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WSO.5511.2.2014       Giżycko, 24.02.2014 r. 
 
 

Realizacja w 2013 roku zadań „Powiatowego Programu Zapobiegania Prze-

stępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 

2012 – 2014” 
 

„Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bez-
pieczeństwa Obywateli na lata 2012-2014” został uchwalony uchwałą nr XIV.89.2012 Rady 
Powiatu w Giżycku z dnia 26 stycznia 2012 r. Zmiany do treści Programu wprowadzono 
uchwałą Nr XXXVI.209.2014 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 – 2014. 

 
I. Podmioty realizujące program:  

1. Powiat Giżycki,  
2. burmistrzowie  i  wójtowie,  straże,  jednostki  organizacyjne  i  komisje tematyczne 

gmin,  
3. dyrekcje szkół i pedagodzy szkolni,  
4. Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Giżycku,  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich, Generalna Dy-

rekcja Dróg Krajowych i Autostrad,   
5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,  
6. Komenda Powiatowa Policji w Giżycku,  
7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku.  
8. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,  

oraz podmioty współpracujące:  

1. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,   
2. zarządy ogrodów działkowych,  
3. Urząd Dozoru Technicznego,  
4. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,  
5. Zakład Energetyczny,  
6. Nadleśnictwo Giżycko i Nadleśnictwo Borki,  
7. redakcje wydawnictw lokalnych, lokalne media,  
8. przedstawiciele  organizacji  społecznych  i  młodzieżowych,  fundacji,  stowarzyszeń,  

kościelne  rady  parafialne,  mające  w  statutach  zadania przeciwdziałania  patologiom  
społecznym,  promowanie  zdrowego  stylu życia, wychowanie młodzieży,  

9. osoby fizyczne i przedsiębiorcy,  
10. Wojsko Polskie. 
 
II. Cel programu:  

 Celem programu jest uczynienie Powiatu Giżyckiego miejscem bezpiecznego za-
mieszkania i wypoczynku. 

Realizacja w/w celu odbywać się będzie w szczególności poprzez: 
1. podniesienie stopnia bezpieczeństwa w ruchu lądowym i wodnym, 
2. przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznych (np. alkoholizm, narkomania), 
3. ograniczenie demoralizacji i przestępczości nieletnich, 
4. zwiększenie porządku i bezpieczeństwa w okresie sezonu letniego, 
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5. poprawienie koordynacji służb zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców. 
 

III.   Rodzaje zagrożeń:  

Charakterystyki i oceny zagrożeń na terenie Powiatu Giżyckiego na etapie tworzenia 
programu dokonały odpowiedzialne za dane zadanie służby w skali od 1 do 100 pkt. Przyjęto 
następujące założenia: 

    1-30 pkt – mały poziom zagrożenia, 
  31-70 pkt – średni poziom zagrożenia, 
  71-100 pkt – duży poziom zagrożenia. 
Miejsca występowania, rodzaje zagrożeń, ich ocena, działania wskazane w celu zmi-

nimalizowania zagrożeń oraz podmioty realizujące Program oraz podmioty współpracujące 
przy jego realizacji zostały ujęte w tzw. „Tabeli zagrożeń”.  

W związku z realizacją działań w 2013 r. niektóre z podmiotów realizujących dokonały 
ponownej oceny zagrożenia. 

 
IV. Zarządzanie programem: 

Zarządzającym programem jest Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnic-
twem Starosty Giżyckiego, która ma zapewnić: 

• monitorowanie ciągłości realizacji przyjętych zadań programu,  

• bieżące korygowanie zakresu i metod realizacji zadań programu w zależności od 
zmieniających się realiów,  

• koordynowanie wykonywanych zadań programu przez poszczególnych wykonaw-
ców.  

Zgodnie z zapisami w Programie raz w roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pod prze-
wodnictwem Starosty Giżyckiego dokonuje oceny realizacji poszczególnych zadań programu 
na podstawie informacji przekazanych przez podmioty realizujące program. Wyniki tej oceny 
do końca marca każdego roku są przedstawiane Radzie Powiatu. 
 
W roku 2013 w ramach poszczególnych obszarów zagrożeń ujętych w Programie zrealizo-

wano następujące działania: 

A. Zagrożenia: rozboje, bójki i pobicia 

1. Policjanci wykonali w sumie 5.387 służb, w tym 272 wspólne służby ze Strażą Miejską i 
Gminną. 

2. W sezonie letnim Policjanci z Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Olsztynie wykonali 206 służb na rzecz KPP Giżycko. 

3. Poza sezonem letnim policjanci ze Szkoły Policyjnej w Szczytnie zrealizowali 140 służb na 
rzecz KPP w Giżycku. 

4. Straż Miejska zrealizowała 189 wspólnych patroli z Policją. 
5. Straż Gminna Miłki zrealizowała 14 wspólnych patroli z Policją. Straż Gminna Miłki brała 

udział w zabezpieczeniu Rajdu Polski oraz w XXI Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 
Tab. 1. Porównanie danych Policji w latach (2012 - 2013)  

Działania: 2012 2013 

Policja – służby 5.337 5.387 

Policja – wspólne służby ze Strażą Miejską i Gminną.                                                     430 272 

Oddział Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Olsztynie - służby na rzecz KPP Giżycko. 

235 206 
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B. Zagrożenia: kradzieże, kradzieże z włamaniem, uszkodzenia mienia, „blokersi”, zakłó-

cenia porządku 
1. Policjanci Zespołu dzielnicowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego brali udział w 

spotkaniach, zebraniach organizowanych przez administracje osiedli, wspólnot mieszka-
niowych.  

2. Zwiększono częstotliwość patrolowania wskazanych miejsc. 
3. Współpraca i wymiana informacji Pomiędzy Policją, Strażą Miejską a zarządami ogrodów 

działkowych realizowana była na bieżąco, m.in. poprzez wspólne patrole, kontrole dzia-
łek i interwencje na wniosek zarządców ogrodów. 

4. Miasto Giżycko zrealizowało zadaniowanie dyżurnych – operatorów monitoringu w celu 
zwiększenia aktywności w obserwowaniu podejrzanych zachowań osób/grup. 

5. Poprawiono infrastrukturę osiedlową w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Mamry” w 
Giżycku – zamontowano 62 domofony w następujących budynkach: Osiedle XXX-lecia 8 
klatka VI (10 szt.), ul. Daszyńskiego 25 (1 szt.), ul. Okrzei 1 (51 szt.). W razie potrzeby wy-
konywane są naprawy domofonów.  

6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanych w Giżycku zamontowała 20 domofonów w bu-
dynku na ul. Owsianej 3. Naprawy wykonywane są na bieżąco. 

7. Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. Oddział Giżycko zamontował 8 nowych 
domofonów w budynkach: Os. XXX-lecia 4 (5 szt.), Al. Wojska Polskiego 17 (2 szt.), ul. 3 
Maja 11 (1 szt.). W razie potrzeby wykonywane są naprawy domofonów.  

8. Gmina Giżycko postawiła 6 latarni w miejscowości Wilkasy ul. Cisowa, 3 latarnie w miej-
scowości Wrony. W kolejnych latach planowane jest postawienie latarni w miejscowości 
Gajewo, ulica Dębowa, Szlachecka, Orzechowa, Dworska.  
W miarę możliwości realizowana była na bieżąco współpraca Straży Gminnej z Policją w 
zakresie wspólnych służb na wszystkich zmianach. W 2013 r. wspólnych służb Straży 
Gminnej Giżycko z Policją było 41. Straż odbyła również 901 samodzielnych służb. 
Straż Gminna Giżycko wraz z dzielnicowymi KPP Giżycko uczestniczyła w zebraniu z 
mieszkańcami organizowanym przez Sołtysa w miejscowości Sterławki Małe. 

9. Straż Gminna Miłki zrealizowała 14 wspólnych patroli z Policją. Straż Gminna Miłki brała 
udział w zabezpieczeniu Rajdu Polski oraz XXI Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 

10. W Kruklankach wymieniono monitoring na sprzęt o większej rozdzielczości (3 kamery). 
Zainstalowano nagrywarkę z autozapisem przechowywanym przez jeden miesiąc. Pla-
nowany jest montaż oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym w Kruklankach. 

