Załącznik do
Uchwały Nr XXII/92/2016
Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim
z dnia 27 października 2016 r.

POWIATOWY PROGRAM
ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ
OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
NA LATA 2016 - 2020

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
POWIATU RADZYŃSKIEGO
Radzyń Podlaski - 2016
1

I. WPROWADZENIE
Jedną z najważniejszych potrzeb społecznych jest poczucie bezpieczeństwa i jak
wykazują badania opinii publicznej, utrzymuje się ono na niskim poziomie. Stan
bezpieczeństwa, wynikający ze statystycznego obrazu zagrożenia przestępczością jest
również odbierany przez społeczeństwo jako nie zadawalający.
W opinii
mieszkańców szczególny niepokój budzą niebezpieczne zachowania
nieletnich i młodzieży starszej. Jest to przede wszystkim uleganie nałogom, agresywny
i przestępczy styl życia a także wszechobecne i przekraczające normy społeczne zachowania.
Zjawiska te funkcjonują w opinii społecznej jako groźne i narastające.
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu zależy także m. in. od
prawdopodobieństwa wystąpienia katastrof naturalnych, epizoocji, pożarów, awarii
technicznych, od organizacji ruchu drogowego i funkcjonowania służb ratowniczych – w tych
zakresach nie notuje się szczególnych zagrożeń.
Szczegółowe informacje i analizy znajdują się w rocznych sprawozdaniach Komendy
Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a także innych
instytucji znajdujących się na terenie powiatu.
Przestępczość jako zjawisko społeczne rozwija się podobnie jak społeczeństwo
i państwo i tak jak one przybiera różne formy rozszerzając swój zasięg. Różnorodność
przyczyn przestępczości oraz sprzyjających jej okoliczności jak również stopień
skomplikowania związków i powiązań, uniemożliwiają stawianie prostych diagnoz i recept.
Potrzebą teraźniejszości jest więc podejmowanie wszelkich możliwych działań zmierzających
do ograniczenia przestępczości przez każdy podmiot mogący mieć wpływ na stan
bezpieczeństwa i porządku.
Samorząd terytorialny posiada pewne uprawnienia w zakresie ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego, wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o policji
czy innych ustaw szczegółowych. Art. 4 ust. 1 pkt. 15 ustawy o samorządzie powiatowym
nakłada na powiat obowiązek wykonywania zadań publicznych o charakterze ponad
gminnym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a art. 12 ust. 9 b w/w
ustawy zalicza do kompetencji Rady Powiatu uchwalenie powiatowego programu
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
Powołana w Powiecie Radzyńskim Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest
instrumentem Starosty przy pomocy którego realizuje on zadania w zakresie bezpieczeństwa
i porządku.
Powiat jako podmiot organizacyjny dla tworzących go gmin jest pewnym zwartym
obszarem terytorialnym, społecznym i gospodarczym, dlatego też powiatowy program
poprawy stanu bezpieczeństwa powinien uwzględniać gminne programy bezpieczeństwa
i przewidywać wspólne przedsięwzięcia. Należy bowiem mieć na uwadze, że w ramach
kompetencji samorządowych – podstawowe, ale i najszersze działania w zakresie
zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego wykonują gminy. Integracją
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działalności gmin i powiatu w tym zakresie powinna zajmować się Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku.
Bezpieczeństwo to również przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
dbałość o zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej na terenie powiatu oraz dbałość
o jakość powietrza, stan czystości wód i gleby.
Bezpieczeństwo to również przeciwdziałanie chorobom zakaźnym zwierząt zwalczanych
z urzędu.

II. STRATEGIA CELÓW – PRIORYTETY
Program zakłada przede wszystkim osiągnięcie celów i zamierzeń sprowadzających
się do:
- wypracowania efektywniejszych form bieżącego współdziałania międzyinstytucjonalnego
oraz wielopodmiotowego z administracją rządową i samorządową powiatu,
- podniesienia do należytej rangi w odbiorze społecznym zagadnień obszaru ochrony
porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców w wymiarze lokalnym,
gwarantowanych w zakresie ustawowym przez uprawnione podmioty,
- uzyskania szerokiego wydźwięku i aprobaty społecznej dla podejmowanych z inspiracji
lokalnych środowisk inicjatyw na rzecz poprawy ładu, porządku i bezpieczeństwa w
powiecie,
- eliminowania stereotypów i postaw zachowawczych, tłumiących sens oddolnych, częstokroć
nowatorskich przedsięwzięć ,
- wypracowania wydolniejszych, nie pozorowanych form komunikacji dwustronnej w ramach
współdziałania wielu podmiotów ochrony prawnej,
- wdrożenia nowych, skuteczniejszych procedur i zasad współpracy wszystkich podmiotów
w sytuacjach likwidacji zagrożeń, realizacji lokalnych inicjatyw i programów prewencyjnych,
- preferowania w ramach służbowych działań zasad partnerskich kontaktów i relacji
otwartych z mieszkańcami oraz przedstawicielami innych urzędów i instytucji oraz organów
administracji publicznej,
- pełniejszego zaangażowania w ramach akcji promocyjno-informacyjnej za pośrednictwem
środków masowego przekazu na rzecz szeroko pojmowanych działań profilaktycznych
dążących do zahamowania wzrostu przestępczości na terenie powiatu, zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa obywateli .
Wykonanie przyjętych kierunków i przedsięwzięć Programu pozwoli na :
a) odczuwalne wyhamowanie dynamiki wzrostu zagrożeń przestępczością pospolitą;
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b) relatywny wzrost poczucia bezpieczeństwa społecznego w powiecie radzyńskim poprzez
minimalizację liczby przestępstw i zagrożeń patologiami społecznymi, (przede wszystkim
dewiacjami i dysfunkcjami rodzinnymi oraz przestępczością wśród najmłodszych);
c) zwiększenie roli innych podmiotów poza Policją w utrzymaniu ładu i porządku na terenie
powiatu;
d) zwiększenie możliwości kreatywnego oddziaływania w otoczeniu placówek oświatowych
i wychowawczych przez prezentowanie wzorców prospołecznych oraz eliminowanie
zachowań nagannych przejawiających się nietolerancją, łamaniem prawa, przynależnością do
subkultur oraz grup przestępczych;
e) wspólne skoordynowanie działań wszystkich podmiotów
odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo ludności na naszym terenie w celu zwiększenia przekonania o skuteczności
przedsięwzięć prowadzonych przez poszczególne instytucje;
f) powstrzymanie niebezpiecznych tendencji szerzenia się narkomanii i alkoholizmu
w środowiskach szkolnych i młodzieżowych.
Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa
Obywateli i Porządku Publicznego powiatu radzyńskiego stawia precyzyjne zadania
wszystkim organom administracji państwowej i samorządowej mogące przyczynić się do
realnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa na podległym terenie jak też subiektywnego
odczucia poprawy komfortu przebywania, zamieszkiwania
oraz uczestniczenia
w codziennym życiu naszego powiatu.
W programie oprócz zagrożeń występujących lokalnie na terenie powiatu, które znane są
od dawna wszystkim służbom odpowiedzialnym za utrzymanie ładu, porządku
i bezpieczeństwa mieszkańców pojawiają się zagrożenia związane z terroryzmem, przemytem
substancji toksycznych i radioaktywnych, itp.
Przewiduje się możliwość bieżącej aktualizacji Programu w zależności od mogących
wystąpić zagrożeń.

