
UCHWALA NR.... /...../...

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

roku

w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przest^pczosci oraz 

ochrony bezpieczehstwa obywateli i porz^dku publicznego na rok 2020 

pn. „Bezpieczne Miasto 2020”.

z dnia

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 12 pkt 9b i art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

05 czerwca 1998 roku o samorz^dzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1815 ), 
uchwala si§, co nast^puje:

§1
Uchwala si§ Program zapobiegania przest^pczosci oraz ochrony bezpieczehstwa obywateli 

i porzcjdku publicznego na rok 2020 pn. „Bezpieczne Miasto 2020”, stanowi^cy 

zatqcznik do niniejszej uchwaty.

§2.

Wykonanie uchwaty powierza si§ Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§3
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

kierownik WieEpR&gyPfcNT MIASTA 
Piotrkowi* TrybunalskiegoniaReferatu

f$nr!MfchaJskI 'rzci Kacoerek



UZASADNIENIE

W zwiqzku z kontynuacj^ przedsi§wzi§c dotycz^cych upowszechniania, 

popularyzowania i wzmacniania poziomu bezpieczehstwa na terenie Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, Komisja Bezpieczehstwa i Porzqdku wraz z Referatem 

ZKiO Urz§du Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przygotowafy program 

zapobiegania przest^pczosci oraz ochrony bezpieczehstwa obywateli i porz^dku 

publicznego, nadaj^c mu nazw^ „Bezpieczne Miasto 2020”. Program uwzgl^dnia 

wspotdziatanie i wsp6iprac§ okreslonych podmiotow, stuzb, strazy i instytucji 

z terenu naszego miasta w zakresie zwi^kszania stopnia bezpieczehstwa 

i minimalizowania lokalnych zagrozeh oraz edukacj^ dzieci i mtodziezy nt. szeroko 

poj^tego bezpieczehstwa publicznego.
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Zafqcznik Nr 1 do Uchwafy Nr / Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia roku

Program zapobiegania przest^pczosci oraz ochrony 

bezpieczenstwa obywateli i porzqdku publicznego na rok2020
pod nazw^

„Bezpieczne Miasto 2020”
Program ..Zapobiegania przest^pczosci oraz ochrony bezpieczenstwa obywateli 

i porz^dku publicznego na rok 2020” jest kontynuacj^ programu ..Bezpieczne Miasto”, 

funkcjonuj^cego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2000 - 2020. 

Program opracowano w oparciu o rozpoznane i zaprezentowane podczas obrad 

Komisji Bezpieczenstwa i Porz^dku zagrozenia wyst^puj^ce na terenie miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego.

Oprocz zagadnieh wyszczegolnionych w tabeli, na biez^co, w ramach budzetow 

wtasnych jednostek, realizowane s^ nast^puj^ce zagadnienia poprawiajqce poziom 

bezpieczenstwa w miescie:

1. Przeglqd oznakowania poziomego i pionowego drog oraz stanu urz^dzeh 

zabezpieczajqcych w okolicach szkot i przedszkoli, pomoc w zabezpieczeniu 

imprez sportowo - rekreacyjnych i turystyczno - krajoznawczych organizowanych 

przez szkoty, spotkania w szkotach podstawowych.

2. Obecnosc straznikow miejskich w szkotach podstawowych, w tym patrolowanie 

terenow wokot szkot podstawowych, utrzymywanie kontaktow z pedagogami 

szkolnymi, pomoc w zapewnieniu porz^dku i bezpieczenstwa w trakcie imprez 

i uroczystosci odbywajqcych si^ w szkotach - zadanie realizowane przez Straz 

Miejsk^.

3. Poprawa stanu bezpieczenstwa i porz^dku w komunikacji poprzez kontrol^ 

parkowania pojazdow w miejscach wyznaczonych dla pojazdow osob 

niepetnosprawnych, inicjowanie niezb^dnych przedsi^wzi^c eliminuj^cych 

utrudnienia w poruszaniu si§ osob niepetnosprawnych w pasie drogowym 

(zarowno pieszych, jak i kieruj^cych pojazdami)-zadanie realizowane przez 

Straz Miejsk^.



4. Utrzymanie bezpieczehstwa i porz^dku publicznego na terenie miasta w zwi^zku 

z odbywaj^cymi si^ imprezami kulturalnymi, sportowymi, rozrywkowymi, w tym 

zapewnienie bezpieczehstwa i porz^dku publicznego na terenie miasta na 

okolicznosc odbywaj^cych si^ meczow pitkarskich i przejazdu kibicow - 

Komenda Miejska Policji i Straz Miejska w Piotrkowie Trybunalskim.