11. W Rynie zainstalowano 2 kamery – na Plaży Miejskiej i w Ekomarinie. 
 

Tab. 2 Porównanie danych Miasta i Gminy Giżycko 

 

Działania 2012 2013 

Wspólne służby Straży Gminnej z Policją. 
– gmina Giżycko 

21 41 

Wspólne służby Straży Miejskiej z Policją. 
– miasto Giżycko 

380 217 

Wspólne służby Straży Gminnej z Policją. 
– gmina Miłki 

29 14 

Inne 
Montaż oświetlenia/ latarni   

2 latarnie (Kożuchy 
Wielkie, Sołdany) 

6 latarni – Wilkasy ul. Cisowa, 3 
latarnie w miejscowości Wrony. 
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C. Zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscach publicznych 

1. Na terenie powiatu ujawniono 475 wykroczeń z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi i wychowaniu w  trzeźwości, z czego 430 dotyczyło spożywania alkoholu w miej-
scach publicznych. 

2. Na 13 skontrolowanych przez Straż Miejską Giżycko sklepów monopolowych 7 posiada 
monitoring zewnętrzny. 
 

Realizacja Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
1) Miasto i Gmina Giżycko: 

− Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin uzależnionych od alkoholu oraz dla sprawców i 
ofiar przemocy oraz Grupa Wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu i po leczeniu 
odwykowym:  

− Punkt konsultacji psychologicznej prowadzony był raz w tygodniu. Łącznie psycholog 
wypracowała 100 godzin, w czasie których odbyło się 68 konsultacji.  

− Punkt konsultacji  prawnej prowadzony był dwa razy w tygodniu w wymiarze 5 godzin. 
Łącznie prawnik wypracował 260 godzin. Punkt konsultacji prawnej odwiedziło 532 inte-
resantów. 

− Punkt diagnostyczno – konsultacyjny dla dzieci i młodzieży prowadzony był raz w tygo-
dniu w wymiarze 2 godzin. Pedagog prowadziła spotkania grupowe z dziećmi ze Świetli-
cy Socjoterapeutycznej. Łącznie pedagog wypracowała 92 godziny. Z porad i konsultacji 
skorzystało 95 osób.  

− Grupa wsparcia prowadzona przez wyspecjalizowanego terapeutę.  Spotkania grupy od-
bywały się raz w tygodniu. Stale uczestniczyło w nich ok. 10 osób. Raz w tygodniu odby-
wały się rozmowy indywidualne z osobami skierowanymi przez Miejsko-Gminną Komisję 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Terapeuta  przeprowadził 115 rozmów 
indywidualnych i odbył 59 spotkań grupowych. Terapeuta wypracował 203 godziny. or-
ganizowano letni i zimowy wypoczynek dla dzieci,  

− wspierano lokalne imprezy profilaktyczne, rozrywkowe, sportowe,  

− brano udział w ogólnopolskich kampaniach „ Zachowaj trzeźwy umysł” i „Postaw na ro-
dzinę”,  

− wyposażono świetlice wiejskie i szkoły w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć profi-
laktycznych z młodzieżą z terenu gminy w ramach zagospodarowania wolnego czasu,  

− współfinansowano zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży i dorosłych prowadzone 
przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Terapii Uzależnień w Giżycku i 
inne organizacje zajmujące się pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom,  

− dokonywano kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych we współdziałaniu z 
Policją i innymi instytucjami uprawnionymi odnośnie sprzedaży osobom nieletnim i oso-
bom, których zachowanie wskazuje na stan nietrzeźwości (w ramach prac Miejsko- 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),  

− wspierano działania profilaktyczne szkół i świetlic wiejskich,  

− organizowano prowadzenie i finansowanie na terenie szkół programów profilaktycznych 
np. „Drugi Elementarz”, „Noe”, „Spójrz inaczej”, „Jak żyć z ludźmi”, „Zanim spróbujesz”, 
„Odlot”, „Tak czy nie”, „Podaj dłoń”, „Dziękuję, nie” oraz programów autorskich dla 
dzieci i młodzieży, a także rodziców 

Miejsko-Gminna Komisja realizowała zadania w dwóch zespołach: Zespół Motywacyjny – 
zajmujący się merytorycznie rozpatrywaniem wniosków o leczenie odwykowe; Zespół Kon-
trolujący – sprawujący merytoryczny nadzór nad stosowaniem ustawy o wychowaniu 
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w trzeźwości w punktach sprzedaży alkoholu. Łącznie odbyło się: 21 posiedzeń Zespołu Mo-
tywującego i 45 kontroli Zespołu Kontrolującego. 

− Do Komisji wpłynęło 75 wniosków, z tego 31 skierowano do sądu o zobowiązanie do le-
czenia odwykowego. 

− Skontrolowano 45 punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta i gminy. Na zlecenie 
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej na terenie miasta Giżycko prze-
prowadzono kampanię informacyjną „Młodzi bez alkoholu” wraz z „Badaniem dostęp-
ności sprzedaży alkoholu nieletnim”. W programie uczestniczyła zarówno osoba „mało-
letnia” jak i realizator kampanii informacyjnej. Liczba punktów zgłoszonych przez Cen-
trum Profilaktyki wyniosła 30. Badanie zostało przeprowadzone w 29 punktach (w 1 
punkcie nie przeprowadzono próby zakupu alkoholu oraz kampanii informacyjnej z po-
wodu trudności z dojazdem). Spośród 29 przebadanych punktów w 11 sprzedano alko-
hol osobie „małoletniej”. Osoba ta ukończyła osiemnasty rok życia, dlatego w świetle 
prawa, jako pełnoletnia nie łamie prawa, jednak jej wygląd i zachowanie budziły uzasad-
nione wątpliwości, jeśli chodzi o wiek. Spośród badanych punktów 18 sprzedawców za-
pytało „małoletniego” o dowód osobisty, po czym, gdy osoba dokonująca zakupu go nie 
okazała, alkohol nie został sprzedany. Spośród punktów, w których sprzedano alkohol, w 
3 sprzedawcy zapytali o dowód osobisty, ale pomimo braku okazania alkohol i tak został 
sprzedany. W pozostałych przypadkach sprzedaży, czyli w 7 sklepach pytanie o dowód 
nie padło. Badanie to możemy porównać z takim samym przeprowadzonym w roku 
2011. Skontrolowano wówczas 34 punkty i w żadnym z nich nie odmówiono sprzedaży 
alkoholu osobie „małoletniej”. Obserwujemy więc wzrost świadomości sprzedawców al-
koholu, co może być skutkiem prowadzonej sukcesywnie kampanii edukacyjnej Komen-
dy Powiatowej Policji, Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz Straży 
Miejskiej w Giżycku. 

− W zakresie przeciwdziałania przemocy prowadzone były działania w ramach Zespołu In-
terdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy. W posiedzeniach zespołu uczestni-
czyła Przewodnicząca Miejsko – Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, współpracując jednocześnie  z innymi instytucjami w mieście i powiecie, w 
szczególności z Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Strażą Miejską oraz ku-
ratorami. Wielokrotnie przemoc występuje w rodzinach, które zgłaszają wnioski 
o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Rodziny takie kierowane były do punktu kon-
sultacyjnego. 

− Zorganizowano szkolenie „Problem przemocy w środowisku przedszkolnym”. 

− Centrum Profilaktyki kontynuowało działania związane z przeciwdziałaniem cyberprze-
mocy. Odbyło się otwarte spotkanie dla rodziców, opiekunów prawnych i specjalistów 
zajmujących się pomocą rodzinie z psycholog Dorotą Zawadzką „Supernianią” pod ha-
słem „Rodzina a wychowanie dziecka w cyberprzestrzeni”. Superniania przeprowadziła 
także warsztaty w giżyckich szkołach. 

− Sfinansowano programy profilaktyczne w szkołach, m.in. „Życie to nie teatr” – w Gimna-
zjum nr 2,  „Zabawa w teatr” w Szkole Podstawowej nr 6, „Dziękuję, nie” w Szkole Pod-
stawowej nr 7, „Dziękuję, nie piję” w Gimnazjum nr 1, „Pro-Pozycja” w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, program profilaktyczny „NOE”. Zrealizowano pro-
gram „Kuszenie śmierci” Lecha Dyblika we wszystkich giżyckich gimnazjach. W okresie 
wakacyjnym z kolei koncerty profilaktyczne „grał” Sławomir Pyrko. 

− Kontynuowano  kampanię "Postaw na rodzinę". Zakupiono pakiet materiałów o roli ro-
dziny, wzmacnianiu wartości rodzinnych i międzypokoleniowych, o tym jak uzyskać po-
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moc, gdy rodzina takiej pomocy potrzebuje. 

− Przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zorganizowano kolejny Giżycki 
Przegląd Spektakli Profilaktycznych. W przeglądzie wzięło udział 9 zespołów ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. 

− Wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną zorganizowano konkurs 
wiedzy o uzależnieniach. W konkursie udział wzięło 11 uczniów z 6 szkół ponadgimna-
zjalnych powiatu giżyckiego. 

− Wydany został kalendarz profilaktyczny, promujący prace nagrodzone w Plastycznym 
Konkursie Profilaktycznym ogłoszonym przez Centrum Profilaktyki w IV kwartale 2013 r. 
W konkursie wzięło udział 31 uczniów wykonujących plakaty z zakresu profilaktyki anty-
alkoholowej. Do konkursu przystąpiły szkoły: SP nr 7, SP nr 6, Gim. Nr 2, SOSW, ZSKŚiA. 

− Sfinansowano  pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne w formie zajęć sportowo -
rekreacyjnych w ramach sekcji: łyżwiarsko-wrotkarskiej, piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki 
koszykowej. Ogółem w zajęciach uczestniczyło ok. 250 dzieci. Zajęcia w zależności od 
sekcji odbywały się w formie treningów 1,5 godzinnych 2-3 razy w tygodniu. 

− Kontynuowano program propagujący zdrowy tryb życia i sport piłkarski „Rodzic moim 
trenerem”. Program zakładał organizację cyklicznych spotkań – treningów, w których 
brali udział rodzice razem ze swoimi dziećmi. Każdorazowo wzięło w nich udział od kil-
kunastu do kilkudziesięciu uczestników. 

− Dużą popularnością cieszyły się zajęcia w ramach projektu „Zdrowo na sportowo” reali-
zowanego wspólnie z Giżyckim Klubem Aikido. 

− Organizacja Festiwali Młodych Talentów Piłkarskich. 

− Po raz kolejny przystąpiono  do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. W 
akcji wzięło udział ok. 600 uczniów z giżyckich szkół podstawowych. W ramach Gminne-
go Programu sfinansowano szereg materiałów edukacyjnych, które trafiły do odbiorców 
dorosłych – rodziców. Uczniowie wzięli także udział w konkursach: w ramach kampanii 
odbyło się 5 konkursów indywidualnych – 2 dla uczniów szkół podstawowych i 3 dla 
gimnazjalistów. 

− Wspólnie z KPP Giżycko prowadzono także akcję  „Bezpieczna droga do szkoły” oraz 
uczestniczono w pracach jury w konkursie plastycznym „Dbam o swoje bezpieczeń-
stwo”.  Zakupiono także materiały kampanii w ramach ogólnopolskiej kampanii „Odpo-
wiedzialny kierowca” pod hasłem „Bezpieczna rodzina na drodze” i „Ruch zamiast alko-
holu.” Centrum Profilaktyki uczestniczyło także w Ostrym Dyżurze Służb Mundurowych – 
akcji wspólnej z Policją, MOPR i Strażą Miejską skierowanej do środowisk żeglarskich. 
Akcja ta miała na celu promocję właściwych zachowań nad wodą w celu poprawy bez-
pieczeństwa żeglarzy. Podczas tych działań funkcjonariusze Policji wspólnie 
z przedstawicielem Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku 
oraz pracownikiem MOPR rozdawali ulotki dla sterników zawierające treści bezpieczne-
go żeglowania, bez alkoholu. 

− Finansowano działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej. W trakcie roku uczestniczyło w 
zajęciach socjoterapeutycznych średnio 45-50 dzieci, ze szkół podstawowych i gimna-
zjalnych. Starsza młodzież miała zapewnione bezpieczne miejsce spędzania wolnego 
czasu w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej „Pełna Chata”, do którego codzien-
nie uczęszczało ok. 17 - 20 osób. 

− Wspierano finansowo i organizacyjnie organizację zimowego i letniego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. 

− W lipcu i sierpniu przeprowadzono kolejną już edycję „Bajkowego Lata ze Świetlicą” – 
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imprez mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i całym rodzinom. 

− Zorganizowano Podwórkową Ligę Boccia – cykliczną imprezę mającą na celu promocję 
nowej w Giżycku dyscypliny sportu–boccia, sprawdzającą się jako gra międzypokolenio-
wa i integrująca środowisko osób niepełnosprawnych i zdrowych. 

− Sfinansowano szkolenie dla nauczycieli z giżyckich szkół pt. „Komunikacja z uczniem i 
rodzicem”. 

− Współpraca z organami administracji rządowej, a w szczególności z Państwową Agencją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Narkomanii. Konty-
nuowana  była również współpraca z lokalnymi instytucjami, a zwłaszcza z Policją, 
MOPS, kuratorami oraz PCPR. Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależ-
nienia i Współuzależnienia i innymi ośrodkami i poradniami odwykowymi. Współpraca  z 
organizacjami pozarządowymi. W zakresie akcji edukacyjnych współdziałano z Komendą 
Powiatową Policji, Strażą Miejską w Giżycku, Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ra-
tunkowym. 

W zakresie promocji zdrowia: 
− Wspierano działania seniorów zmierzające do zwiększenia aktywności ruchowej poprzez 

finansowanie zajęć na basenie dla emerytów i rencistów, zajęcia aerobiku, rytmiki i gim-
nastyki korekcyjnej oraz nordic walking – w ramach programu „Żyj aktywnie - profilakty-
ka geriatryczna na rzecz osób starszych”. W ramach wykładów na Giżyckim Uniwersyte-
cie III Wieku podejmowano tematy związane z promocją zdrowia, bezpieczeństwem se-
niorów i udzielaniem pierwszej pomocy. 

− Organizowano zajęcia z Bocci dla dzieci i seniorów, współorganizowano Integracyjne 
Turnieje Bocci o Puchar Burmistrza i Starosty Powiatu, zorganizowano Podwórkową Ligę 
Boccia. 

− Zorganizowano grupowy program odwykowy „Rzucam palenie”. 
− Realizowano projekt Państwowej Inspekcji Sanitarnej pt. „Odświeżamy nasze miasta”.  
− Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia włączono się w ogólnopolską kampanię „Pa-

pierosy? Nie, dziękuję. Nie śmierdzę!”. 
− Przeprowadzono kampanię radiową „Pucuj płuca z Planetą FM” Podczas 6 wywiadów ze 

specjalistami mówiono o szkodliwości palenia tytoniu – zarówno czynnego jak i bierne-
go, a także podpowiadano, gdzie można uzyskać fachową pomoc w rzuceniu nałogu. 

− Nawiązano współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsz-
tynie w celu promocji krwiodawców. Prowadzono akcję informacyjną o wizytach mobil-
nego ambulansu z punktem poboru krwi. 

− Odbywały się spotkania Klubu Zdrowia w ramach działalności Polskiego Stowarzyszenia 
„Zdrowa Rodzina”. 

− Przy współpracy z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego odbyły się warsztaty „Jak 
opanować stres” i warsztaty rzucania palenia. 

− Centrum Profilaktyki współorganizowało także Konferencję Powiatową w ramach ob-
chodów „Światowego Dnia Zdrowia 2013” – z  Powiatową Stację Sanitarno – Epidemio-
logiczną w Giżycku oraz Starostwem Powiatowym. 
 
W ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: 

− Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku przystąpiło do ogólno-
polskiej kampanii "Narkotyki? To mnie nie kręci". 

− Sfinansowano także zajęcia  pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki 
uzależnień od środków psychoaktywnych. 
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− Szkoła Podstawowa nr 7 – tytuł programu „Moje, dobre życie”, Zespół Szkół nr 1 – tytuł 
programu „Bajkowa podróż”, Gimnazjum nr 2 – tytuł programu „Życie to nie teatr”, Ze-
spół Szkół nr 1 – tytuł programu „Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień”, Szkoła 
Podstawowa nr 4 – tytuł programu „Program przeciwdziałania narkomanii”. 
 

2) Gmina Wydminy: 

− Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach odbyła 11 
posiedzeń. W 2013 r. przyjęła do prowadzenia 5 wniosków o leczenie z 2012 r. Wpłynęło 
29 nowych wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecz-
nictwa odwykowego, spośród których 5 zostało skierowanych do Sądu Rejonowego w 
Giżycku, 11 zostało zakończonych skierowaniem na badanie przez biegłego w celu wy-
dania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczni-
czego. Członkowie rodzin złożyli 13 wniosków, Policja – 2, GOPS – asystent rodziny – 11, 
zespół interdyscyplinarny – 2, GKRPA w Starych Juchach – 1. 