III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I OCENA ZAGROŻENIOA POWIATU
1. Umiejscowienie powiatu
Powiat radzyński położony jest w środkowo - wschodniej Polsce w północnej części
województwa lubelskiego. Od północnego - wchodu powiat radzyński graniczy
z powiatem bialskim, od wschodu z powiatem parczewskim, od południa z powiatem
lubartowskim, zaś od zachodu z powiatem łukowskim. Stolicą Powiatu jest Radzyń Podlaski.
Miasto leży w odległości ok. 80 km od Lublina, ok. 70 km od przejścia granicznego
z Białorusią w Sławatyczach oraz 150 km od stolicy Polski –Warszawy.
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Powiat radzyński zajmuje powierzchnię 965 km ², co stanowi 3,8 % powierzchni
województwa lubelskiego i 0,3 % powierzchni Polski. Do największych gmin wiejskich
powiatu należą gminy: Wohyń, która zajmuję 18,5 % powierzchni powiatu radzyńskiego,
Radzyń Podlaski, Kąkolewnica, natomiast najmniejszą powierzchnię posiadają gminy:
Czemierniki (11,2 % powierzchni powiatu radzyńskiego) i Ulan-Majorat (11,2 % powierzchni
powiatu radzyńskiego).
W skład powiatu wchodzą następujące gminy: gmina miejska Radzyń Podlaski, oraz
gminy wiejskie: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski,
Ulan-Majorat, Wohyń.
Mapa 1. Mapa powiatu radzyńskiego

Źródło: www.powiatradzynski.pl
Powiat charakteryzuje się stosunkowo korzystnym układem osadniczym.
W skład powiatu wchodzi 1 gmina miejska oraz 7 gmin wiejskich. W powiecie
wyodrębnionych jest 128 miejscowości wiejskich.
Liczba miejscowości wiejskich w poszczególnych
gminach powiatu jest
zróżnicowana. Najmniejszą liczbę miejscowości wiejskich posiada gmina Czemierniki,
największą zaś gmina Radzyń Podlaski obejmująca 24 miejscowości wiejskie. Dane te
obrazuje poniższa tabela.
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Tab. 1 Liczba miejscowości wiejskich w poszczególnych gminach powiatu radzyńskiego

Lp.

Jednostka

Miejscowości

Sołectwa

17
9
20
18
24
22
18

15
9
20
13
20
20
17

Gminy
1.
Gmina Borki
2.
Gmina Czemierniki
3.
Gmina Kąkolewnica
4.
Gmina Komarówka Podlaska
5.
Gmina Radzyń Podlaski
6.
Gmina Ulan-Majorat
7.
Gmina Wohyń
Źródło danych: GUS Bank Danych Lokalnych
2. Sieć osadnicza

Powierzchnię poszczególnych miast i gmin oraz ich udział % w powierzchni powiatu
przedstawia poniższa tabela.
Tab. 2 Powierzchnia gmin powiatu radzyńskiego.
Lp.

Jednostka

Powierzchnia
ogółem ha
1.
m. Radzyń Podlaski
1931
2.
Borki
11182
3.
Czemierniki
10749
4.
Kąkolewnica
14753
5.
Komarówka Podlaska
13797
6.
Radzyń Podlaski
15499
7.
Ulan-Majorat
10778
8.
Wohyń
17817
Źródło danych: GUS Bank Danych Lokalnych

Lokata gmin
w powiecie
x
5
7
3
4
2
6
1

% udział
2,0
11,5
11,1
15,3
14,3
16,1
11,2
18,5

3. Liczba i struktura ludności
Zgodnie z danymi GUS w dniu 31 grudnia 2014 r. na terenie powiatu liczba ludności
faktycznie zamieszkałej wynosiła 60606 osób, co stanowiło 2,8 % ludności województwa
lubelskiego. Powiat radzyński należy do słabo zurbanizowanych i zaludnionych. W Radzyniu
Podlaskim mieszka 16102 osób tj. 26,6 % ludności powiatu. W województwie lubelskim
współczynnik urbanizacji jest znacznie wyższy i wynosi 46,2 % , natomiast w kraju 60,3 %.
Gęstość zaludnienia na 1 km² wynosi 63 osoby i jest znacznie niższa niż
w województwie lubelskim (85 osób) i kraju (123 osoby).
W ogólnej liczbie mieszkańców powiatu kobiety stanowią 50,1 %. Wskaźnik ilości
kobiet na 100 mężczyzn wynosi 100, przy średnim w województwie lubelskim 106.
Według danych statystycznych najwięcej ludności mieszka w mieście Radzyń
Podlaski oraz gminach: Kąkolewnica i Radzyń Podlaski, a najmniej w gminach: Komarówka
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Podlaska i Czemierniki. Do najbardziej zaludnionych jednostek samorządowych (liczba
mieszkańców na 1 km²) należy miasto powiatu i gminy: Ulan-Majorat, Kąkolewnica.
Wskaźnik ten jest najniższy w gminach: Komarówka Podlaska, Wohyń, Czemierniki.
W ogólnej liczbie ludności powiatu osoby w wieku nieprodukcyjnym stanowiły na
koniec 2014 roku 34,6 %, przy średniej w województwie lubelskim 34,3 % i Polsce 34% .
Głównym źródłem utrzymania dla 56 % gospodarstw domowych jest praca: poza
rolnictwem - 38,9 %, w rolnictwie – 17,1 % oraz dla 44 % niezarobkowe źródła utrzymania:
emerytury – 27,6 %, renty – 11,4 %, inne - 5% .
4. Użytkowanie gruntów
Powiat radzyński jak całe województwo lubelskie jest powiatem typowo rolniczym.
Na 96506 ha ogólnej powierzchni powiatu, użytki rolne stanowią 73,4% powierzchni,
a same grunty orne 51,8% powierzchni powiatu. W przypadku podregionu bialskiego użytki
rolne zajmują 63,8% powierzchni podregionu, a grunty orne 41,3%, natomiast dla
województwa
lubelskiego
wynoszą
one
odpowiednio:
70,1%
i
52,5%.
Z uwagi na przewagę gleb gorszej bonitacji (IV, V i VI klasa) w powiecie, dość znaczny
udział w strukturze użytkowania gruntów mają łąki i pastwiska. W powiecie zajmują
powierzchnię 16,2% i jest to wskaźnik o 10 pkt. proc. wyższy niż w podregionie lubelskim
i o 3 pkt. proc. wyższy niż w województwie lubelskim. Sady zajmują 1,4 % powierzchni
powiatu.
Użytkowanie rolnicze gruntów przekłada się na intensywną hodowlę zwierząt.