5. Ograniczenie zjawiska przest^pczosci o charakterze rozbojniczym:

a) patrolowanie osiedli mieszkaniowych w godz. wieczornych i nocnych, state 
kontrola stanu oswietlenia miasta - Straz Miejska i Komenda Miejska Policji 
w Piotrkowie Trybunalskim.

b) propagowanie koniecznosci wtesciwych zachowah ograniczaj^cych 
wiktymogennosc - Komenda Miejska Policji i Straz Miejska w Piotrkowie 
Trybunalskim.

6. State aktualizacja mapy zagrozeh - rejonow najbardziej zagrozonych 

przest^pczosci^.

7. Wspieranie tworzenia dziatelnosci swietlic srodowiskowych 

i socjoterapeutycznych dla dzieci i mtedziezy - dofinansowanie dziatelnosci 

rzeczowej i merytorycznej, kontrola przestrzegania przepisow „Ustawy 

o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziateniu alkoholizmowi” ( zadanie 

realizowane ze Straz^ Miejsk^ ), realizacja programow profilaktycznych 

skierowanych do dzieci i mtedziezy, organizacja wypoczynku letniego dla 

dzieci z rodzin patologicznych - zadania realizowane s^ przez Kierownika 

Referatu Spraw Spotecznych Urz^du Miasta ze srodkow pochodz^cych 

z optet za korzystanie z zezwoleh na sprzedaz napojow alkoholowych.

8. Prowadzone na biez^co inwestycje w zakresie poprawy warunkow komunikacji 

na terenie miasta oraz d^zenie wtedz miasta do:

a) wtesciwego przygotowania boisk szkolnych,

b) rozbudowy sieci sciezek rowerowych,

c) zwi^kszenia ilosci dzieci^cych placow zabaw.

Zagadnienia zwi^zane z bezpieczehstwem realizowane s^ rowniez w „Strategii 

- rozwi^zywania problemow spotecznych na lata 2014-2020 dla miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego”, ..Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow 

^ Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok” i „Programie 

Przeciwdziatenia Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok”.
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PROJEKT

Dziaiania bezposrednio wplywaj^ce na poziom bezpieczehstwa w 2020 r.

Lp. Zadanie Instytucja realizuj^ca zadanie Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

Srodki
finansowe

Piesze i zmotoryzowane patrole Policji ( w tym patrole 
ponadnormatywne finansowane przez UM );
- prowadzenie wzmozonych dzialan w obszarze ruchu 
drogowego w miescie w zwiqzku z budowq autostrady A-1 
objazdami, szczegolnie pojazdow ci^zarowych;

1. Komenda Miejska Policji 
w Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Miejski 
Policji

caty rok wg budzetu 
U.M.

Straz Miejska 
w Piotrkowie Trybunalskim

Komendant SM caty rok w ramach srodkow 
wtasnych SM

- Strazy Miejskiej ( w godz. popotudniowych oraz 
wieczornych ).

Akcja pn. „Bezpieczna droga, bezpieczna ulica” 
- patrolowanie piotrkowskich ulic pot^czone ze 

sprawdzeniem trzezwosci kierujqcych;
Komenda Miejska Policji 
w Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Miejski 
Policji

caty rok w ramach srodkow 
wtasnych KMP

- obstuga monitoringu wizyjnego miasta; Straz Miejska 
w Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Strazy 
Miejskiej

w ramach srodkow 
wtasnych SM

caty rok

3. Firma, ktora wygra przetargPrzeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkotach. Dyrektor ZDiUM I -VI 2020 r. 
i IX-XII 
2020 r.

wg budzetu 
ZDiUM

Bezpieczehstwo na co dzieh, a w nim: 
a/ konserwacja, naprawy i okresowe przegl^dy systemu 

monitoringu wizyjnego miasta (w tym zlecanie 
i nadzorowanie przeglqdow, napraw i konserwacji);

4.
Straz Miejska
w Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Strazy 
Miejskiej

w ci^gu roku wg budzetu SM

b/ kontynuacja dziatah w zakresie przestrzegania prawa 
przez wtascicieli psow oraz kontrola przestrzegania zasad 
bezpieczehstwa przy trzymaniu zwierz^t

Straz Miejska 
w Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Strazy 
Miejskiej

caty rok w ramach srodkow 
wtasnych SM



c/ znakowanie rowerow; Straz Miejska 
w Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Strazy 
Miejskiej

caiy rok w ramach srodkow 
wlasnych SM

d/ biez^ca wspolpraca i przekazywanie informacji do 
wlasciwych jednostek i siuzb w zakresie awarii 
i uszkodzeh infrastruktury miejskiej oraz w zakresie 
utrzymania drbg i urz^dzen drogowych;