Prowadzony był Punkt Konsultacyjny związany z profilaktyką uzależnień: 
− porady, konsultacje i motywowanie do podjęcia terapii – 2 godziny w tygodniu (z tej 

formy pomocy skorzystały w sumie 123 osoby, średnio 3 osoby tygodniowo). Klientami 
punktu były: żony i partnerki osób nadużywających alkoholu – 43 osoby, matki i inne bli-
skie osoby osób pijących szkodliwie – 16 osób, osoby pijące w sposób szkodliwy – 
9 osób, osoby uzależnione od narkotyków – 2 osoby, osoby uzależnione od alkoholu – 34 
osoby, kobiety doznające przemocy domowej – 19 osób), 

− grupa terapeutyczna dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu i innych 
środków – 1,5 godziny w tygodniu (z tej formy pomocy korzystało średnio 7-12 osób ty-
godniowo), 

− pomocy psychologiczna dziecku rodziny dysfunkcyjnej, pomoc dorosłym w w/w zakresie 
– 3 godziny w tygodniu (z tej formy pomocy korzystało średnio 2 dzieci i 1 osoba dorosła 
tygodniowo). 

Prowadzony był Punkt Konsultacyjny związany z profilaktyką osób współuzależnionych:  
− porady, konsultacje i motywowanie do podjęcia terapii – 1 godzina w tygodniu (z tej 

formy pomocy korzystały średnio 2-3 osoby tygodniowo), 
− grupa terapeutyczna osób współuzależnionych – 1,5 godziny w tygodniu (z tej formy 

pomocy korzystało średnio 5-10 osób tygodniowo), 
− zajęcia grupowe terapii pogłębionej dla członków rodzin osób z problemem nadużywa-

nia i uzależnienia od alkoholu – 20 godzin miesięcznie tzw. maraton, zajęcia weekendo-
we (z tej formy pomocy korzystały rocznie 4 osoby), 

− zajęcia grupowe terapii pogłębionej dla członków rodzin osób z problemem nadużywa-
nia i uzależnienia od alkoholu – 20 godzin miesięcznie tzw. maraton, zajęcia weekendo-
we (z tej formy pomocy korzystały rocznie 4 osoby).   

− W zakresie profilaktyki i promocji zdrowia zrealizowano program krajowy „Postaw Ro-
dzinę” i program wojewódzki w ramach XV Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny. Orga-
nizowano także Wydmińskie „Dni Rodziny”. Wspierano takie inicjatywy jak „Biegam bo 
lubię”, testy Coopera pod hasłem „Zamieniam promile na kilometry”, „Wydmińska za 
Dyszka”, „Bieg Rodzinny”, „Trzy Noce w Biegu”, „Biegun Zimna”. Współpraca z GOK Wy-
dminy przy realizacji programu profilaktycznego dla osób dorosłych „Od kieliszka do kul-
tury”. 

− Zorganizowano warsztaty skierowane do nauczycieli, wychowawców klas, rad rodziców. 
Tematem 5 spotkań warsztatowych było: „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dziec-
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ku z rodziny dysfunkcyjnej”. 

− W ramach profilaktyki aktywnej dla dzieci i młodzieży poprzez sport wspierano drużyny 
piłkarskie żeńskie i męskie młodzieży aktywnie zaangażowanej w trenowaniu i rozgryw-
kach turniejowych. 

− GKRPA w Wydminach przy współpracy z GOK i Forum NGO’s zrealizowała zimowe półko-
lonie „Dzieciaki na narty”. Z półkolonii w okresie 4 dni skorzystało 25 dzieci i młodzieży z 
rodzin dysfunkcyjnych. Z letnich kolonii w okresie 7 dni skorzystało 15 dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych. 

− Prowadzono zajęcia w „Ognisku Wychowawczym” 1 raz w tygodniu po 2 godziny. Na 
zajęcia uczęszczała jedna grupa 10-15 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. 

− Prowadzono Świetlicę Socjoterapeutyczną – zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godzinie. 
Uczęszczała do niej grupa 10 dzieci w wieku 9-13 lat. 
 

3) Miasto i Gmina Ryn: 

− Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ryn odbyła 11 posie-
dzeń. Skierowano 51 osób nadużywających alkohol do punktu konsultacyjnego do tera-
peuty uzależnień i psychologa oraz do Sądu na przymusowe leczenie na wniosek Ko-
mendy Powiatowej Policji w Giżycku, rodziny oraz pracownika socjalnego. Rozpatrzono 
7 wniosków o dofinansowanie do programów profilaktycznych. Zaopiniowano 11 wnio-
sków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja wytypowała 35 
dzieci do udziału w Koloniach Letnich do Poronina w dniach od 9 lipca do 18 lipca 2013 r. 
Rozpatrzono 2 oferty na realizację programów sportowo – profilaktycznych i przyznano 
dofinansowanie w wysokości 29.000 zł. 

− Prowadzono Świetlicę Socjoterapeutyczną. Do świetlicy zapisanych było 36 dzieci, a co-
dziennie korzystało ok. 25-36 dzieci w wieku od I klasy szkoły podstawowej do III klasy 
gimnazjum. 

− Działał Punkt Konsultacyjny, w którym zatrudniony był terapeuta i psycholog, 

− terapeuta udzielił porad i konsultacji 139 osobom, najmłodsza osoba miała 13 lat a naj-
starsza 62 lata, 

− psycholog udzielił następujących porad: 8 indywidualnych porad związanych z trudno-
ściami wychowawczymi – razem 22 spotkania, 4 konsultacje rodzinne – zaburzenia ad-
aptacyjne, 16 spotkań indywidualnych – diagnoza i wsparcie w procesie trzeźwienia 
(osoby uzależnione od alkoholu), 3 spotkania indywidualne – wsparcie rodzin zastęp-
czych w procesie wychowawczym, 4 sesje indywidualne – zaburzenia lękowo-depresyjne 
(fobia szkolna), uzależnienie od komputera – 3 spotkania indywidualne (razem 
9 spotkań). 

− grupa wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu (w zajęciach brały udział 4 
osoby), 

− grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych, w której brało udział 8 osób. 
 

4) Gmina Miłki – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: 

− prowadzony był Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień, z którego korzystało 
30 osób, 

− skierowano 4 wnioski do sądu o przymusowe leczenie odwykowe osób nadużywających 
alkohol, 

− organizowano szereg imprez kulturalnych skierowanych do dzieci i młodzieży mających 
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na celu organizację czasu wolnego, 

− w czasie wakacji organizowane były festyny w ramach promocji zdrowego stylu życia, 

− organizowano dla mieszkańców gminy wyjazdy do kina, na baseny, koncerty, do teatru, 
wycieczki, 

− w Ośrodku Kultury w Miłkach i świetlicach wiejskich organizowano zajęcia w czasie ferii 
zimowych oraz zimowiska, 

− w czasie wakacji zorganizowano obóz żeglarski dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. 
Wszystkie te działania miały na celu propagowanie zdrowego stylu życia. 
 

5) Gmina Kruklanki – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała 
opłaty za koncesje alkoholowe w wysokości 58.913 zł, z tego wydatkowano: 

− na wyjazd dzieci z rodzin zagrożonych patologią na kolonie letnie do Władysławowa 12 
osób na kwotę 8.388 zł,  

− dopłatę do wycieczki dla uczniów Gimnazjum w kwocie 1.200 zł, 

− zatrudnienie na umowę zlecenie psychologa na kwotę 6.000 zł, 

− zatrudnienie terapeuty do spraw uzależnień i przemocy w rodzinie w Punkcie Konsultacji 
i Poradnictwa na kwotę 6.000 zł,  

− udział w kampanii „Postaw na rodzinę” oraz „ Trzeźwy umysł”, na zakup ulotek, książek, 
filmów wydano 7.000 zł, 

− sporządzono opinię w zakresie dostępności sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 
gminy na kwotę 1.500 zł.  

− Na leczenie odwykowe skierowano 10 osób z czego 3 osoby odbyły terapię w zakładzie 
zamkniętym i są trzeźwe, 2 osoby przebywały na detoksie.  

− Dofinansowano świetlice wiejskie – zorganizowano Dzień Dziecka, zakupiono paczki 
świąteczne dla dzieci pochodzących z rodzin biednych i zagrożonych patologią społeczną 
– 5.000 zł.  

− Zakupiono programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów 
Szkół Podstawowych, Gimnazjum i dla rodziców w postaci 7 spektakli na kwotę 5.400 zł. 

− Zasponsorowano poczęstunek dla dzieci biorących udział w rozgrywkach piłki nożnej w 
ramach profilaktyki.  

− Ogółem w roku 2013 wydatkowano kwotę 52.661 zł. 
 

