
PORZĄDEK PUBLICZNY, 

BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI,

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

W POWIECIE POZNAŃSKIM 
W 2019 ROKU. 



Na realizację zadań powiatu z zakresu porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 

ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku 
wydatkowano środki finansowe 

w wysokości  2.584.000 zł.

Łącznie w latach 2000-2019 wydatkowano już 
25.833.000,00  zł.



Sprawozdanie z 
działalności 

Powiatowej Komisji 
Bezpieczeństwa i 

Porządku za rok 2019 
Starosta Poznański 

przekazał w 
ustawowym terminie.



W roku 2019 Komisja 
zebrała się na 3 posiedzeniach. 

Działania i programy profilaktyczno-edukacyjne z 
udziałem członków Komisji ukierunkowane były na 

poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców Powiatu.



Tematy omawiane na posiedzeniach Komisji. 

1. Roczne sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji ze swojej działalności.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu

w 2018 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 w 2018 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 2018.

8. Informacja Starosty Poznańskiego o sposobie realizacji „Powiatowego Programu

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku

Publicznego” w 2018 roku.

9. Przedstawienie sprawozdania z konkursu „Najlepszy Komisariat Roku 2018 Powiatu

Poznańskiego”.

10. Podpisanie regulaminu konkursu „Komisariat Roku 2019”.

11. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli za pierwsze

półrocze na terenie powiatu poznańskiego roku 2019. Zaopiniowanie pracy Komendy

Miejskiej Policji w Poznaniu.

Tematy omawiane na posiedzeniach Komisji. 



12. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu

poznańskiego w pierwszym półroczu roku 2019. Zaopiniowanie pracy Komendy

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

13. Działania podejmowane przez służby i społeczne organizacje ratownicze w okresie

letnim 2019 (KMP, KMPSP, PSSE).

14. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych przekazanych przez Powiat

w I półroczu roku 2019 przez (KMP, KMPSP, WSPR, SG).

15. Organizacja V pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim”.

16. Inauguracja programu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego - VII

edycji konkursu „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie”.

Tematy omawiane na posiedzeniach Komisji. 



Tematy omawiane na posiedzeniach Komisji. 

17. Przedstawienie projektu „Budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019” 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.

18. Przedstawienie 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.

19. Informacja ZDP dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych.

20. Informacja Zespołu ds. BRD dotycząca realizowanych spraw w zakresie organizacji

ruchu na drogach Powiatu.

21. Przyjęcie planu prac Komisji na 2020 rok.



Działania podejmowane w ramach realizacji

„Programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego powiatu poznańskiego”.

(Uchwała Nr XII/142/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 listopada 2015 roku).



Na realizację inicjatyw  

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Powiatu Poznańskiego w roku 2019 
wydatkowano blisko 239.952,00 zł.



Program edukacyjny 

„Odblaski dla pierwszoklasistów”.

W 2019 roku rozdano 5980 sztuk kamizelek.

W trakcie 18 lat trwania akcji rozdano ponad 66.000 sztuk 
elementów odblaskowych.



Program profilaktyczny pt. 
„Czujka tlenku węgla może 

uratować twoje życie”.

W latach 2013-2019 
726 sztuki czujek czadu 

trafiło do mieszkańców Powiatu.



Finansowanie programu prewencyjnego pt.: 
„Poznański rower – bezpieczny rower”. 



Drobne upominki dla klientów Starostwa 
Powiatowego z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet oraz świąt bożego narodzenia.



Wsparcie działań Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

(konkursy i akcje prewencyjne). 



Współorganizacja 
- Finału powiatowego Ogólnopolskiego 

Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym w Murowanej Goślinie (szkoły 

podstawowe i gimnazja)
- Finału powiatowego Ogólnopolskiego 

Turnieju Motoryzacyjnego w Bolechowie 
(szkoły ponadpodstawowe). 



VI Piknik Rodzinny 
„Bezpieczni w powiecie poznańskim”.



Wsparcie w organizacji Dni Służb Ratowniczych 
pod hasłem „I Ty możesz pomóc” - Tarnowo 

Podgórne.



Wsparcie finansowe Powiatu Poznańskiego 
dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 

w roku 2019 wyniosło blisko 
1.027.471,00 zł.

Dodatkowo kwota 500.000,00 zł z budżetu 2018 na 
modernizację Komisariatu Policji w Tarnowie 

Podgórnym została przeniesiona do wydatkowania 
w roku 2019.   



22 stycznia 2020 r., uroczyste otwarcie 
zmodernizowanego Komisariatu Policji                        

w Tarnowie Podgórnym. 

Na modernizację i wyposażenie 
Komisariatu Powiat Poznański przekazał 

kwotę 700.000,00 zł. 



Ze środków powiatu zakupiono 
m.in. 14 pojazdów:

 4 samochody typu SUV oznakowane;

 2 samochody typu SUV nieoznakowane;

 4 samochody segmentu C nieoznakowane;

 3 samochody segmentu C oznakowany

 1 samochód transportowy nieoznakowany.



Powiat współfinansował także dalszy remont 
Ogniwa Przewodników Psów Służbowych 

WZM KMP w Poznaniu oraz zakup różnego 
sprzętu techniki policyjnej. 



45.000,00 zł. przeznaczono dla zwycięzców 
konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu 

Poznańskiego” za rok 2018: 

I nagroda 30.000,00 zł – KP Pobiedziska;
II nagroda 10.000,00 zł – KP Buk;

III nagroda 5.000,00 zł – KP Kostrzyn.    