Straz Miejska 
w Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Strazy 
Miejskiej

caty rok bez dodatkowych 
srodkow

e/ udzial w zabezpieczaniu: Straz Miejska 
w Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Strazy 
Miejskiej

caty rok bez dodatkowych 
srodkow

miejsc katastrof, pozarow i innych miejscowych zdarzeh 
o podobnym charakterze;

- imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych 
odbywaj^cych si$ na terenie miasta;

f/ kontrola: Straz Miejska 
w Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Strazy 
Miejskiej

caty rok bez dodatkowych 
srodkow

parkowania pojazdow w miejscach wyznaczonych dla 
osob niepetnosprawnych;

- oswietlenia ulic i miejsc parkingowych, maj^ca na celu 
m.in. ograniczanie zjawiska kradziezy samochodow;

- terenow wokot szkot podstawowych i innych placowek
oraz ich systematyczne patrolowanie ( z uwzgl^dnieniem 
wspotpracy z pedagogami szkolnymi i zabezpieczania 
mprez szkolnych w zakresie utrzymania bezpieczehstwa 
porz^dku publicznego);

KM PSP w Piotrkowie TrybunalskimWspotpraca z PINB dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
w zakresie kontroli usuwania sniegu z dachbw.

Komendant Miejski 
PSP

ok res zimowy bez dodatkowych 
srodkow

5.

Realizacja obowiqzkow wynikaj^cych z Ustawy z dnia 
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska, dotyczqcych 
zaktadow pracy, duzego i zwi$kszonego ryzyka 
wyst^pienia powaznych awarii przemystowych.

KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim6. Komendant Miejski caty rok bez dodatkowych 
srodkowPSP



7. Bezpieczenstwo w zakresie ochrony przeciwpozarowej, 
yv ramach zapewnienia gotowosci bojowej jednostki, 
a w nim m.in.:
- konserwacja, naprawy i przegl^dy sprz^tu 

specjalistycznego, celem utrzymania go w nalezytym 
stanie technicznym,

- doposazenie w sprz^t specjalistyczny zapewniaj^cy 
gotowosc bojow^ jednostki OSP - ORW, doposazenie 
jednostki w sprz^t ratowniczy i ochrony osobistej 
(przekazany OSP - ORW w/m umow^ - uzyczenia,
a pozniej umow^ - darowizny);

- ubezpieczenie, przegl^dy i naprawy samochodu 
bojowego
pokrycie w formie dotacji cz$sci kosztow obozu 
ptetwonurkow, w tym: m.in.: za energy, wywoz smieci 
i innych nieczystosci

Ochotnicza Straz Pozarna - 
Oddz. Ratownictwa Wodnego 
w Piotrkowie Trybunalskim przy 
wspbtpracy RZKiO UM w Piotrkowie 
Trybunalskim

Prezes OSP ORW w ciqgu roku
wg budzetu 

U.M. + 
dodatkowo 

pozyskane srodki

wg budzetu UM 
- w formie 

dotacji

8. Prowadzenie czynnosci kontrolnych w obiektach 
handlowych prowadz^cych sprzedaz wyrobow 
pirotechnicznych.

KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim Komendant Miejski IV kw. 
PSP

bez dodatkowych 
srodkow

9. Przeprowadzenie czynnosci kontrolno - rozpoznawczych 
w celu sprawdzenia stanu technicznego hydrantow i uj§c 
wodnych sluz^cych zaopatrzeniu wodnemu do celow 
p rzeci wpoza ro wych.

KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim Komendant Miejski w ci^gu roku 
PSP

bez dodatkowych 
srodkow

10. Poprawa bezpieczehstwa pozarowego w wielorodzinnych KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim przy 
budynkach mieszkalnych, z uwzgl^dnieniem budynkow, wspolpracy piotrkowskiej KMP, PINB, TBS 
w tym tzw. budynkow socjalnych oraz kontrola stanu 
dojazdow do budynkow.

Komendant Miejski w ciqgu roku 
PSP

bez dodatkowych 
srodkow

Sp. z o.o. i Spotdzielni Mieszkaniowych

11. Wspotpraca z Dyrektorami szkot dot. wymiany informacji
na rzecz poprawy poziomu bezpieczehstwa z zakresu 
ochrony przeciwpozarowej w podlegtych placowkach 
szkolnych oraz kontrole piotrkowskich placowek 
oswiatowych pod wzglgdem bezpieczehstwa pozarowego.

KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim Komendant Miejski 
PSP

w ci^gu roku bez dodatkowych 
srodkow

12. Wylewanie lodowisk na terenach szkolnych - akcja
,Lodowisko”( realizacja zadania uzalezniona od warunkow 
pogodowych)._______

13. Bezpieczenstwo nad wod^

KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim Komendant Miejski 
PSP

okres zimy bez dodatkowych 
srodkow

zabezpieczenie k^pieliska „S!oneczko". OSiR w Piotrkowie Trybunalskim Dyrektor OSiR okres wakacji wg budzetu 
OSiR



Obszar dziatah wychowawczo-edukacyjnych

Program pn. „Wyci^gamy dzieci z bramy” realizowany 
wieloptaszczyznowo przez lokalne instytucje, 
z wykorzystaniem roznorodnych form i metod. Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna w Piotrkowie 
Trybunalskim

Dyrektor Poradni 
Psychologiczno - 
Pedagogicznej 
w Piotrkowie 
Trybunalskim

N Przeciwdziatanie patologiom wynikaj^cym z uzaleznien 
- zaj^cia edukacyjne dla dzieci i mlodziezy z zakresu 

profilaktyki uzaleznien.

w ci^gu roku w ramach wtasnego 
budzetu

B/ Doskonalenie i wspieranie umiej^tnosci wychowawczych 
rodzicow

Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna w Piotrkowie 
Trybunalskim

Dyrektor Poradni 
Psychologiczno - 
Pedagogicznej 
w Piotrkowie 
Trybunalskim

w ciqgu roku w ramach wlasnego 
budzetu

- zaj^cia warsztatowe, pogadanki dla rodzicdw uczniow 
szkot podstawowych i uczniow szkot ponadpodstawowych 
z zakresu problematyki wychowywania nastolatkow.

0/ Przeciwdziatanie przemocy i agresji wsrod dzieci 
i mtodziezy

Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna w Piotrkowie 
Trybunalskim

Dyrektor Poradni 
Psychologiczno - 
Pedagogicznej 
w Piotrkowie 
Trybunalskim

w ramach wtasnego 
budzetu

- zaj^cia warsztatowe, pogadanki dla uczniow szkot 
podstawowych i uczniow szkot ponadpodstawowych nt. 
sposobow radzenia sobie z negatywnymi emocjami, ze 
stresem i agresjq;

- zaj^cia integracyjne dla uczniow klas I ze szkot 
ponadpodstawowych

- warsztaty dla uczniow szkot ponadpodstawowych nt. 
„Sposoby radzenia sobie ze stresem”.

w ci^gu roku

wrzesieh - 
pazdziernik 
caty rok



E/ Policyjna edukacja na rzecz bezpieczenstwa obejmuj^ca 
akcje: Komenda Miejska Policji 

w Piotrkowie Trybunalskim przy 
wspotudziale RZKiO UM w 
Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Miejski 
Policji i Kierownik 
RZKiO UM w 
Piotrkowie Tryb.

II kwartat 300 z\. 
srodki U.M.

1/Akcja profilaktyczna pn. „Policja dzieciom. Policjant Twoj 
przyjaciel”, a w niej:

- organizacja z okazji „Dnia Dziecka” spotkah w KMP 
w Piotrkowie Trybunalskim dla uczniow z piotrkowskich 
szkot podstawowych, pot^czonych z licznymi konkursami, 
quizami oraz pokazem sprz^tu policyjnego b^dqcego na 
wyposazeniu jednostki, pokazem tresury psow, pokazem 
technik walki i chwytow obezwtadniajqcych, a takze 
wycieczka po terenie KMP; w ramach akcji przewidziano 
liczne konkursy dla dzieci i maty pocz^stunek ( np. woda 
mineralna, ciasteczka ) oraz zakup i rozdanie drobnych 
nagrod rzeczowych dla zwyci^zcow konkursow i quizow );

Komendant Miejski 
Policji

w ciqgu roku bez dodatkowych 
srodkow2/ Akcja z zakresu profilaktyki antynarkotykowej

i przeciwalkoholowej, prowadzona w szkotach podstawowych 
i szkotach ponadpodstawowych na terenie miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, a w niej:
- pogadanki, prelekcje i spotkania w piotrkowskich szkolach 
z uczniami, pedagogami szkolnymi i nauczycielami oraz
w obiektach sakralnych;

- prelekcje/szkolenia prowadzone przez specjalistow np. 
z fundacji lub organizacji zajmujqcych si§ powyzszq 
problematykq ( optata wyktadowcow szkolenia oraz koszty
wynajmu sali na szkoienie );

Komenda Miejska Policji 
w Piotrkowie Trybunalskim

Komenda Miejska Policji 
w Piotrkowie Trybunalskim przy 
wspotudziale RZKiO UM w 
Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Miejski 
Policji i Kierownik 
RZKiO UM w
Piotrkowie Tryb.