D. Zagrożenia w szkołach 

1. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku systematycznie przeprowadzali spo-
tkania z młodzieżą, utrzymywali bieżący kontakt z pedagogami szkolnymi, z którymi w 
ramach systematycznej pracy wspólnie rozwiązywali problemy wychowawcze. 

2. Gimnazjum Nr 1 w Giżycku kierowało do Policji informacje o problemach z rodzinami 
dysfunkcyjnymi, o niespełnieniu obowiązku szkolnego, złej postawy. Zgłaszało informa-
cje o konieczności patrolowania terenu wokół szkoły w czasie trwania lekcji, zwłaszcza w 
trakcie długich przerw. Organizowało młodzieży spotkania z przedstawicielami Komendy 
Powiatowej Policji i Straży Miejskiej. Takie spotkania odbywają się raz w roku z klasami I 
i II.  

3. W Gimnazjum Nr 2 w Giżycku realizowana była współpraca z Policją oraz z Domem Św. 
Faustyny. Realizowano spotkania profilaktyczne dla młodzieży. Odbyło się spotkanie 
prokuratora z uczniami klas II pt. „Nastolatki wobec prawa”. Współpracowano z Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku w zakresie realizacji pro-
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gramów profilaktycznych. 
4. W Zespole Szkół Zawodowych podjęte zostały następujące działania w celu zminimali-

zowania zagrożeń występujących na wewnętrznej drodze między ul. Kościuszki a targo-
wiskiem miejskim:  

1) stałe monitorowanie okolicy szkoły – 3 kamery,  
2) skierowanie pism do Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Giżycku oraz do Straży 

Miejskiej o zapewnienie wzmożonych patroli w tym rejonie, zwłaszcza w czasie przerw, 
3) bieżąca edukacja młodzieży z zakresu profilaktyki: 

− pogadanki na lekcjach z wychowawcą, 

− udział młodzieży w rozprawach sądowych (3 wyjścia), 

− udział młodzieży w spotkaniach z dzielnicowym (4 spotkania),  

− apel porządkowy, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie w celu omówienia zagrożeń, 
sytuacji konfliktowych i sposobów zapobiegania trudnym i niebezpiecznym sytuacjom, 

− udział młodzieży w programie profilaktycznym Noe, 

− propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. 
Bardzo dobrze układała się współpraca z dzielnicowym. Wykazywał on zainteresowanie 
sprawami bezpieczeństwa w szkole oraz profilaktyką. Zaproponował działania z zakresu pro-
filaktyki, które będą realizowane w 2014 roku.  
5. W Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżyc-

ku opiekunowie poszczególnych grup szkolenia dorosłych i młodocianych zapoznawali 
uczestników z zasadami zachowania i regulaminem udziału w zajęciach Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego. Młodociani zagrożeni demoralizacją kierowani są pod opiekę wy-
chowawców Środowiskowego Hufca Pracy w Giżycku. Placówka utrzymuje stałą współ-
pracę z pracodawcami, kuratorami sądowymi, pracownikami pomocy społecznej i PCPR. 

6. W Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku odbywały się syste-
matyczne spotkania uczniów kl. I z dzielnicowym lub specjalistą ds. nieletnich z Komendy 
Powiatowej Policji nt. "Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa". W styczniu 2014 
planowane jest także spotkanie nt. praw człowieka. 

7. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku udostępnia zapisy monitorin-
gu szkolnego na potrzeby Policji. Odbyło się spotkanie czterech klas I z policjantem na 
temat bezpiecznego zachowania. Przeprowadzono lekcje wychowawcze nt. zagrożeń. 
Współpraca z sądem: kontakt z kuratorami sądowymi w sprawie uczniów, udział klas IV. 
w obserwacji rozpraw sądowych. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną: 
2 szkolenia dla nauczycieli i rodziców „Jak rozpoznać używanie, nadużywanie substancji 
psychoaktywnych?”. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną: 
udział 2 uczniów w konkursie wiedzy o uzależnieniach (I i IV miejsce). 

8. Straż Gminna Miłki przeprowadziła w szkole pogadankę nt. bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego. 

9. Na terenie Gminy Wydminy szkoły podejmowały działania profilaktyczne takie jak:  
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących – udział w akcji regionalnej „Uzależnieniom Nie”, pro-

jekt dla klas 1-3 z zakresu profilaktyki uzależnień „Młodzi bezpieczni do kwadratu”, 
wsparcie organizacyjne turniejów piłki nożnej i mini piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży 
w wieku 5-15 lat.  

2) Szkoła w Gawlikach Wielkich realizowała programy profilaktyczne takie jak: „Alkohol – 
świat zatopionych marzeń”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Nałóg to….”, „Jak poskromić 
wewnętrznego złośnika?”, „Nie daj się pożreć żywcem”, „Patrzymy trzeźwo”, „Czy alko-
hol to wolność”, „Alkohol to…”, „Daleko od problemów nikotynowych i alkoholowych – 
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praktykujemy zdrowy styl życia”, „Patrzymy trzeźwo na świat”. 
3) Szkoła Podstawowa w Zelkach  realizowała program „Patrzymy trzeźwo na  świat”. 
4) Szkoła Podstawowa w Talkach realizowała program profilaktyczny „Stop nałogom” (kon-

kurs plastyczny). 
 
E. Zagrożenie: demoralizacja nieletnich 
1. Referent d/s nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Giżycku utrzymywał stałą współ-

pracę z kierownictwem Domu Św. Faustyny w Giżycku i Gimnazjum Nr 1 w Giżycku. 
2. Patrole Policji i Straży Miejskiej były realizowane przez policjantów Zespołu Patrolowo-

Interwencyjnego Wydziału Prewencji i RD KPP w Giżycku na bieżąco. 
3. W Domu Św. Faustyny w Giżycku współpraca z Policją przebiegała prawidłowo. Podej-

mowane były działania profilaktyczne. Odbywały się spotkania dzielnicowego z kadrą 
kierowniczą, jak i wychowankami. Szybko reagowano na przejawy demoralizacji. 

4. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku systematycznie przeprowadzali spo-
tkania z młodzieżą, utrzymywali bieżący kontakt z pedagogami szkolnymi, z którymi w 
ramach systematycznej pracy wspólnie rozwiązywali problemy wychowawcze. 

 
F. Zagrożenia w ruchu drogowym (infrastruktura) 

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku wprowadził organizację ruchu na dojazdach do mo-
stu obrotowego – uzupełnił oznakowanie o informacje o objeździe mostu w przypadku 
jego zamknięcia dla ruchu kołowego. Opracowana została dokumentacja na przebudowę 
ulicy Składowej w Wydminach. 

2. W Gminie Giżycko w latach 2014-2020 planowana jest budowa chodnika i ścieżki rowe-
rowej Wrony – Piękna Góra. 

3. Rejon Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Giżycku na bieżąco uzupełnia 
lub pionuje zniszczone znaki drogowe. W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach 
krajowych na terenie Powiatu Giżyckiego wykonał remonty odcinków dróg:  

− droga krajowa nr 59 (ul. Moniuszki w Giżycku – 2,320 km / 2.480 tys. zł, Tros – Canki – 
1,660 km / 1.031 tys. zł), 

− droga krajowa nr 63 (Bystry – Grajwo – 0,563 km / 402 tys. zł). 
Z bieżącego utrzymania dróg Rejon wykonał: remonty cząstkowe nawierzchni na kwotę ok. 

105 tys. zł, odnowę oznakowania poziomego na kwotę 76 tys. zł, remont i wymianę ba-
rier energochłonnych na kwotę 46 tys. zł, wymianę i uzupełnienie znaków pionowych i 
słupków na kwotę14 tys. zł. 

4. Rejon Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w miarę potrzeb wymienia znaki drogo-
we na bieżąco. 

 

G. Zagrożenia w ruchu drogowym (wypadki drogowe, kolizje drogowe) 

1. Patrole Ruchu Drogowego w ramach codziennej służby dokonywały kontroli prędkości za 
pomocą wideorejestratora lub ręcznych mierników prędkości. Realizowano patrole sta-
tyczne Policji Ruchu Drogowego tzw. „nadzór dynamiczny” nad ruchem drogowym z wy-
korzystaniem wideorejestratora.  

2. Na terenie Powiatu Giżyckiego ujawniono 4.566 wykroczeń naruszających przepisy o 
ruchu drogowym (3.928 wykroczenia zakończono w postępowaniu mandatowym, 294 
skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu rejonowego). 