Komendant KP Pobiedziska 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 za 
osiągnięcia w służbie, dla policjantów 

Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, którzy 
realizowali zadania z zakresu służby 

prewencyjnej na terenie 
Powiatu Poznańskiego.

W roku 2019 nagrodzono 33 policjantów.



W roku 2019 Powiat Poznański 
przeznaczył środki finansowe na rzecz Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, 
w wysokości 1.071.641,11 zł. 



Kontynuowano modernizację obiektu 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 
w Bolechowie, mieszczącego także 

Powiatowy Ośrodek Szkolenia Ochotniczych 
Straży Pożarnych .  



Modernizacja obiektu Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krzesinach.



Dofinansowano zakup pojazdu 

ratowniczo-gaśniczego GCBA oraz innego 

sprzętu ratowniczo-gaśniczego.



Powiat sfinansował także zakup środków 
ochrony indywidualnej strażaka, 

wyposażenia grup specjalistycznych oraz 
organizację szkoleń specjalistycznych.



Powiat wspierał także (poprzez sfinansowanie 
druku materiałów edukacyjnych i drobnych 

upominków) realizację zadań prewencji społecznej 
dla dzieci w salce edukacyjnej „Ognik”.



Powiat Poznański ufundował nagrodę 
finansową dla strażaka PSP - zwycięzcy 

konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego.



W roku 2019 Powiat Poznański przeznaczył środki 
finansowe na rzecz Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, 
w wysokości 136.903,00 zł.             



Dla 25 Jednostek OSP zakupiono 

zestawy: smok pływający, 2 odcinki 

węża ssawnego W-100, 1 odcinek węża 

tłocznego powlekanego W-75, 2 odcinki 

węża tłocznego powlekanego W-52.

Kwotę 97.500,00 zł przeznaczono na zakup 
sprzętu dla Jednostek OSP.

Sprzęt otrzymały Jednostki OSP: OSP Buk; OSP Czerwonak; OSP Dopiewo; OSP Zakrzewo;

OSP Gowarzewo; OSP Kleszczewo; OSP Plewiska; OSP Brzeźno; OSP Kostrzyn Wielkopolski;

OSP Kamionki; OSP Kórnik; OSP Luboń; OSP Pecna; OSP Mosina; OSP Murowana Goślina;

OSP Biskupice; OSP Pobiedziska; OSP Puszczykowo; OSP Napachanie; OSP Rokietnica;

OSP Strykowo; OSP Golęczewo; OSP Swarzędz; OSP Kobylnica; OSP Tarnowo Podgórne



Powiat Poznański w roku 2019 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.



- Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP 
Województwa Wielkopolskiego.

- 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 Wędkarskie OSP i PSP.

- Dzień Kobiet w strażnicy OSP Rokietnica.



- Powiatowe Zawody Strzeleckie Strażaków

OSP i PSP.
- Powiatowy Turniej w Tenisie Stołowym

OSP i PSP.
- Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Powiatu Poznańskiego.



Podsumowanie współpracy Powiatu z 
Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz 

Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu w 2019 roku. Określenie zadań 
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego 

jednostek ochrony przeciwpożarowej 
na 2020 r.



Powiat Poznański ufundował nagrody 
finansowe dla druhów OSP w konkursie 

Strażak Roku Powiatu Poznańskiego.



W roku 2019 Powiat Poznański przekazał środki 
finansowe na rzecz Placówki Straży Granicznej 

w Poznaniu - Ławicy, 
w wysokości 20.000,00 zł. 



Dofinansowano zakup paliwa dla pojazdów SG 
wypełniających zadania służbowe na terenie 

Powiatu Poznańskiego oraz zakupu usług 
tłumaczy przysięgłych.



Na zadania z zakresu Obrony Cywilnej  w roku 
2019 Powiat Poznański przeznaczył środki 

finansowe w wysokości 13.121,88 zł. 



XIII Powiatowe Zawody Obrony Cywilnej 
- Plewiska.



W roku 2019 Powiat Poznański wspierał
realizację zadań ratownictwa wodnego. 

W ramach konkursu dla organizacji prowadzących działalność 
pożytku publicznego Ratownictwu Wodnemu RP przekazano 

40.000.00 zł.



Przekazano środki na realizację zadania z zakresu 
ratownictwa wodnego polegającego na organizowaniu 

i udzielaniu pomocy osobom na akwenach Powiatu.

W ramach przekazanych środków: 

- przeprowadzono 100 3-osobowych, min. 3 godzinnych

patroli (w okresie 3 maja – 29 września 2019);

- zakupiono 1 szt. zestawu medycznego R-1;

- zakupiono paliwo do pojazdów patrolowych.



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

w wysokości 21.201,16 zł.

735.000,00 zł - ustawowa rezerwa na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych nie została 

wydatkowana.



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

- oceny stanu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej w

Powiecie;

- przygotowanie przeciwpowodziowe powiatowych służb, inspekcji i straży;

- przygotowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do działań

w sytuacji kryzysowej.



Kwalifikacja wojskowa 2019.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 i 2 przebadały i ustaliły kategorie 
zdolności do czynnej służby wojskowej 2092 osób.



Na doposażenie powiatowej bazy 
materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego 

wydatkowano 10.160,96 zł.



Bolechowo - powiatowa baza materiałów 
i sprzętu przeciwpowodziowego.



- 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);

- i inne.

Obecnie na stanie Bazy znajduje się m.in.: 