5. Lasy
Powiat cechuję się średnim poziomem lesistości. Lasy zajmują 21,2 % powierzchni
i wskaźnik ten nie uległ zmianie w okresie 3 ostatnich lat. W porównaniu do podregionu
bialskiego lesistość w powiecie radzyńskim jest znacznie niższa (7,3 p. proc.), natomiast
w porównaniu do województwa lubelskiego wskaźnik jest niższy o 2 p. proc. Lasy publiczne
w powiecie zajmują tylko 56,3 % ogólnej powierzchni lasów i są głównie własnością Skarbu
Państwa. Szczegółowe dane porównawcze prezentuje poniższa tabela.
Tab. 3 Powierzchnia gruntów leśnych, lesistość, powierzchnia lasów w powiecie
radzyńskim
Powierzchnia gruntów leśnych, lesistość, powierzchnia lasów w powiecie radzyńskim
Powierzchnia lasów w powiecie [ha]
Wyszczególnienie Powierzchnia Lesistość
ogółem
w tym
w tym
udział %
gruntów
[%]
Lasy
Lasy
lasów
leśnych [ha]
publiczne prywatne publicznych
Powiat radzyński

20738

21,2

20441

Źródło danych: GUS, Bank Danych Lokalnych
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11499

8942

56,3

Lasy na terenie powiatu są zróżnicowane gatunkowo. Dominującymi zespołami
leśnymi są bory mieszane i sosnowe z dużym udziałem brzozy. Miejscami na obszarach
podmokłych występują olsy, a lokalnie w dolinach rzek łęgi. W południowej części powiatu
znajdują się lasy grądowe (grabowe i dębowe). Na terenie powiatu występuje kilka dużych
powierzchni leśnych m. in. lasy w gminie Komarówka Podlaska, Lasy Czemiernickie, lasy
między Radzyniem Podlaskim a Kąkolewnicą oraz na zachód od Radzynia Podlaskiego.
Największa lesistość (29,0) występuje w Gminie Radzyń Podlaski. Ogółem lasy zajmują
w gminie 4575 ha, co stanowi 29 % ogólnej powierzchni gruntów, z czego 70 % zajmują
Lasy Państwowe, pozostałą część stanowią lasy prywatne. Lesistość gminy Radzyń Podlaski
znacznie przewyższa średnią lesistość w powiecie.
6. Wody powierzchniowe i podziemne
Sieć rzeczna na obszarze powiatu radzyńskiego jest dobrze rozwinięta. Przez teren
powiatu przepływa 9 rzek:
 Białka dopływ Tyśmienicy,
 Bystrzyca dopływ Tyśmienicy,
 Kanał Wieprz-Krzna,
 Krzna Południowa,
 Piwonia dopływ Tyśmienicy,
 Żarnica,
 Stanówka,
 Tyśmienica prawy dopływ Wieprza.
Tyśmienica jest największym prawostronnym dopływem Wieprza o długości 75 km.
Do Tyśmienicy wpada rzeka Piwonia, Bystrzyca Północna i Białka. Na obszarze powiatu
radzyńskiego brak jest większych naturalnych zbiorników wód stojących. Miejscami
występują tylko oczka wodne. W dolinie Tyśmienicy (okolice Niewęgłosza) oraz Bystrzycy
(Borki) zlokalizowane są stawy rybne. Na pograniczu gminy Komarówka Podlaska
zlokalizowany jest duży zbiornik retencyjny dla kanału Wieprz- Krzna - ,,Żelizna’’.
Teren powiatu położony jest na pograniczu podziemnych zlewni Wieprza (część środkowa
i południowa powiatu) oraz Bugu (część północna i wschodnia).
7. Zagrożenia powodziowe
Ochrona przed powodzią (podtopieniami) należy zarówno do zadań organów
administracji rządowej jak i samorządowej, które maja obowiązek podejmowania
i realizacji w ramach planowanej gospodarki wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych
i innych zadań niezbędnych do zwiększenia stopnia zabezpieczenia ludności
i gospodarki przed powodzią. Główne zagrożenie powodziowe w powiecie występuje
w dolinie rzeki Tyśmienica, Bystrzyca, Krzna, Piwonia. Rzeka Tyśmienica stanowiąca
główne zagrożenie powodziowe w powiecie, jest rzeką nieuregulowaną. W okresach powodzi
(podtopień) - wiosennych roztopów, występuje z brzegów, tworząc duże rozlewiska na
przybrzeżne nieużytki zielone i łąki na obszarze do 3000 ha.
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8. Infrastruktura społeczna
8.1 Edukacja
Edukacja jest ważną inwestycją gospodarczą, polityczną i społeczną. Wykształcenie
i kompetencja ludzi stają się najważniejszymi wartościami współczesnej cywilizacji oraz
społeczeństw opartych na wiedzy.
Na terenie powiatu działają:
 przedszkola,
 szkoły podstawowe,
 szkoły gimnazjalne,
 szkoły ponadgimnazjalne,
 szkoły dla dorosłych,
 szkoły specjalne.
Przedszkola
W roku szkolnym 2014/2015 roku na terenie powiatu radzyńskiego funkcjonowało
11 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 7 punktów przedszkolnych i 3 zespoły wychowania
przedszkolnego. Uczęszczało do nich łącznie 1050 dzieci. Na terenie powiatu działają, także
przedszkola niepubliczne m. in. Niepubliczne Przedszkole „Bambino” Spółdzielczej
Mleczarni „Spomlek”, Niepubliczne Przedszkole ,,Kacperek’’, Niepubliczne Przedszkole
„Ananas”, Uniwersytet Maluszka i Prywatne Przedszkole „Biedroneczka”.
Analizując demografię zauważa się znaczny spadek liczby dzieci w wieku 0-4 lat.
Oznacza to, że w najbliższych latach zmniejszy się zapotrzebowanie na przedszkola.
Szkoły podstawowe
Na terenie powiatu radzyńskiego w roku szkolnym 2014/2015 działało 39 szkół
podstawowych. Do tych szkół uczęszczało łącznie 4 791 dzieci.
Gimnazjum
W roku szkolnym 2014/2015 w powiecie radzyńskim działało 15 szkół
gimnazjalnych, w tym jedno specjalne. Uczęszczało do nich 2145 uczniów, o 65 uczniów
mniej niż w 2013 roku i, aż o 274 uczniów mniej niż w 2011 roku. Na przestrzeni lat 20072014 zauważa się znaczny spadek liczby uczniów szkół gimnazjalnych.
Szkoły ponadgimnazjalne
W roku szkolnym 2014/2015 na terenie powiatu radzyńskiego funkcjonowało
12 publicznych szkół ponadgimnazjalnych w tym:
 3 licea ogólnokształcące dla młodzieży,
 3 licea dla dorosłych,
 3 technika, w tym jedno dla dorosłych,
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 3 zasadnicze szkoły zawodowe, w tym jedna specjalna,
oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
Do szkół ponadgimnazjalnych uczęszczało 1986 osób.
Inne placówki oświatowe
Na terenie powiatu funkcjonują, także inne szkoły dla młodzieży i dorosłych m.in.
Zespół Szkół Zawodowych PROFIT w Radzyniu Podlaskim, Zakład Doskonalenia
Zawodowego Filia w Radzyniu Podlaskim - szkoła wpisana do ewidencji Starostwa
Powiatowego w Radzyniu Podlaskim i posiada uprawnienia szkoły publicznej (Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Policealne
Studium Zarządzania i Marketingu) oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Radzyniu
Podlaskim.
Na terenie powiatu działa:
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim
 Ośrodek Kształcenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim
8.2 Pomoc społeczna
Na terenie powiatu radzyńskiego znajduje się wiele instytucji i organizacji
pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej.
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim,
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 7 Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej,
 Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego - Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Mój Dom’’,
 Świetlice środowiskowe,
 Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych
z Zaburzeniami Psychicznymi,
 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
 Noclegownia,
 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Carpe Diem’’,
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału Regionalnego w
Radzyniu Podlaskim,
 Polski Związek Niewidomych Koło w Radzyniu Podlaskim,
 Stowarzyszenie Pomocna Dłoń – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
i Świetlica Środowiskowa w Wohyniu,
 Polski Czerwony Krzyż- Zarząd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim,
 Radzyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy”
 Warsztat Terapii Zajęciowej w Kolembrodach
 Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Radzyniu Podlaskim Caritas Diecezji
Siedleckiej.
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9. Sfera gospodarcza
Największe zakłady przemysłowe w powiecie radzyńskim:
Miasto Radzyń Podlaski
 Spółdzielnia Mleczarska SPOMLEK,
 Bimiz Food Sp. z o.o.,
 Zakłady Pracy Chronionej ,,Simena’’,
 Fabryka Narzędzi Chirurgicznych ,,B. Braun’’ - AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.,
 Górnicza Fabryka Narzędzi,
 Dr GERARD Sp. z o.o.,
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,Eurotex’’ Sp. z o.o.,
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,JANTEX’’ Sp. z o.o.
Gmina Czemierniki
 Wokas sA. Zakład Produkcyjny w Stoczku k. Czemiernik
Gmina Radzyń Podlaski
 Przedsiębiorstwo Handlowe EXPORT-IMPORT T. Prokopiuk,
 Uprawa pieczarek ,,Myszkowiec’’,
 C.M.C. Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Maryninie
Gmina Kąkolewnica
 ,,FOREX LINGERIE’’ Radosław Foryszewski,
 Zakład Stolarski Andrzej Hukaluk,
 Tartak Produkcyjny Marek Rychlik,
Gmina Wohyń
 Masarnia Ubojnia ,,ZEMAT’’ Zdzisław Trościańczyk i Spółka, Sp. j.,
 Welmax Paper Sp. z o.o.,
 Podlaskie Gorzelnie ,,SURWIN’’ Sp. z o.o.
 Indos Sp. z o.o. w Bezwoli.