3. Straż Gminną Giżycko przeprowadzała regularne pomiary prędkości przy pomocy urzą-
dzenia rejestrującego wykroczenia drogowe polegające na przekraczaniu dopuszczalnej 
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prędkości na terenie Gminy Giżycko. Ujawniono 4.493 wykroczenia.  
4. Straż Gminna Miłki prowadziła kontrole prędkości na drodze krajowej nr 63 przy użyciu 

fotoradaru. Ujawniono 6.214 wykroczeń 
5. Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku przygotował dokumentację techniczną na budowę 

ronda na skrzyżowanie ul. Jagiełły i ul. Wodociągowej.  
 
H. Zagrożenia na wodzie (alkohol na wodzie, brawura) 

1. Policjanci wykonali 129 służb na wodzie Przeprowadzano kontrole sterników m.in. pod 
kątem stanu trzeźwości. Przeprowadzono działania „Bezpieczne Wakacje”, w ramach 
których przeprowadzono spotkania z dziećmi i młodzieżą  zarówno z powiatu giżyckiego 
jak i z młodzieżą  przebywającą na wypoczynku letnim. Policjanci uczestniczyli w lokal-
nych programach telewizyjnych dotyczących bezpiecznego zachowania na wodzie oraz 
bezpieczeństwa dzieci w trakcie wakacji. 

2. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku wykonało 70 patroli na szlaku 
Wielkich Jezior Mazurskich. Przeprowadzono 82 pogadanki, w których uczestniczyło 
5.138 osób. 

 
Tab 3 Działania na wodzie. 

Działania 2012 

 

2013 

Policja - służby na wodzie 160 
 

129 

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe w Giżycku - patrole 

90 70 

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe w Giżycku - pogadanki 

82 pogadanki  
w tym 3.744 uczestników 

82 pogadanki  
w tym 5.138 uczestników 

 

I. Zagrożenia na wodzie (nagła zmiana warunków pogodowych) 
1. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku zamontowało 1 nową tablicę 

pogodową w Ekomarinie. SMS pogodowy cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem z 
uwagi na wiele innych nośników o aktualnych prognozach pogody. Budowa radaru pogo-
dowego w 2014 r. z uwagi na przedłużające się negocjacje międzyresortowe nie odbędzie 
się.  

2. Na portalu internetowym Powiatu Giżyckiego www.powiatgizycki.pl został zamieszczony 
banner nt. Systemu Sygnalizacji Ostrzegawczej dla żeglarzy na Wielkich Jeziorach Mazur-
skich. 

3. Na portalu internetowym Powiatu Giżyckiego www.powiatgizycki.pl znajduje się banner, 
w którym zamieszczane są komunikaty pogodowe opracowywane przez Instytut Meteoro-
logii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Me-
teorologicznych w Krakowie Zespół w Białymstoku. 

 
J. Zagrożenia na wodzie (zbyt długi czas dojazdu poszkodowanych na wodzie do szpitala) 

W ostatnich latach Powiat Giżycki wielokrotnie podejmował działania w celu wznowienia w 
Giżycku letniej pracy śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz lokalizacji dodat-
kowego zespołu ratunkowego w Rynie.  

− 22.02.2013 r. Starosta zwrócił się do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z wnioskiem o 
rozważenie lokalizacji dodatkowego zespołu ratunkowego, który stacjonowałby w Rynie i 
obsługiwałby mieszkańców tego rejonu.  Wojewoda przekazał do akceptacji Ministra 
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Zdrowia projekt aktualizacji nr IV Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycznego  dla woj. warmińsko – mazurskiego w sprawie uruchomienia od 
1 stycznia 2014 r. kolejnego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego dla rejonu 
operacyjnego 28/5 z miejscem stacjonowania w Rynie. W wyniku niezatwierdzenia przez 
Ministra Zdrowia tej aktualizacji Wojewoda odstąpił od decyzji o uruchomieniu Zespołu 
Ratownictwa Medycznego w mieście Ryn. 30 lipca 2013 r. Starosta wystąpił do Wojewody 
z wnioskiem o ponowne rozważenie lokalizacji dodatkowego zespołu ratunkowego w Ry-
nie.  

− 02.07.2013 r. Starosta zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o przyjęcie proponowa-
nych przez Wojewodę zmian w Planie i uruchomienie po 1 stycznia 2014 r. dodatkowego 
zespołu ratownictwa. Minister Zdrowia odpowiedział, iż analiza danych dotyczących liczby 
interwencji wykonanych w powiecie giżyckim w 2012 r. nie potwierdza dostatecznie po-
trzeby uruchomienia dodatkowego Zespołu Ratownictwa Medycznego. Z danych otrzy-
manych od Wojewody wynika, iż liczba wyjazdów do stanów nagłego zagrożenia zdro-
wotnego przypadających na 1 ZRM/dobę w miejscu stacjonowania (średnia krajowa 4,43), 
wyniosła zaledwie 2,42. 

− 02.07.2013 r. Starosta Giżycki wraz z Burmistrz Miasta Giżycka i Wójtem Gminy Giżycko 
zwrócili się do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie decyzji o stacjonowaniu czasowym 
helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku, w bieżącym i kolejnych sezo-
nach letnich oraz rozważenie utworzenia dla niego całorocznej bazy stacjonowania. Mini-
ster Zdrowia poinformował Starostę, iż SPZOZ LPR udzielił informacji, iż nie brał pod uwa-
gę ani w 2013 roku, ani w latach kolejnych, otwierania bazy sezonowej w Giżycku ze 
względu na dobre wykorzystanie w tym rejonie śmigłowców z sąsiednich baz Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego (Olsztyn i Suwałki). Baza HEMS Suwałki wykonuje w rejonie ope-
racyjnym ewentualnej bazy sezonowej w Giżycku, ponad 45% misji do zdarzeń, natomiast 
baza HEMS Olsztyn – 23%. W celu właściwego zabezpieczenia świadczeń ratownictwa 
medycznego należy więc wziąć pod uwagę możliwość wykorzystania śmigłowca z bazy 
HEMS w Suwałkach. W latach 2001 – 2004, operacje bazy HEMS w Giżycku miały głównie 
charakter  transportów międzyszpitalnych i zdecydowanie przeważały nad lotami do zda-
rzeń. Dodatkowo zlokalizowanie bazy na lądowisku przy szpitalu wiąże się z niemożnością 
zapewnienia odpowiedniej liczby pomieszczeń socjalnych doraźnie przystosowanych w 
szpitalu, pomieszczeń magazynowych oraz lokuje cysternę z paliwem lotniczym zbyt blisko 
budynków. Obecnie w związku ze zmianą typu śmigłowca we flocie HEMS oraz obowiązy-
waniem nowych przepisów, takie prowadzenie bazy sezonowej, jak to było ówcześnie, nie 
mogłoby dojść do skutku. Znaczącym problemem jest np. brak hangaru stałego lub hali 
namiotowej, w której można bezpiecznie przechowywać śmigłowiec po zakończeniu dyżu-
ru. Ponadto z analizy wykorzystania śmigłowców wynika, że SPZOZ LPR nie dysponuje re-
zerwą, która pozwoliłaby na uruchamianie nowych baz ponad obecnie działające. Ko-
nieczność wykonywania szkoleń i wdrażania do służby nowych pilotów, wykonywania ob-
sługi technicznej oraz zabezpieczenie rezerwy niezbędnej do odtwarzania gotowości sta-
łych baz operacyjnych, absorbuje wszystkie śmigłowce będące w dyspozycji Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Również samo zatrudnienie dodatkowych pilotów śmigłowców, 
niezbędne w przypadku uruchamiania dodatkowej bazy operacyjnej HEMS, jest trudne do 
realizacji w aktualnych realiach rynku lotniczego. Trzeba jasno stwierdzić, że przy obec-
nym stanie zatrudnienia pilotów obsługa równolegle dwóch baz sezonowych w Koszalinie 
i Giżycku, byłaby niemożliwa. W związku z powyższym, w opinii Ministra Zdrowia, uru-
chomienie sezonowej bazy HEMS w Giżycku nie znajduje obecnie uzasadnienia. 
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K. Zagrożenia pożarowe na terenach leśnych 

1. Nadleśnictwo Giżycko: 
1) Krajowa sieć prognozowania zagrożenia pożarowego lasu funkcjonuje w oparciu m.in. o 

dane ze stacji meteorologicznej znajdującej się na terenie Nadleśnictwa Giżycko w Leśnic-
twie Zielony Dwór. 

2) Wykonywane są corocznie usługi lotnicze  z zakresu przeciwpożarowego patrolowania i 
gaszenia lasów. 

