
 
UCHWAŁA NR XXIV/199/05 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 31 sierpnia 2005 roku 

 

w sprawie przyjęcia Programu Zapobiegania Przestępczości i Poprawy 

Bezpieczeństwa – Bezpieczna Chełmża. 

 

 

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz.  1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102,       
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)   
 
 

u c h w a l a   s i ę,   c o   n a s t ę p u j e: 

 

     § 1.  Przyjmuje się do realizacji Program Zapobiegania Przestępczości i 

Poprawy Bezpieczeństwa – Bezpieczna Chełmża, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

     § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmży. 

 

     § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
                Krzysztof Zduński 
 



 
Uzasadnienie 

 
 

do uchwały nr XXIV/199/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 
2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Zapobiegania Przestępczości i 
Poprawy Bezpieczeństwa – Bezpieczna Chełmża. 
 
 
 
 
       Wzrost przestępczości w kraju powoduje coraz większy niepokój w  
naszym społeczeństwie. Podjęcie działań profilaktycznych może spowodować 
zahamowanie dalszego wzrostu zjawisk kryminogennych. Policja  działając w 
odosobnieniu nie może sprostać wszystkim zagrożeniom. Wiele miast i gmin w 
ramach poprawy bezpieczeństwa swoich mieszkańców realizuje programy 
profilaktyczne zapobiegania przestępczości. Celem programu jest przede 
wszystkim : 
 

-   podniesienie poziomu poczucia  bezpieczeństwa mieszkańców Chełmży; 
-   obniżanie liczby zdarzeń noszących znamiona przestępczości pospolitej; 
-   zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa; 
-   ograniczanie narkomani i innych uzależnień wśród dzieci i młodzieży; 
-   niesienie pomocy rodzinom, w  których panuje przemoc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
                                                                              Załącznik do 
                                                                         Uchwały Nr XXIV/199/05 
                                                                               Rady Miejskiej Chełmży 
                                                                            z dnia 31 sierpnia 2005 r.               

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM  
 

ZAPOBIEGANIA PRZEST ĘPCZOŚCI 
I POPRAWY BEZPIECZE ŃSTWA 

 – BEZPIECZNA CHEŁM ŻA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chełmża 2005 r. 



 WSTĘP 
 
 
 Na ograniczenie przestępczości mają wpływ nie tylko działania policyjne, ale również 

funkcjonowanie  innych instytucji państwowych, społecznych  i  samorządowych. Ważna dla 

rozwoju sytuacji w tej sferze jest  także szeroko rozumiana aktywność społeczeństwa, w tym 

gotowość różnorodnych grup środowiskowych do angażowania się w przedsięwzięcia mające 

na celu minimalizację występowania zjawisk patologicznych. Uznając, iż korzystne będzie, 

aby krąg podmiotów , które będą włączone w realizację zamierzeń związanych z poprawą 

stanu bezpieczeństwa  i porządku publicznego  w Chełmży był jak najszerszy zamierza się 

wdrożyć Program Zapobiegania Przestępczości i Poprawy Bezpieczeństwa – Bezpieczna 

Chełmża. 

            Program ten wzorowany jest na doświadczeniach państw zachodnich oraz innych 

miast Polski, które wcześniej przyjęły je do realizacji. 

           W 1995 roku Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji opracowało polską wersję 

programu zapobiegania przestępczości. Od tego czasu, jest on sukcesywnie dostosowywany 

do specyfiki poszczególnych miast, uzupełniany i wprowadzany  do realizacji. W większości 

z nich spełnił wyznaczone cele   i założenia. Chodzi bowiem przede wszystkim o poprawę 

stanu bezpieczeństwa oraz o szerokie współdziałanie policji  z lokalnymi samorządami, 

organizacjami społecznymi  oraz samymi mieszkańcami. 

             Głównymi celami takiego partnerskiego współdziałania jest : 

• Wzrost świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa; 

• Zmniejszenie obaw przed staniem się ofiarą przestępstwa; 

• Wzrost poczucia bezpieczeństwa umożliwiający właściwe – bezpieczne 

funkcjonowanie w strukturach społecznych; 

• Ograniczenie przestępczości; 

• Stworzenie bezpiecznych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i życia 

społecznego. 

Ważna jest także poprawa wizerunku samego policjanta. Ma on wzbudzać społeczne 

zaufanie. 

Dlatego Rada Miasta Chełmża ma zamiar wprowadzić program, który będzie 

wdrażany w perspektywie kolejnych lat przy szerokim udziale zainteresowanych podmiotów, 

mających wpływ na poziom bezpieczeństwa społecznego w naszym mieście. 