2.100 zt. 
srodki U.M.w ciqgu roku

3/ Akcja profilaktyczna pn. "Bezpieczne wakacje 2020”, 
a w niej m.in.:
- organizacja i prowadzenie w czasie wakacji spotkah, 

pogadanek i prelekcji z dziecmi ze szkot podstawowych nt. 
bezpiecznych zachowah i o bezpiecznym wypoczynku;

- zorganizowanie i przeprowadzenie akcji profilaktycznej 
z okazji swi$ta Policji pod nazwq „Policja Dzieciom”;
( zakup m.in.: drobnych nagrod rzeczowych dla dzieci

- zwyci^zcow quizow i konkursow wiedzy, przeprowadzonych 
w ramach w/w akcji profilaktycznej);

- udziat w akcji profilaktycznej ..Wyciqgamy dzieci z bramy";

Komenda Miejska Policji 
w Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Miejski 
Policji

bez dodatkowych 
srodkowok res 

wakacji
Komenda Miejska Policji 
w Piotrkowie Trybunalskim przy 
wspotudziale RZKiO UM w 
Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Miejski 
Policji i Kierownik 
RZKiO UM w 
Piotrkowie Tryb.

300 zt. 
srodki U.M.okres

wakacji

Komenda Miejska Policji 
w Piotrkowie Trybunalskim

bez dodatkowych 
srodkowokres

wakacji



4/ Akcja profilaktyczna pn. „Bezpieczne ferie 2020 , a w niej
m.in.:
- organizacja i prowadzenie w czasie ferii zimowych akcji 
dla dzieci z piotrkowskich szkoJ podstawowych na temat 
bezpiecznych zachowah i o bezpiecznym wypoczynku;

- konkursy i quizy wiedzy tqczqce formy gier i zabawy 
z przekazywaniem wiedzy;

- wycieczki po terenie KMP potqczone z poznawaniem 
pracy m.in.: dyzurnego Policji, funkcjonariuszy z wydzialu 
dochodzeniowo-sledczego^wydzialu prewencji, wydziaiu ruchu 
drogowego oraz technikow kryminalistyki;

- przekazanie informacji nt. roli tzw. „Niebieskiego pokoju”;
- omowienie podstawowych zasad prawidfowych zachowah 

pieszych i innych uczestnikow ruchu drogowego;
( zakup m.in.: drobnych nagrod rzeczowych dla zwyci^zcow 
konkursow i quizow wiedzy, artykutow na pocz^stunek);

Komenda Miejska Policji 
w Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Miejski 
Policji

I potrocze 300 z\. 
^rodki UM

5/Akcja pn. ..Policyjna Akademia Bezpieczehstwa” - program 
prewencyjny kierowany do mtodszych dzieci z piotrkowskich 
szkot podstawowych, realizowany w celu poprawy 
bezpieczehstwa dzieci, zapobiegania przest^pczosci 
nieletnich poprzez przekazywanie podstawowej wiedzy 
o zachowaniach niezgodnych z prawem, ksztattowania 
u dzieci prawidtowej postawy w sytuacjach zagrozenia; 
organizacja i przeprowadzenie miejskich eliminacji XIV edycji 
„Wojew6dzkiego konkursu sprawnosci fizycznej oraz wiedzy 
o bezpieczehstwie” ( w ramach akcji nagrody za I - III miejsce 
dla zwyci^zcow, pocz^stunek dla dzieci, dyplomy oraz drobne 
nagrody dla kazdego uczestnika akcji, dyplomy dla szkot oraz 
dla nauczycieli - opiekunow druzyn );

Komenda Miejska Policji 
w Piotrkowie Trybunalskim przy 
wspotudziale szkbt podstawowych

Komendant Miejski 
Policji, Dyrektorzy 
Szkot Podstawowych

I lub II 
potrocze

550 zt. 
srodki U.M.

6/ Ogolnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczehstwie Ruchu 
Drogowego, majqcy na celu rozpowszechnianie wiedzy 
o bezpieczehstwie w ruchu drogowym wsrod uczniow 
piotrkowskich szkot ( zakup nagrod rzeczowych na 
eliminacje turnieju, z przeznaczeniem dla najlepszych 
uczestnikow akcji);

Komenda Miejska Policji 
w Piotrkowie Trybunalskim' RZKiO 
UM w Piotrkowie Tryb.

Komendant Miejski 
Policji, Kierownik 
RZKiO UM w 
Piotrkowie Tryb.

w ciqgu roku 400 zt. 
srodki U.M.