3) Uruchamiane są corocznie w okresie akcji bezpośredniej tj. od kwietnia do  października, 
Punkty Alarmowo – Dyspozycyjne w biurze Nadleśnictwa Giżycko, również poza godzina-
mi pracy.  

4) Przeprowadza się coroczne przeciwpożarowe zabezpieczenie terenów leśnych na wypa-
dek powstania pożaru poprzez: odnowienie pasów przeciwpożarowych, przegląd, napra-
wę i bieżące utrzymanie sprzętu przeciwpożarowego, dojazdów przeciwpożarowych, 
punktów czerpania wody, łączności alarmowej, tablic informacyjnych, zagrożenia pożaro-
wego lasu wprowadzanie stanu pogotowia dla ostrzegawczych. 

5) Prowadzona jest ciągła edukacja i uświadamianie ludzi poprzez ustawianie na terenach 
leśnych nowych tablic informacyjnych, edukacyjnych. 

6) W okresie obowiązywania najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego lasu wprowadza 
się stan pogotowia dla całego składu osobowego Nadleśnictwa.  

7) Szkolono pracowników przed rozpoczęciem okresu akcji bezpośredniej. 
8) Coroczna aktualizacja i uzgodnienie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

do 15 marca każdego roku „Sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru la-
su”.  

2. Całość Nadleśnictwa Borki zastała zakwalifikowana do III kategorii zagrożenia pożarowego 
(małe zagrożenie) co nie wymaga stałego dyżuru Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego. W 
przypadku wystąpienia III stopnia zagrożenia pożarowego lasu wprowadzany był stan po-
gotowia w całym nadleśnictwie. W Nadleśnictwie Borki istnieje instrukcja dotycząca spo-
sobu postępowania na wypadek powstania pożarów, klęski żywiołowej lub innego miej-
scowego zagrożenia dla obszarów leśnych. 

3. Straż Pożarna nie przeprowadzała kontroli na terenach leśnych. Zostaną one przeprowa-
dzone w 2014 r. 

 
L. Zagrożenia pożarowe w zakładach pracy 

Straż Pożarna przeprowadziła 72 kontrole w sklepach wielkopowierzchniowych, w obiektach 
użyteczności publicznej i w zakładach pracy. W kolejnych latach przewiduje się zbliżoną ilość 
kontroli.  
 
Ł. Zagrożenia pożarowe w budynkach mieszkalnych, spółdzielczych itp. 

Straż Pożarna przeprowadziła 19 kontroli budynków mieszkalnych. W kolejnych latach prze-
widuje się zbliżoną ilość kontroli.  
 
M. Awarie instalacji komunalnych (instalacje gazowe) 
Straż Pożarna przeprowadziła 42 kontrole. W kolejnych latach przewiduje się zbliżoną ilość 
kontroli.  
Nie odnotowano awarii instalacji gazowych na terenie Nadleśnictwa Borki. 
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N. Awarie instalacji komunalnych (instalacje energetyczne) 
Straż Pożarna nie prowadzała kontroli instalacji energetycznych.  
 
O. Awarie instalacji komunalnych (instalacje ciepłownicze) 
Straż Pożarna nie prowadzała kontroli instalacji ciepłowniczych.  
 
P. Zagrożenia chemiczno – ekologiczne 
Straż Pożarna przeprowadziła 2 kontrole stacji paliw. W kolejnych latach przewiduje się 
zwiększoną ilość kontroli. 
 
R. Zagrożenia gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi (silne wiatry i burze) 

1. Drzewostan kontrolowany był na bieżąco podczas objazdów dróg przez Kierowników 
Służby Liniowej i Drogomistrzów GDDKiA Rejonu w Giżycku. Raz w roku Rejon z UG - 
Ochrona Środowiska selekcjonuje drzewa do wycinki. Utrzymanie i regulacja studzienek 
burzowych także wykonywana jest na bieżącą przez firmę wyłonioną w ramach przetar-
gu. 

Z bieżącego utrzymania dróg na terenie powiatu giżyckiego Rejon GDDKiA wykonał: koszenie 
pasa drogowego na kwotę ok. 50 tys. zł, utrzymanie czystości w miastach, sprzątanie pa-
sa drogowego na kwotę 55 tys. zł, wycinkę, pielęgnację i zadrzewienie na kwotę ok. 36 
tys. zł, odwodnienie (remont, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych) na 
kwotę ok. 35 tys. zł, ścinkę i uzupełnienie poboczy a kwotę ok. 30 tys. zł. 

2. Zarząd Dróg Powiatowych w zakresie dróg powiatowych: 
1) dokonuje rocznych przeglądów drzew przydrożnych  pod kątem ich stanu zdrowotnego,  
2) brygady patrolowe Obwodu Drogowego na bieżąco wykonują zabiegi utrzymaniowe w 

koronach drzew (obcinanie suchych zagrażających konarów), ponadto cześć robót doty-
czących zabiegów utrzymaniowych w zakresie zieleni zlecana jest firmom zewnętrznym,  

3) corocznie w miejscach zagrażających wymagających odwodnienia wykonywane są kratki 
deszczowe wraz z przykanalikami,  

4) ZDP przekazuje informacje do Urzędu Miasta, związane z  funkcjonowaniem kanalizacji 
deszczowej w mieście oraz uzgadnia z UM proponowane rozwiązania dotyczące popra-
wy funkcjonowania kanalizacji deszczowej. 

Na mocy zawartego porozumienia za bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście 
Giżycko odpowiedzialny jest Urząd Miejski w Giżycku. 

3. Nadleśnictwo Giżycko na bieżąco prowadziło kontrole szlaków komunikacyjnych w poro-
zumieniu z zarządcami dróg. Zagrożenia usuwane były niezwłocznie.  

4. W Nadleśnictwie Borki nie wystąpiły znaczne szkody w drzewostanach spowodowane 
przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne 

 
S. Informacje o działalności Prokuratury Rejonowej w Giżycku za 2013  r. 

Prokuratura Rejonowa w Giżycku podlega organizacyjnie Prokuraturze Okręgowej w 
Olsztynie. Obejmuje ona swoją właściwością miejscową powiaty giżycki oraz węgorzewski. W 
minionym roku w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku obowiązki służbowe wykonywało 6 
prokuratorów i 1 asesor. Średnie obciążenie pracą jednego prokuratora wynosiło 31,2 spra-
wy, dla porównania średnie obciążenie na jednego prokuratora w całym okręgu olsztyńskim 
wyniosło 25,2 sprawy. 
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Tab: 4 Dane statystyczne o działaniach na terenie powiatu giżyckiego Prokuratury Rejonowej w 

Giżycku. 

 2012 2013 

Przestępstwa stwierdzone w  powiecie 
giżyckim 

1.400 1.303 

Wpływ spraw karnych do prokuratury 2.475 2.623 

Załatwienie spraw w prokuraturze 2523 2633 

Zastosowanie środka zapobiegawczego- 
tymczasowe aresztowanie  

40 24 

 
Ocena realizacji w 2013 r. zadań Programu: 

 
Na podstawie przeprowadzonych analiz przedstawionych danych Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku jednogłośnie pozytywnie oceniła realizację przez poszczególne podmioty w 2013 
r. zadań „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego 
i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 – 2014”. Wśród działań istotnych dla Programu 
realizowanych w minionym roku należy wskazać: 

− Policjanci wykonali w sumie 5.387 służb, w tym 272 wspólne służby ze Strażą Miejską 
i Strażą Gminną. Dzielnicowi wykonali 882 obchody i 167 patroli. Wykonano 129 służb 
na wodzie, w tym 27 wspólnych służb z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunko-
wym, Urzędem Żeglugi Śródlądowej, Strażą Leśną. Skontrolowano 18 miejsc wypoczynku 
oraz kąpielisk, 175 łodzi oraz statków, ujawniono 4 nietrzeźwych sterników. W sezonie 
letnim Policjanci z Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 
wykonali 206 służb na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, podczas których 
ujawniono 251 wykroczeń. Poza sezonem letnim policjanci ze Szkoły Policyjnej w Szczyt-
nie zrealizowali 140 służb na rzecz KPP w Giżycku.  

− Na terenie powiatu ujawniono 4.566 wykroczeń naruszających przepisy o ruchu drogo-
wym (3.928 wykroczenia zakończono w postępowaniu mandatowym, 294 skierowaniem 
wniosku o ukaranie do sądu rejonowego). 

− Na terenie powiatu ujawniono 475 wykroczeń z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z czego 430 dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach 
publicznych. 

