 2009-2017 88.000,00 zł.).



Dofinansowano zakup paliwa dla 
pojazdów SG wypełniających zadania 

służbowe na terenie Powiatu 
Poznańskiego.



Kwalifikacja wojskowa 2017.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 3 i 4 przebadały i ustaliły 
kategorie wojskowe 2032 osób.



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

w wysokości 14.000 zł. 

(w latach 2000-2017 686.000,00 zł.).



XI Powiatowe Zawody Obrony Cywilnej 
- Chludowo



Na doposażenie powiatowej 
bazy materiałów i sprzętu 

przeciwpowodziowego 
wydatkowano 24.000,00 zł

(w latach 2000-2017 349.000,00 zł.).



Bolechowo - powiatowa baza materiałów 
i sprzętu przeciwpowodziowego.



Obecnie na stanie Bazy znajduje się m.in.:

- 40 tys. worków;

- 5 tys. m2 folii do uszczelniania wałów;

- 5 agregatów różnej mocy;

- 5 pomp (szlamowe i pływające);

- sprzęt okopowy;

- 4-osobowa łódź płaskodenna z silnikiem;

- 4-ro i 6-cio osobowy ponton z silnikiem;

- 3 osuszacze wysokiej wydajności;

- 5 pił spalinowych;

- 47 płacht do zabezpieczenia zerwanych/uszkodzonych dachów;

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



Na wsparcie poszkodowanych 
samorządów po sierpniowych 
nawałnicach (Powiat Kartuski, 
Powiat Gnieźnieński, Miasto 

Gniezno) przeznaczono 
400.000,00 zł. 

200.000,00 zł przekazano Powiatowi Kartuskiemu, po 100.000,00 zł 
Miastu Gniezno i Powiatowi Gnieźnieńskiemu. Ww. kwoty zostały 

przekazane do samorządów, które łącznie wydatkowały na likwidację 
szkód w majątku samorządowym 385.041,72 zł. (usuwanie szkód na 

drogach oraz w zasobie mieszkaniowym).



Opracował: 
Łukasz Sobolewski – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