10. Infrastruktura techniczna
10.1 Transport
Powiat Radzyński pozostaje poza głównymi szlakami komunikacyjnymi kraju,
w tym poza planowanymi autostradami, drogami ekspresowymi oraz pierwszorzędnymi
szlakami kolejowymi.
Przez obszar powiatu przebiegają:
 73,340 km dróg krajowych,
 26,300 km dróg wojewódzkich,
 437,390 km dróg powiatowych,
 936,200 km dróg gminnych.
Przez teren powiatu radzyńskiego przebiegają dwie drogi krajowe:
 droga krajowa nr 19 Białystok – Rzeszów o długości na terenie powiatu 34,754 km,
 droga krajowa nr 63 Węgorzewo- Łomża-Siedlce-Radzyń Podlaski - Sławatycze
o długości na terenie powiatu radzyńskiego 38,591 km,
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 oraz 2 drogi wojewódzkie:
 nr 814 relacji Radzyń Podlaski – Suchowola – Żminne o długości na terenie powiatu
radzyńskiego 15,0948 km,
 nr 813 relacji Międzyrzec Podlaski - Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna
o długości na terenie powiatu 10,335 km.
Według danych GUS z 2014 roku łączna długość dróg powiatowych wynosi 428,800
km, z czego 390 km stanowią drogi o nawierzchni twardej.
Wskaźnik dotyczący gęstości dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni twardej
(długość dróg na 100 km²) w powiecie radzyńskim wynosi 83,3 km.
Pomimo licznych inwestycji drogowych przeprowadzonych w latach 2010 -2014
większość dróg powiatowych jest w złym stanie technicznym, z powodu licznych deformacji,
spękań i słabej jakości nawierzchni. Należy więc podjąć intensywne działania zmierzające do
ich modernizacji.
10.2 Wodociągi
W okres od 2007-2014 roku w powiecie radzyńskim można zauważyć ciągłą
rozbudowę sieci wodociągowej. Łączna długość sieci wzrosła z 752,6 km w 2007 roku do
870 km w 2014 roku.
W ślad za rozbudową sieci zmieniał się wskaźnik procentowy ludności korzystającej
z wody dostarczanej urządzeniami komunalnymi – od 71,7 % w 2007 roku do 75,8 %
w 2013 roku.
10.3 Kanalizacja i oczyszczanie ścieków
Zdecydowanie w mniejszym wymiarze, ale za to z większą dynamiką rozbudowana
jest sieć kanalizacyjna powiatu. Jej łączna długość wzrosła z 80,2 km w 2007 roku do 150 km
w 2014 roku. Dynamika wzrostu sięga 87 %. Zmiany te obrazuje poniższy wykres:
10.4 Energetyka
Stan infrastruktury elektroenergetycznej w powiecie jest zadowalający. Układ
energetyczny powiatu oparty jest na sieci wysokiego napięcia 110kV relacji Lublin-Radzyń
Podlaski, z liniami 15 kV zasilającymi poszczególne obszary powiatu.
Liczba odbiorców i zużycie energii elektrycznej w powiecie radzyńskim w 2014 roku (dane
GUS) przedstawiają się następująco:
 odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu – 19185 szt.,
 zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu – 41.450MWh,
 zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca – 683,0 kWh.
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10.5 Gazownictwo
Według danych GUS na koniec 2013 roku liczba odbiorców gazu ziemnego wynosiła
1419, to o 226 gospodarstw więcej niż w 2007 r. Długość sieci gazowej wynosi 119,8 km,
a liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi
1881 sztuk. Zużycie gazu w 2013 roku kształtowało się na poziomie 1634,7 tys. m³.
11. Bezpieczeństwo publiczne
W świetle ustawy o samorządzie powiatowym katalog zadań powiatu obejmuje
wykonywanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym m. in. w zakresie:
 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 obronności.
Bezpieczeństwo obywateli jest częścią bezpieczeństwa publicznego. Zadnia
z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego wykonuje przede wszystkim
Starosta. Starosta realizuje swe kompetencje w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi
służbami, inspekcjami i strażami oraz w zakresie ochrony porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli przy pomocy komisji bezpieczeństwa i porządku.
Na straży bezpieczeństwa publicznego w powiecie radzyńskim stoją:






Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim,
Jednostki ochotniczych straży pożarnych,
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaski,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radzyniu Podlaskim.
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IV. OCENA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE
POWIATU RADZYŃSKIEGO ZA 2015 R.
W stosunku do 2014 roku, roku w ubiegłym nastąpił wyraźny spadek ilości
przestępstw stwierdzonych. W 2015 roku stwierdzono 720 przestępstw, podczas gdy w 2014
roku 947, natomiast w 2013 roku 1085. W roku 2015 KPP w Radzyniu Podlaskim wszczęła
777 postępowań przygotowawczych (2014r. – 919). W 2015 roku ustalonych zostało 541
sprawców przestępstw (2014 r. – 693), którzy popełnili 628 przestępstw (2013r. – 794).
W roku ubiegłym uzyskaliśmy wskaźnik wykrywalności 86,7% i był on wyższy niż rok
wcześniej o 3,5%, i jednocześnie znacznie wyższy niż średnia wojewódzka, która wyniosła
71,6 %.
Zagrożenie przestępczością kryminalną
W 2015 roku liczba przestępstw kryminalnych w stosunku do roku poprzedniego spadła
o 24,4%. W ubiegłym roku stwierdzono 427 przestępstw o charakterze kryminalnym (2014r.
- 565). Ustalono 302 sprawców (2014r. – 364), którzy dokonali 352 przestępstw (2014r. 424). W 2015 roku uzyskaliśmy wskaźnik wykrywalności 81,7% i był on o 7,5% wyższy niż
rok wcześniej. Osiągnęliśmy najwyższą wykrywalność w województwie (średnia woj.
60,5%).
Zagrożenie przestępczością gospodarczą

W roku 2015 stwierdzono 75 przestępstw gospodarczych o 15 więcej niż w roku 2014.
Wszczęto o 10 postępowań przygotowawczych więcej niż w roku poprzednim (2015 – 88,
2014 – 78). Ustalonych zostało 38 sprawców (2014 – 47), którzy popełnili 59 przestępstw
(2014 r. – 51). Osiągnęliśmy wskaźnik wykrywalności 78,7% i był on o 6,3% niższy niż rok
wcześniej (2014r. – 85,0%).
Zagrożenie kradzieżami rzeczy
Jak wynika z przedstawionego wykresu w 2015 roku wyraźnie spadła liczba kradzieży
cudzej rzeczy. Wskaźnik dynamiki wyniósł 80,4. Stwierdzono 82 czyny (2014r. - 102) .
W ubiegłym roku wszczęto 67 postępowań przygotowawczych w tej kategorii (2014r. - 98) .
Ustalono 50 sprawców (2014 r.– 40), którzy popełnili 57 przestępstw (2014r. – 49).
Uzyskaliśmy wskaźnik wykrywalności 67,9 % tj. o 21,2 % wyższy niż w roku 2014.
Osiągnięta wykrywalność była najwyższą w naszym województwie. Średnia wojewódzka
wyniosła 35,9%.
Zagrożenie kradzieżami z włamaniem
W roku ubiegłym w porównaniu do roku 2014 KPP w Radzyniu Podlaskim
odnotowała znaczny spadek w tej kategorii przestępstw. Wskaźnik dynamiki wyniósł 53,9%.
Stwierdzonych zostało tylko 48 czynów (2014r. – 89). W 2015 roku wszczęto 43
postępowania przygotowawcze (2014r. – 74). Ustalono 19 sprawców (2014r. – 34), którzy
popełnili 24 przestępstw (2014r. – 39). Uzyskaliśmy wskaźnik wykrywalności 49,0%, który
był wyższy o 6,6% niż rok wcześniej.

14

Zagrożenie rozbojami i wymuszeniami rozbójniczymi
W 2015 roku stwierdzono 5 przestępstw z tej kategorii, przy 7 w roku 2014.
W ubiegłym roku wszczęto 2 postępowania przygotowawcze (2015r. – 6). Ustalono 3
sprawców (2014r. – 7 ), którzy dokonali 3 przestępstw . Osiągnęliśmy wykrywalność na
poziomie 60,0%, która była niższa o 25,7 % niż w roku poprzednim. Znaczne wahania
wykrywalności w tej kategorii w znacznej mierze wynikają z niewielkiej liczby tych
przestępstw, a każde niewykryte skutkuje kilkunastoprocentowym spadkiem wykrywalności.
Zagrożenie bójką i pobiciem
W ubiegłym roku stwierdzono spadek przestępstw w kategorii bójek i pobić.
Stwierdzono 11 przestępstw należących do tej kategorii (2014r. – 13). W 2015 roku wszczęto
12 postępowań przygotowawczych w tej kategorii , przy 11 w roku 2014. Ustalono 31
sprawców (2014r. – 30), którzy popełnili 12 przestępstw (2014 r. – 12). Osiągnięto wykrywalność
na poziomie 100 % i była ona o 7,7% wyższa niż rok wcześniej (2014r. – 92,3%).

Uszczerbek na zdrowiu
W 2015 roku stwierdzono 9 takich przestępstw tj. o 7 mniej niż w roku poprzednim .
W ubiegłym roku wszczęto w tej kategorii 21 postępowania przygotowawcze (2014r. – 22).
Ustalono 10 sprawców (2014r. – 14), którzy popełnili 9 czynów (2014r. - 16). Wskaźnik
wykrywalności w tej kategorii przestępstw wyniósł podobnie jak w roku 2014 100 %.
Uszkodzenie rzeczy
W ubiegłym roku stwierdzono 17 przestępstwa w tej kategorii, tj. o 7 mniej niż rok
wcześniej. W 2015 r. wszczęto 15 postępowań przygotowawczych (2014r. – 21). Ustalono 5
sprawców (2014 r. – 17), którzy popełnili 9 przestępstw (2014 r. - 14). Wskaźnik
wykrywalności wyniósł z 52,9 % i był niższy o 5,4% od wykrywalności osiągniętej w roku
2014. Mimo spadku wykrywalności należy podkreślić, iż wykrywalność osiągnięta w 2015
była jedną z wyższych w woj. lubelskim. Średnia wojewódzka wyniosła 40,2 %.
Przestępczość narkotykowa
W 2015 roku stwierdzono 57 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
(2014 -69). Wszczęto 34 postępowań przygotowawczych ( 2014r – 35 ). Ustalono 28
podejrzanych (2014 r. – 33), którzy popełnili 57 czynów (2014r. - 67).
Przestępczość nieletnich
W 2015 roku ustalono 17 nieletnich (2014 r. – 33) , którzy popełnili 13 czynów
karalnych (2014 r. – 37). Z tej liczby 16 nieletnich (2014 r. – 32) popełniło 12 czynów
karalnych o charakterze kryminalnym (2014 r. – 36).
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Zadania realizowane przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji
Ilość
przeprowadzonych
interwencji

Doprowa
dzenia

MKK

Liczba
osób
osadzo

legitymowania
społecznie
szkodliwe

Inne

nych

domowe

inne

2014

1021

4942

21746

535

1524

700

709

2015

914

4253

22855

911

1188

716

581

PDOZ

Inne zadania realizowane przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji
Ilość
zatrzymanych nietrzeźwych
kierujących