− Na terenie powiatu giżyckiego stwierdzono spadek przestępczości  o charakterze krymi-
nalnym, ogólnie ustalono 622 sprawców przestępstw, w tym 38 nieletnich. 

− Zmniejszyła się wykrywalność przestępstw rozbójniczych z 64,52% do 56,25%. 

− Zwiększyła się wykrywalność w kategorii bójek i pobić z 80% do 84%. 

− Zmniejszyła się wykrywalność kradzieży z 30,40% do 27,69%.  

− Zmniejszyła się wykrywalność kradzieży z włamaniem z 33,02% do 22,04%. 

− Straż Miejska w Giżycku zrealizowała 189 wspólnych patroli z Policją, brała udział w ak-
cjach prewencyjnych tj. "Znicz", "Pieszy", "Bezpieczna droga do szkoły", "Alkohol i narko-
tyki".  

− Na 13 skontrolowanych przez Straż Miejską na terenie miasta Giżycka sklepów monopo-
lowych – 7 posiada monitoring zewnętrzny. 

− Straż Gminna Giżycko zrealizowała 41 wspólnych patroli z Policją, odbyła również 901 
samodzielnych służb, brała udział w akcjach prewencyjnych tj. "Bezpieczne ferie", "Bez-
pieczne wakacje", "Bezpieczna droga do szkoły", "Znicz". 
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− Straż Gminna Giżycko ujawniła 4.493 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porząd-
kowi w komunikacji (ujawnionych przez urządzenia rejestrujące), w tym: zastosowała 
175 pouczeń, nałożyła 3.471 mandatów na kwotę 870.600 zł a 847 wniosków skierowała 
do sądu. 

− Straż Gminna w Miłkach zrealizowała 14 wspólnych patroli z Policją, brała udział we 
wspólnym zabezpieczeniu trasy przejazdu wyścigu kolarskiego odbywającego się na te-
renie gminy Miłki oraz tras przejazdu Rajdu Polski. Straż pomagała wolontariuszom w 
ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zrealizowała spotkania w szkołach w 
ramach akcji "Bezpieczne ferie' i "Bezpieczne wakacje", odbyła spotkanie z dziećmi z 
przedszkola w Miłkach na temat bezpieczeństwa na drogach, zabezpieczała uroczystości 
dożynkowe w Miłkach.  

− Straż Gminna w Miłkach ujawniła 6.214 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porząd-
kowi w komunikacji (ujawnionych przez urządzenia rejestrujące), w tym: zastosowano 
150 pouczeń, nałożono 5.521 mandatów na kwotę 1.398.490 zł a 543 wnioski skierowa-
no do sądu. 

− Monitoring sytuacji w miejscach szczególnie zagrożonych, ujętych w Programie, wykazał 
ponadto iż, należałoby zwiększyć liczbę wspólnych patroli Policji ze Strażą Gminną w 
Miłkach w miesiącach letnich oraz zwiększyć liczbę wspólnych służb Policji ze Strażą 
Gminną Giżycko. 

− Jednostki straży pożarnych interweniowały przy 826 zdarzeniach, których było 13% 
mniej niż w roku ubiegłym. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie miasta Giżycka, 
gdzie interwencje podejmowały przede wszystkim siły i środki Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. Poza Giżyckiem najczęściej interweniowano na 
terenie gminy Giżycko. Spośród służb współdziałających przy działaniach ratowniczo - 
gaśniczych najwięcej działań prowadzono z Policją (193) oraz z Pogotowiem Ratunko-
wym (143). 

Najwięcej razy interweniowała jednostka OSP Spytkowo (126) i OSP Miłki (126), OSP Wydmi-
ny (96). Najmniej razy interweniowały jednostki OSP Jeziorowskie (10) i OSP Sterławki 
Wielkie (27). Na akwenach wodnych powiatu giżyckiego prowadzono 35 działań (w tym 
m.in. 10 razy udzielano pomocy zwierzętom, 8 razy zabezpieczano imprezy masowe, 3 
razy poszukiwano topielców, 3 razy usuwano rozlewy ropopochodne, 7 razy wydobywa-
no zwłoki). Podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych najwięcej nieprawidłowości 
ujawniono w budynkach produkcyjno - magazynowych (73), budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych (58), obiektach użyteczności publicznej (53) oraz w gospodarstwach 
rolnych (44).  

− Miasto Giżycko dokonało zakupu kamery termowizyjnej (koszt 29.700 zł). 

− Miasto Giżycko złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Giżycko na TAK dla RAZEM 
BEZPIECZNIEJ – wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa młodzieży gimnazjalnej” w 
ramach programu „Razem Bezpieczniej”.  Wniosek przeszedł wstępną weryfikację, zna-
lazł się na 2 pozycji, wśród 7 najlepszych w województwie warmińsko – mazurskim, 
obecnie znajduje się na ostatnim etapie rozstrzygnięcia w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych. Wartość projektu: 125.365,69 zł, wnioskowana kwota dotacji: 91.550,69 zł, 
wkład własny: 33.815,00 zł. Projekt obejmuje m.in.: działania prewencyjne, profilaktycz-
ne, edukacyjno – informacyjne, zakup, montaż i uruchomienie kamery obrotowej w re-
jonie Gimnazjum Nr 2 i Lidla (wartość ok. 35.000 zł), tor przeszkód dla Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku (wartość ok. 18.000 zł), fantomy do resu-
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scytacji z oprogramowaniem dla Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
(wartość ok. 9.000 zł), czujki dymu i CO (wartość ok. 2.000 zł). 

Wnioski Komisji Bezpieczeństwa i Porządku: 

1. w zakresie zmiany oceny poziomu zagrożeń; 

2. w zakresie wprowadzenia nowych zapisów do Programu; 

 
1) Propozycje zmiany oceny poziomu zagrożeń: 

� W zakresie „zagrożeń pożarowych” w zakładach pracy Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 
wnioskowała obniżenie zagrożenia z 20 pkt. do 18 pkt.  

� W zakresie innych „zagrożeń pożarowych” Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wniosko-
wała obniżenie zagrożenia z 20 pkt. do 19 pkt.  

� W zakresie „awarii instalacji komunalnych” w instalacjach gazowych Komisja Bezpieczeń-
stwa i Porządku wnioskowała obniżenie zagrożenia z 10 pkt. do 9 pkt.  

� W zakresie „zagrożeń gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi” Komisja wnioskowała 
obniżenie zagrożenia z 70 pkt. do 60 pkt.  

 
2) Propozycje wprowadzenia nowych zapisów do Programu: 

� W zakresie „kradzieży” i „kradzieży z włamaniem” w gminie Kruklanki Komisja Bezpie-
czeństwa i Porządku wnioskowała dodanie działania polegającego na doświetleniu ulic. 

� W zakresie „uszkodzenia mienia” w gminie Kruklanki Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 
wnioskowała dodanie działania polegającego na poprawieniu stanu dróg. Zagrożenie oce-
niono na małe i przyznano 20 pkt., podmiot odpowiedzialny za realizację i finansujący to 
Gmina Kruklanki. 

� W zakresie „zagrożeń w szkołach” w gminie Wydminy Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 
wnioskowała uzupełnić miejsca zagrożone o następujący zapis: Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących w Wydminach – narkotyki, zagrożenie oceniono na  średnie i przyznano 31 pkt. 
Wskazano działania w celu zminimalizowania tego zagrożenia tj.: współpraca dyrekcji 
szkoły z Komendą Powiatową Policji w Giżycku, Sądem Rejonowym w Giżycku (III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich), Poradnią Psychologiczną. Podmioty odpowiedzialne za realizację 
tego działania to: dyrekcja szkoły, Policja. Podmioty finansujące to: Gmina Wydminy, Poli-
cja. 

� W zakresie „awarii instalacji komunalnych” Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wniosko-
wała dodanie zapisu dotyczącego awarii instalacji wodno – kanalizacyjnych. Zagrożenie 
oceniono jako małe i przyznano 20 pkt. Wskazano działania w celu zminimalizowania za-
grożenia: kontrole służb i instytucji odpowiedzialnych. Podmioty odpowiedzialne za reali-
zację tego działania to: samorządy lokalne (właściciele sieci), Powiatowy Inspektor Sani-
tarny. Podmioty finansujące to: samorządy lokalne, Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

Wszystkie wyżej wymienione propozycje zmian zostały przyjęte Uchwałą Nr XXXVI.209.2014 
Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego 
i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 – 2014. 

 
Przewodniczący 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
 

Starosta Giżycki 
Mirosław Dariusz Drzażdżewski 