 
 



 
 
 

 
1. Podstawowe założenia Programu : 

 
1) program jest przedsięwzięciem wieloletnim, uwzględniającym zmienność 

charakteru i skali  występujących na terenie miasta zagrożeń oraz stanu    poczucia 
bezpieczeństwa przez jego mieszkańców; 

 
2) program tworzą podprogramy cząstkowe realizowane w następujących  grupach 

panelowych: 
a) informacyjno-edukacyjnym, 
b) zapobiegania przestępczości pospolitej, 
c) bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, 
d) przeciwdziałania przemocy w rodzinie i opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi, 
e) reagowania kryzysowego; 
 

3) program zakłada spójność podejmowanych działań z „Programem Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego dla Gminy Miasta 
Toruń i Powiatu Toruńskiego”; 

 
4) przy realizacji programu należy uwzględniać następujące przesłanki: 

 
a) poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest wiarygodnym wskaźnikiem 

stanu bezpieczeństwa, 
b) tolerancja dla niewłaściwego lub nagannego zachowania, drobnych 

wykroczeń, występków i przestępstw o tzw. mniejszym ciężarze 
gatunkowym skutkuje wzrostem liczby ciężkich przestępstw, 

c) widoczna obecność służb porządkowych, świadomość stałego monitoringu, 
szybka naprawa szkód wyrządzanych przez wandali, powoduje 
„zniechęcenie” takich grup i ich wypieranie z obszarów aktywności, co 
często wiąże się z ich równoczesnym rozpraszaniem, 

d) długofalowe działania prewencyjne i wychowawcze stanowią metodę 
usuwania przyczyn zagrożeń, 

e) tylko wspólne, systematyczne i skoordynowane działania służb 
publicznych, różnych instytucji i organizacji oraz mieszkańców, mogą 
doprowadzić do wyraźnej poprawy sytuacji   w zakresie bezpieczeństwa w 
mieście, 

f) zaufanie mieszkańców do Programu  (podstawowy warunek jego 
powodzenia) będzie determinowane w pierwszym rzędzie skutecznością 
realizacji najprostszych działań np. szybką reakcją na wezwanie, 
gotowością do niesienia pomocy, widoczną konsekwencją w wykonywaniu 
postawionych zadań. 

 
2. Cele  Programu: 
 

 
1)    cele programu są następujące : 



 
a)    podniesienie poziomu poczucia  bezpieczeństwa mieszkańców Chełmży, 
b)    obniżanie liczby zdarzeń noszących znamiona przestępczości pospolitej, 
c)    zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa, 
d)    ograniczanie narkomani i innych uzależnień wśród dzieci i młodzież, 
e)    niesienie pomocy rodzinom, w  których panuje przemoc; 

 
 
          2)    osiągnięcie tych celów będzie możliwe m.in. poprzez: 

 
a) kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej mieszkańców 

Chełmży, 
b) realizacja działań prewencyjnych, edukacyjnych i wychowawczych  
      dla  zapobiegania zagrożeniom, 
c) podjęcie skutecznych działań restrykcyjno-represyjnych zmierzających 
       do ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych zagrożeń, 
d) rozwinięcie współpracy z podmiotami  gospodarczymi oraz  organizacjami  
       działającymi  w sferze społecznej   w celu podniesienia poziomu  
       bezpieczeństwa dla ich funkcjonowania, 
e) zapewnienie społecznego poparcia i udziału mieszkańców Chełmży 
      w przedsięwzięciu pod nazwą ”Program zapobiegania przestępczości i 
poprawy  
      bezpieczeństwa mieszkańców Chełmży ”. 

 
3. Zadania Programu : 

 
1)    podjęcie skutecznych działań restrykcyjno-represyjnych zmierzających 
         do ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych zagrożeń; 
2)    stworzenie, realizacja i aktualizacja działań prewencyjnych, edukacyjnych 
         i prewencyjno-wychowawczych dla zapobiegania zagrożeniom; 
3)    zapewnienie społecznego poparcia i udziału mieszkańców w Programie. 

 
4. W realizacji Programu uczestniczą : 

 
1)   władze samorządowe Chełmży; 
2)   jednostki administracji publicznej działające na terenie Chełmży; 
3)   jednostki oświatowe; 
4)   organizacje społeczne i związkowe; 
5)   lokalni przedsiębiorcy, handlowcy i firmy usługowe; 
6)   władze spółdzielni mieszkaniowych i samorządy mieszkańców;  
7)   wspólnoty wyznaniowe; 
8)   indywidualni mieszkańcy deklarujący chęć działania w ramach Programu. 

 
5. Struktura organizacyjna Programu. 

 
1)   program realizowany będzie na trzech poziomach organizacyjnych; 
 

a) poziom koordynacyjny - Zespół Koordynacyjny – stała grupa osób 
reprezentujących wszystkich uczestników Programu powołana do 
monitorowania i aktualizowania Programu,                                                                    



b) poziom organizacyjno-zarządzający – Grupy panelowe  -  grupy osób 
reprezentujących  uczestników programu i  zaproszonych specjalistów  do 
realizacji programów cząstkowych, 

c) poziom realizacyjny – zawodowe służby porządkowe i ratownicze 
(publiczne), organizacje i stowarzyszenia wyrażające wolę współpracy 
programowej, firmy ubezpieczeniowe, agencje ochrony osób i mienia, 
przedsiębiorcy, środowiska lokalne ( wspólnoty mieszkaniowe, parafialne itp.) 
biorące bezpośredni udział w realizacji poszczególnych zamierzeń. 

 
 
 
 

6. Finansowanie Programu; 
 

1)   program  finansowany będzie  z następujących źródeł : 
 

a) budżetu  Urzędu Miasta Chełmży, 
b) funduszy pomocowych, 
c) darowizn i składek pochodzących od podmiotów gospodarczych                                        

i indywidualnych mieszkańców. 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