Komenda Miejska Policji 
w Piotrkowie Trybunalskim przy 
wspoludziale RZKiO UM w 
Piotrkowie Trybunalskim

7/ Akcja profilaktyczna pn. „Bezpieczna droga do szkoly 2020”, 
a w niej:

- prelekcje i spotkania dla przedszkolakow i uczniow 
rozpoczynaj^cych nauk^ we wszystkich szkotach 
podstawowych, prowadzone przezfunkcjonariuszy 
wydziatu prewencji KMP nt. bezpiecznych zachowah 
na drodze do i ze szkoty ( w ramach akcji zakup m.in. 
materiatow edukacyjnych typu ksi^zeczki, broszurki 
tematyczne i zwi^kszajqcych bezpieczenstwo np. znaczki 
odblaskowe, kamizelki odblaskowe, worki odblaskowe dla 
dzieci, itp.);

8/ Akcja profilaktyczna pod nazw^ „Bezpieczny Internet”, 
obejmuj^ca:
- prelekcje, pogadanki oraz spotkania dla uczniow ze 

starszych klas szkol podstawowych i z mbdszych klas 
szkot ponadpodstawowych, zgodnie z Krajowq Map^ 
Zagrozeh Bezpieczehstwa;

- szkolenie dla w/w grupy dzieci i miodziezy ( optata 
specjalistow - wyktadowcow szkolenia oraz koszty wynajmu 
sali na szkolenie);

Komendant Miejski 
Policji i Kierownik 
RZKiO UM w 
Piotrkowie Tryb.

pierwsze
tygodnie
nowego
roku
szkolnego

3.200 z\. 
srodki U.M.

I lub II 
potrocze

Komenda Miejska Policji 
w Piotrkowie Trybunalskim przy 
wspoludziale RZKiO UM w 
Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Miejski 
Policji i Kierownik 
RZKiO UM w 
Piotrkowie Tryb.

2.100 zt. 
srodki U.M.

caly rok9/ Akcja pn. „Bezpieczne kibicowanie”, organizowana podczas 
wybranych imprez sportowych

Komenda Miejska Policji 
w Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Miejski 
Policji

bez dodatkowych 
Srodkow

F) Akcja pn.” Wyci^gamy dzieci z bramy”, uwzgl^dniaj^ca 
aktywne formy sp^dzania czasu wolnego, a w niej:

- Akcja pn. „Srodowiskowe formy wsparcia - Bezpieczne 
Miasto”, obejmujqca polkolonie letnie dla dzieci, ze 
szczegolnym uwzgl^dnieniem dzieci z najubozszych 
rodzin; dla uczestnikow oprocz imprez rekreacyjno- 
sportowych i edukacyjno - wypoczynkowych, przewidziano 
drugie sniadanie, obiad i deser;

okres
wakacji
etnich

Srodowiskowa Swietlica 
Socjoterapeutyczna „Bartek” 
w Piotrkowie Trybunalskim

Petnomocnik 
Prezydenta Miasta ds. 
Profilaktyki 
Rozw. Problemow 

Alkoholowych, 
Zdrowia i Pomocy 
Spolecznej

wg budzetu 
U.M.

+ ewentualne 
pozyskane srodki

- Akcja pn. „Baw si§ latem” obejmuj^ca: 
a/ imprezy sportowo-rekreacyjne 
b/ zaj^cia artystyczne 
c/ edukacyjno - wypoczynkowe 
d/ festyny plenerowe
organizowane w okresie wakacji dla dzieci z terenu miasta;

Miejski Osrodek Kultury 
w Piotrkowie Trybunalskim

Dyrektor MOK 
w Piotrkowie 
Trybunalskim

okres
wakacji
letnich

wg budzetu 
MOK

+ ewentualne 
pozyskane srodki



G/1. Akcja pod nazw^ ..Bezpieczne Miasto - Bezpieczne 2ycie" 
obejmuj^ca:

- turniej pod haslem ..Ratujemy Zycie”; zakup m.in. nagrod 
rzeczowych dla zwyci^zcowza zajecie I, II i III miejsca 
( odr^bnie dla dwdch grup wiekowych ), dyplomow, 
materialow med. - opatrunkowych i matego pocz^stunku 
(turniej zostanie zorqanizowany. iesli szkotv podstawowe 
i ponadpodstawowe zgtosza swoi udzial).

RZKiO U.M. w Piotrkowie Tryb. przy 
wspotudziale ratownika medycznego 
oraz piotrkowskich szkot 
podstawowych i szkot 
ponadpodstawowych

Kierownik RZKiO UM 
w Piotrkowie Tryb. 
oraz Dyrektorzy 
Szkot Podstawowych

polrocze 2.300 z\. 
srodki U.M.

2. Program powszechnej nauki ptywania dla dzieci 5 i 6 letnich 
ucz^szczaj^cych do przedszkoli i dla uczniow klas l-lll szkot 
podstawowych.

Osrodek Sportu i Rekreacji 
w Piotrkowie Trybunalskim.