Ilość
przeprowadzonych
wyjaśniających

KK

KW

Skierowane
do sądu

Odstąpienia

2014

75

179

667

387

2015

66

71

521

323

postępowań

Inne zadania realizowane przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji
Ilość
przeprowadzonych
interwencji
domowych
zakończonych procedurą
NIEBIESKIEJ KARTY

Udział
procentowy
liczby
zatrzymanych lub doprowadzonych
w celu wytrzeźwienia w związku
z przemocą w rodzinie

obszar miejski

obszar wiejski

Miernik KWP

Miernik
KPP
Radzyń Podlaski

2014

42

127

43,42

65,29

2015

48

141

43,42

64,55
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Poziom bezpieczeństwa imprez masowych
W 2015 roku na terenie działania KPP w Radzyniu Podlaskim odbyło się 79 imprez
masowych - dyskoteki oraz zlot motocyklowy. Żadna z imprez nie była kwalifikowana
jako impreza podwyższonego ryzyka.
W dniach 3-5 lipca 2015 roku Komarówce Podlaskiej odbył się XVII Motopiknik,
gdzie wg szacunków organizatora przebywało ok. 2500 osób. W jego trakcie nie odnotowano
żadnego incydentu jak też zgłoszenia popełnienia przestępstwa, co niewątpliwie jest zasługą
organizatorów oraz policjantów zabezpieczających ten zlot.
Poziom bezpieczeństwa imprez sportowych
Na Stadionie radzyńskich Orląt w 2015 r. zostało rozegranych 34 mecze
o mistrzostwo III Ligi ( rundy wiosennej i jesiennej) które w rozumieniu ustawy nie były
imprezami masowymi. Zabezpieczenia odbywały się w formie zabezpieczenia prewencyjnego
lub akcji policyjnej. Ze względu na ryzyko najtrudniejsze do zabezpieczenia były mecze
Orlęta Spomlek – Chełmianka Chełm, Avia Świdnik oraz Hetman Zamość . W związku
z odbywającymi się meczami piłki nożnej w każdym przypadku ujawnienia naruszeń
przepisów prawa, wobec sprawców stosowane były represje prawne.
Radzyńscy policjanci wielokrotnie zabezpieczali przejazdy kibiców przez powiat
radzyński. W związku z meczami wyjazdowymi radzyńskich Orląt 21- krotnie wyjazd
kibiców monitorował zespół monitorujący a w 12 przypadkach wyjazd zabezpieczały siły
NOP.
Debaty społeczne
W 2015 r. KPP w Radzyniu Podlaskim przeprowadziła dwie debaty społeczne.
Pierwsza z debat odbyła się 21 kwietnia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Komarówce Podlaskiej i dotyczyła m.in. wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie,
zagrożeń związanych z dopalaczami oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
Komendant przyjął zobowiązania wynikające z uwag mieszkańców zgłoszonych w trakcie
debaty.
W trakcie kolejnej debaty, która odbyła się 19 listopada mieszkańcy i przedstawiciele
powiatu pozytywnie ocenili stan realizacji zobowiązań, wskazując jednocześnie dalsze
kierunki działań Policji w tym obszarze.
Informacje medialne
W 2015 roku na stronie internetowej KWP ukazało się 181 informacji dotyczących
działalności KPP w Radzyniu Podlaskim. Część z zamieszczonych informacji ukazała się w
mediach ogólnokrajowych. Wiele z tych informacji dotyczyło nie tylko spraw kryminalnych,
ale także działalności prewencyjnej, edukacyjnej czy też społecznej naszej jednostki.
W 2015 r. Policjanci odbyli m.in. 181 spotkań z dziećmi, młodzieżą szkolną, a także
pedagogami oraz seniorami.

17

Uczestniczyliśmy również jako współorganizatorzy w wielu lokalnych konkursach
i imprezach dla dzieci i młodzieży. Najważniejsze z nich to:
- BRD
- Jestem Bezpieczny
- Powołanie Radzyńskiej Grupy PAT
-I Mazowiecko-Lubelski Przystanek PAT.
W 2015 roku uczestniczyliśmy także jako współorganizatorzy w wielu lokalnych działaniach
włączając się w życie lokalnej społeczności, tj: - Organizacja wystawy „Radzyń Wyklęty”,
- Udział w III Mistrzostwach Radzynia Podlaskiego w podciąganiu na drążku.
-Przygotowanie wystawy z okazji 75-lecia Zbrodni Katyńskiej.
ZDARZENIA NA DROGACH
W 2015 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu
Podlaskim zaistniało 54 wypadków drogowych. Na drogach:
- krajowych (19 i 63) zaistniało 22 wypadki tj. 40,7% ogółu wypadków,
- wojewódzkich (813 i 814) zaistniał 1 wypadek tj. 1,8% ogółu wypadków,
- powiatowych doszło do 19 wypadków tj. 35,1% ogółu wypadków,
- gminnych doszło do 12 wypadków tj. 22,2 % ogółu wypadków.
W porównaniu do 2014 roku zanotowano:
- liczba wypadków drogowych spadła o 5 tj. o 8,4%,
- liczba osób zabitych spadła o 1 tj. o 10%,
- liczby osób rannych wzrosła o 1 tj. o 1,5%.
Z winy kierujących doszło do 44 wypadków tj. 81,4% ogółu wypadków, w których 7
osób poniosło śmierć, a 56 doznało obrażeń ciała. Z winy pieszych doszło do 4wypadków tj.
7,4% ogółu wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć i 2 osoby zostały ranne.
W 1 przypadku odnotowano współwinę uczestników ruchu tj. 1,8% ogółu wypadków i 5
wypadków powstało z innych przyczyn co stanowi 9,2% ogółu wypadków.
Liczba wypadków drogowych w latach 2011-2015:
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Jak wynika z powyższego wykresu liczba wypadków drogowych na terenie powiatu
radzyńskiego zmniejszyła się o 5 w stosunku do roku ubiegłego. Jak wynika z powyższego
wykresu od 2011 roku zaobserwować można trend spadkowy.
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Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych w latach 2011-2015:
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Analizując powyższy wykres zauważyć należy, że liczba osób zabitych w stosunku do roku
ubiegłego zmniejszyła się o 1, natomiast trend spadkowy tej kategorii odnotowywany jest od 2011
roku.
Liczba osób rannych w wypadkach drogowych w latach 2011-2015:
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Jak przedstawia powyższy wykres w roku 2015 nastąpił wzrost o 1 osobę ranną w porównaniu
do roku ubiegłego. Największy wskaźnik liczby osób rannych odnotowano w roku 2011 i 2012.

Głównymi przyczynami wypadków drogowych popełnionych z winy kierującego było:
- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 15 wypadków,
- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 14 wypadków,
- zmęczenie, zaśnięcie – 6 wypadków,
- nieprawidłowe wyprzedzanie – 2 wypadki.

Główną przyczyną wypadków drogowych popełnionych przez pieszego było:
- przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 2 wypadki,
- nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 1 wypadek,
- chodzenie nieprawidłową stroną drogi – 1 wypadek.
Na drodze krajowej K–19 Tchórzew – Radzyń Podlaski – Grabowiec odnotowano 15
wypadków drogowych, w których 3 osoby zginęły, a 16 doznało obrażeń ciała. Analogicznie
do roku ubiegłego liczba wypadków drogowych wzrosła o 2, liczba zabitych wzrosła o 1,
liczba osób rannych utrzymała się na tym samym poziomie.
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Na drodze krajowej K–63 Klębów – Radzyń Podlaski – Brzozowy Kąt doszło do 7
wypadków drogowych, w których 1 osoba zginęła i 15 doznało obrażeń ciała.
W analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano 9 wypadków drogowych, w których 2
osoby zginęły a 17 doznało obrażeń ciała.
Na drodze wojewódzkiej W–813 Komarówka Podlaska – Żelizna w 2015 roku nie
odnotowano żadnego wypadku drogowego.
W analogicznym okresie roku ubiegłego również nie odnotowano wypadków
drogowych.
Na drodze wojewódzkiej W–814 Radzyń Podlaski – Suchowola odnotowano 1
wypadek drogowy, w którym 1 osoba zginęła.
W analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano 1 wypadek drogowy, w którym
1 osoba doznała obrażeń ciała.
Z prowadzonych statystyk wynika, że najczęściej do wypadku drogowego dochodziło
w poniedziałek i sobotę (po 12 wypadków – tj. po 22% ogółu wypadków). Najbardziej
zagrożona wypadkami jest zmiana II (1400 – 2200), na której zaistniało 26 wypadków
drogowych, co stanowi 48% ogółu wypadków.
W 2015 roku zaistniało również 323 zdarzenia drogowe bez ofiar w ludziach
w których odnotowano tylko straty materialne.
Głównymi rodzajami kolizji były:
- zderzenie między pojazdami,
- najechanie na przeszkodę,
- najechanie na zwierzę.
Głównymi przyczynami kolizji były:
 niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 68 kolizji,
 obiekty, zwierzęta na drodze – 59 kolizji
 nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 57 kolizji,
 nieprawidłowe cofanie – 28 kolizji,
Liczba kolizji drogowych w latach 2011-2015
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W porównaniu do 2014 roku odnotowano nieznaczny wzrost kolizji tj. o 12 zdarzeń tej kategorii.
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Udział osób nietrzeźwych w wypadkach i kolizjach drogowych:

W kategorii wypadków drogowych w 2015 roku odnotowano 6 wypadków gdzie sprawcą był
nietrzeźwy kierujący. W analogicznym okresie roku ubiegłego nietrzeźwi kierujący w 10
przypadkach byli sprawcami tej kategorii zdarzeń.
W kategorii kolizji drogowych nietrzeźwi kierujący spowodowali 16 kolizji.
W analogicznym okresie roku ubiegłego nietrzeźwi kierujący spowodowali ich 22.
Biorąc pod uwagę stan zagrożenia w ruchu drogowym powodowany przez
nietrzeźwych kierujących, policjanci tutejszej jednostki w 2015 roku zatrzymali 120
sprawców przestępstw z art. 178a§1 kk, w tym policjanci WRD – 40.
W analogicznym okresie roku ubiegłego – ujawniono ogółem 146 tych przestępstw,
z czego policjanci WRD – 50.
Natomiast, w kategorii wykroczeń z art. 87§1 i 2 oraz art. 87§1a kw, policjanci
tutejszej jednostki ogółem zatrzymali 196 sprawców tych wykroczeń, w tym policjanci
WRD – 98.
W analogicznym okresie roku ubiegłego – ujawniono ogółem 310 wykroczeń z art.
87§1 i 2 oraz art. 87§1a, z tego policjanci WRD – 128.
W 2015 roku policjanci WRD KPP w Radzyniu Podlaskim realizując zadania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym ujawnili 6096 wykroczeń, tj. o 283 mniej niż
w roku 2014 tj. spadek o 4,4%.
Wobec sprawców stosowali środki przewidziane prawem w tym:
- nałożono mandatów karnych – 5559 (spadek o 4,8%),
- sporządzono wniosków o ukaranie – 224 (spadek o 7,8%),
- zastosowano pouczeń – 313 (wzrost o 7,5%).
► zatrzymano dowodów rejestracyjnych – 386 (spadek o 5,6%),
► zatrzymano uprawnień do kierowania – 92 (wzrost o 52,5%),
► sporządzono informacji do UFG – 49 (spadek o 31,5%).
Policjanci ruchu drogowego poza działaniami ukierunkowanymi na ujawnianie
i zwalczanie wykroczeń realizowali również inne czynności, do których należały:
- spotkania z dziećmi w szkołach podstawowych – 22 (uczestniczyło 1209 uczniów),
- spotkania z młodzieżą w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – 3 (uczestniczyło 111
uczniów),
- spotkania z kursantami szkół nauki jazdy – 24 (uczestniczyło 300 osób).
W celu zwiększenia bezpieczeństwa przewożonych pasażerów i innych uczestników
ruchu drogowego przy zarobkowym przewozie osób policjanci WRD skontrolowali ogółem
105 autobusów, w tym 89 zostało skontrolowanych po zgłoszeniu rodziców bądź
organizatorów.
Wydział Ruchu Drogowego KPP w Radzyniu Podlaskim dążąc do zwiększenia
bezpośredniego udziału Policji w procesach decyzyjnych związanych z rozbudową
infrastruktury technicznej dróg skierował 8 wniosków do zarządców dróg, w celu poprawy
oznakowania dróg, a przede wszystkim budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Wnioski te dotyczyły przede wszystkim zmiany organizacji ruchu (wprowadzenie
oznakowania obszarów zabudowanych oraz oznakowania pionowego nowo powstałych
skrzyżowań).
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V. PODMIOTY REALIZUJACE PROGRAM
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego dokonywana przez Komisję
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego w latach poprzednich
wykazuje pewne prawidłowości, które pozwalają przewidzieć zagrożenia i wypracować
priorytety do działania na kolejne lata, w myśl których służby, inspekcje, straże oraz jednostki
organizacyjne i samorządowe powiatu powinny koncentrować swoje działania na:
1.

Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim: ochronie życia i zdrowia ludzi
oraz mienia
przed bezprawnymi zamachami oraz zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku publicznego w miejscach ogólnodostępnych, a także w środkach transportu
i komunikacji publicznej.

2.

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim: ochronie życia ludzi
i mienia przed pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami, zwalczaniu pożarów oraz
skutków katastrof, awarii i klęsk żywiołowych.

3.

Powiatowa Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna w Radzyniu Podlaskim:
prowadzeniu profilaktyki chorób zakaźnych, nadzorowaniu prowadzenia szczepień
ochronnych oraz kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia, a także dozorze
sanitarnym handlu artykułami spożywczymi prowadzonego w różnych formach.

4.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim: zapobieganiu
występowania i zwalczaniu chorób zakaźnych wśród zwierząt, sprawowaniu nadzoru nad
produktami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego.

5.

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim: zwalczaniu zjawiska bezrobocia
wśród mieszkańców powiatu.

6.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: tworzenie rodzin zastępczych, kierowanie do
placówek opiekuńczo wychowawczych, poradnictwo rodzinne i wsparcie finansowe.