Dyrektor OSiR 
w Piotrkowie Tryb.

caty rok wedtug budzetu 
OSiR

3. Udziat w ewakuacjach w obiektach oswiatowych oraz
uzytecznosci publicznej na terenie miasta.

KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim 
Kierownik RZKiO UM w Piotrkowie 

Trybunalskim

Komendant Miejski 
PSP oraz Kierownik 
RZKiO UM w 
Piotrkowie Tryb.

w ciqgu roku bez dodatkowych 
srodkow

4. Organizowanie spotkah edukacyjnych dla mtodziezy szkolnej
na terenie KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim i w szkotach 
dotycz^cych bezpieczehstwa przeciwpozarowego ( zakup dla 
uczniow piotrkowskich szkot materiatow propaguj^cych 
bezpieczehstwo przeciwpozarowe np. plakatow, broszur, 
ksiqzeczek edukacyjnych, ulotek, odblaskow, dtugopisow, itd.).

KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim Komendant Miejski
PSP

w ci^gu roku 2.000 z\. 
srodki U.M.

5. Zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji miejskich
Ogdlnopolskiego Turnieju Wiedzy Pozarniczej pn. „Mtodziez 
Zapobiega Pozarom” ( zakup 10 nagrod rzeczowych dla 
finalistow turnieju m.in. ksi^zek, artykutow szkolno - biurowych 
sportowo - turystycznych i rekreacyjnych, itp.).

KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim Komendant Miejski
PSP

I kw. 450 zt. 
srodki U.M.

6. Kontynuacja akcji ..Nie wypalaj trawy, przeciez nie zabija si§ 
skowronkow”
- konkurs ekologiczny mi^dzyszkolny pod nazw^ „Nie wypalaj 
trawy - przeciez nie zabija si$ skowronkow”
( zakup m.in. nagrod rzeczowych dla wszystkich szkot 
uczestnicz^cych w konkursie, materiatow plastycznych 
i dekoracyjnych, batonika i napoju dla kazdego uczestnika 
konkursu oraz uczniow przygotowujqcych opraw§ artystyczn^ 
wydrukowanie dyplomow);

- ulotki „uzytkowe” np. w postaci planu lekcji;

ReferatZarzqdzania Kryzysowego 
Obrony U.M. w Piotrkowie Tryb. 

przy wspotpracy Szkoty 
Podstawowej Nr 13 w Piotrkowie 
Trybunalskim

Kierownik RZKiO 
U.M. oraz 
Dyrektor Szkoty 
Podstawowej Nr 13

potrocze 4.200 zt. 
srodki UM

RZKiO UM w Piotrkowie Tryb. Kierownik RZKiO UM 
w Piotrkowie Tryb.

II - III kw.



7. Akcja pn. „Edukacja dla bezpieczehstwa”, ktora obejmuje cykl - 
szkolen / pogadanek organizowanych dla dzieci z placowek 
oswiatowych z zakresu bezpieczenstwa publicznego

RZKiO U.M. w Piotrkowie 
Trybunalskim przy wspdludziale 
przedstawicieli stuZb ratowniczych 
( KMP, KM PSP, Strazy Miejskiej)

Kierownik RZKiO 
UM w Piotrkowie 
Tryb.

w ci^gu roku bez dodatkowych 
srodkow

finansowych

- prelekcji dla uczniow szkot podstawowych i szkot 
ponadpodstawowych z zakresu ochrony ludnosci;

- pogadanek organizowanych dla dzieci i mtodziezy na temat 
..Bezpieczehstwo podczas wypoczynku zimowego i letniego”;

Dyrektorzy piotrkowskich szkot 
podstawowych przy wspdtpracy 
Kierownika RZKiO i KM PSP 
w Piotrkowie Trybunalskim

w ci^gu roku

- spotkah dla obsad placowek oswiatowych nt. ewakuacji 
doraznej zwanej I stopnia, pot^czonych z organizacj^ 
i przeprowadzeniem ewakuacji w wybranych piotrkowskich 
placowkach oswiatowo - wychowawczych;

Dyrektorzy placowek oswiatowych 
przy wspofpracy przedstawicieli 
stuzb, strazy i przedstawicieli UM 
Piotrkowa Tryb. ( Ref. Maj^tku 
Administracji, RZKiO i Edukacji)

Dyrektorzy szkot 
i Kierownik RZKiO 
UM w Piotrkowie 
Tryb.

Dyrektorzy placowek 
Oswiatowych, 
Kierownik RZKiO, 
Kierownik Ref. 
Edukacji oraz 
Kierownik Ref. 
Administracji 

Maj^tku

w ci^gu roku

8. Akcja pn. „Bezpieczne dziecko - bezpieczny cztowiek”
- konkurs szkolny dla wybranych grup uczniow z klas I - III 
z piotrkowskich szkot podstawowych ( w tym m.in.: zakup 
nagrod rzeczowych dla zwyci^zcow wytonionych w kazdej 
szkole, dyplomow dla kazdego uczestnika oraz pocz^stunku );

RZKiO U.M. w Piotrkowie 
Trybunalskim przy wspotudziale 
Szkoty Podstawowej Nr 12 
w Piotrkowie Trybunalskim

Kierownik RZKiO UM 
w Piotrkowie Tryb. 
Dyrektor Szkoty 

Podstawowej Nr 12 
w Piotrkowie Tryb.

w ciggu roku 2.800 zt. 
srodki U.M.

9. Organizacja pokazow dziatah ratowniczych na terenie miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego podczas imprez, festynowtypu: 
Kr^ci mnie bezpieczehstwo, Dzieh Dziecka, Dni Piotrkowa, 
Dzieh Strazaka, Wyci^gamy dzieci z bramy, itp.

KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim Komendant KM PSP 
w Piotrkowie 
Trybunalskim

w ci^gu roku bez dodatkowych 
srodkow 

finansowych

10. Akcja psychologiczna pod hastem „Mis” ( psychologiczne 
wspieranie dzieci, uczestnicz^cych w wypadkach lub innych 
miejscowych zagrozeniach ).

KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim Komendant KM PSP 
w Piotrkowie 
Trybunalskim

w ciqgu roku bez dodatkowych
srodkow finansowych



11. Akcja pn. „Edukacja filmowa - potrafi$ zyc inaczej” - udzial 
mtodziezy i dzieci z wybranych piotrkowskich placowek 
oswiatowych w projekcji filmu poruszaj^cego tematyk§ 
zagrozeh, uzaleznied i patologii, poprzedzonej prelekcj^ 
przedstawiciela okre^lonej sluzby, inspekcji, strazy oraz 
wybranej instytucji np. z Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej, MOPR, RZKiO, itd. ( zadanie po^czone 
z akcj^ Kina ,.Helios” pn. „Kino na temat”). Akcja realizowana 
wyfqcznie w oparciu o zgloszenia placowek oswiatowych.

Dyrektorzy piotrkowskich placowek 
oswiatowych przy wspotpracy z 
kierownictwem kina,,Helios” oraz 
UM Piotrkowa Trybunalskiego

RZKiO UM w 
Piotrkowie Tryb.

w ci^gu roku bez dodatkowych 
srodkow finansowych 

miasta

12. Akcja „Widz§ - Reaguj§ 2020”, zgtoszona w roku 2010, 2012 
i 2013 w formie projektu na konkurs ogtoszony w ramach 
rzqdowego programu „Razem bezpieczniej”; przedsi^wzi^cie 
jest kontynuacjq zadania z lat 2010-2019; ma na celu 
pozyskiwanie informacji o problemach matoletnich, 
niedostrzeganych przez rodzicow, policj$ czy pedagogow 
szkolnych i dyrekcje szkoly;

KMP w Piotrkowie Trybunalskim 
przy udziale dyrekcji szkot

Komendant Miejski 
Policji, dyrektorzy 
szkot

w ci^gu roku 2.600 zt. 
srodki UM

Ref. ZKiO U.M. w Piotrkowie 
Trybunalskim

13. Nagrody Prezydenta Miasta wturniejach, konkursach
i innych akcjach propagujqcych bezpieczehstwo / m.in. zakup 
ksiqzek, dyplomow, drukow podzi^kowah i wyroznieh, 
drobnych nagrod rzeczowych typu art. sportowo -rekreacyjne, 
szkolne, zabawki, stodycze, ksi^zki, itp. /.

Kierownik RZKiO UM wci^gu roku 
w Piotrkowie Tryb.

400 zt. 
Srodki U.M.

KIEROWNIK
WiCEPRE

Piotrkov.
Referatu nt miasta

unaiskiego

Andrzei tfacoerek



i

Objasnienia zastosowanych skrotow:

RZKiO - Referat Zarz^dzania Kryzysowego i Obrony Urz§du Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

- Urz^d Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

- Straz Miejska w Piotrkowie Trybunalskim

- Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

- Komenda Miejska Pahstwowej Strazy Pozarnej w Piotrkowie Trybunalskim

- Osrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

- Zarz^d Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

- Ochotnicza Straz Pozarna - Oddziat Ratownictwa Wodnego w Piotrkowie Trybunalskim

- Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

- Miejski Osrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie Trybunalskim

U.M.

S.M.

KMP

KM PSP

OSiR

ZDiUM

OSP- ORW 

MOPR

MOK

PPP

PINB