7.

Szkoły podstawowe, gimnazjalne
i ponadgimnazjalne:
podnoszeniu kultury
osobistej, zmniejszeniu zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży, a także
zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa na terenie szkół.

8.

Organy samorządu terytorialnego (Starosta, Burmistrz, Wójtowie): koordynowaniu
działań służb, inspekcji i straży w ramach zespolenia kompetencyjnego oraz
kształtowaniu zachowań środowisk lokalnych w celu eliminacji łamania prawa
w społeczeństwie.
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VI. PLANY DZIAŁAŃ PODMIOTÓW ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROGRAMU
Lp. Rodzaj występującego
zagrożenia
1. Zagrożenia bezpieczeństwa
osób i mienia podczas imprez
masowych

2.

Sposób przeciwdziałania

Odpowiedzialny

Współodpowiedzialni

- egzekwowanie od organizatorów imprez
masowych, zgromadzeń i manifestacji
zezwoleń na ich przeprowadzenie oraz
ciążących na nich obowiązków;
- dyslokowanie odpowiedniej ilości służb
w miejsca odbywania się imprez masowych;
- ścisłe współdziałanie i bieżąca wymiana
informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami
odpowiedzialnymi za utrzymanie ładu
i porządku na danym terenie.

Komendant
Starosta , Burmistrz,
Powiatowy Policji Wójtowie Gmin

Zagrożenie poziomu poczucia - prowadzenie w szerokim zakresie akcji
Komendant
Starosta , Burmistrz,
bezpieczeństwa obywateli
informacyjnej w przedmiocie właściwego
Powiatowy Policji Wójtowie Gmin,
zabezpieczania przez obywateli mienia przed
lokalna prasa, firmy
kradzieżami i niszczeniem;
ubezpieczeniowe
- podjęcie różnorakich działań mających na celu
przekonanie społeczeństwa lokalnego do
współpracy z organami powołanymi do
zapewnienia ładu i porządku;
- stała współpraca podmiotów
odpowiedzialnych za utrzymanie czystości,
porządku;
- zabezpieczenie miejsc szczególnie
zagrożonych przestępczością przeciwko życiu,
zdrowiu, poprzez właściwe doświetlenie
w porze nocnej, zastosowanie monitoringu
(kamery), obserwacja miejsc zagrożonych,
Straż Miejska
wzmożone patrole;
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Termin
realizacji
Według
zgłoszeń

Praca
bieżąca

Praca
bieżąca

- nakłanianie mieszkańców do wzajemnej
pomocy sąsiedzkiej, zwracanie uwagi na
mienie sąsiada,
- realizacja programu prewencyjnego:
,,Bezpieczna Kobieta,, ,
„Bezpieczna droga do szkoły”;
- informowanie i egzekwowanie od właścicieli
psów/kotów obowiązków wynikających z
tytułu ich posiadania, m.in. szczepienia;

3.

Zagrożenie narkomanią
i alkoholizmem

Komendant
Starosta, Burmistrz
Powiatowy Policji, Wójtowie Gmin

Ocena skuteczności realizacji egzekwowania
wykonania kar nieizolacyjnych.

Burmistrz Miasta
Wójtowie Gmin

- prowadzenie w szkołach prelekcji
poświęconych zagrożeniom jakie niesie dla
dzieci i młodzieży zażywanie środków
odurzających i spożywanie alkoholu;
- propagowanie czynnych form wypoczynku;
- zagospodarowanie w efektywny sposób
wolnego czasu w placówkach oświatowowychowawczych;
- kontrole i nadzór nad punktami sprzedaży
napojów alkoholowych;
- kontrola miejsc gromadzenia się młodzieży
- ujawnianie i ściganie osób rozprowadzających
środki odurzające wśród młodzieży;
- zwiększenie ilość kontroli drogowych
i legitymowań w rejonach lokali
rozrywkowych na terenie powiatu, podczas
których policjanci dążyć będą do ujawniania
środków odurzających;

Komendant
Dyrektorzy szkół,
Powiatowy Policji Gminne Komisje
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Dyrektorzy szkół Straż Miejska
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Komendant
Powiatowy Policji

Praca
bieżąca

Kuratorzy Sądowi

Praca
bieżąca

- współdziałanie z komisjami rozwiązywania
problemów alkoholowych (kierowanie osób
nadużywających alkoholu, które demoralizują
nieletnich oraz systematycznie zakłócają
spokój lub porządek publiczny o podjęcie
czynności zmierzających do orzeczenia
obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu).

Komendant
Gminne Komisje
Powiatowy Policji Rozwiązywania
Problemów
Burmistrz Miasta Alkoholowych,
Wójtowie Gmin

- realizowanie zajęć tematycznych dotyczących
problematyki zagrożeń, zgodnie z planami
Dyrektorzy szkół
pracy wychowawczej grup klasowych;
- realizowanie zadań wynikających z planu
wychowawczego i profilaktycznego szkoły;
- szkolenia nauczycieli w zakresie wczesnego
wykrywania i zapobiegania uzależnieniom;
- współudział w resocjalizacji młodzieży przy
współpracy z kuratorami zawodowymi
i społecznymi;
- pomoc młodzieży w realizowaniu terapii
indywidualnej zgodnie z zaleceniami
specjalistów;
- promocja zdrowego stylu życia w ramach
działań PaT.;
- warsztaty profilaktyczne;
- spotkania z osobami, które doświadczyły
uzależnień.
4.

Zagrożenie poziomu poczucia - diagnozowanie sytuacji ucznia w klasie
bezpieczeństwa na terenie
i w szkole;
szkół
- monitoring obiektów;
- prowadzenie działań interwencyjnych
w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu;
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Dyrektorzy szkół

Komendant
Powiatowy Policji
Starosta, Burmistrz
Wójtowie Gmin

Komendant
Powiatowy Policji

Praca
bieżąca

- współpraca z rodzicami,
- realizowanie pracy w szkole w oparciu o
opracowaną „Strategię działań,
wychowawczych, zapobiegawczych oraz
interwencyjnych wobec młodzieży w
sytuacjach zagrożenia uzależnieniom oraz
w sytuacjach agresji i przemocy”;
- współpraca z policją (prelekcje,
monitorowanie obiektu wokół szkoły,
współpraca w sytuacjach szczególnych).
5.

Konflikty pomiędzy
- rozpoznawanie podłoża i przyczyn konfliktów; Dyrektorzy szkół
subkulturami młodzieżowymi - prowadzenie rozmów z uczniami zwaśnionych
grup;
- modelowanie zachowań poprzez
specjalistyczną terapię;
- prowadzenie działań mediacyjnych;
- zwiększenie częstotliwości patroli policji
i straży miejskiej w miejscach kontaktów;
- diagnoza środowiska rówieśniczego
i sytuacji konfliktowych;
- praca pedagogiczna – psychologiczna
z uczniami przynależącymi do określonych
grup;
- współpraca z rodzicami uczniów
przejawiających dysfunkcyjność zachowań
z tytułu reprezentowanej subkultury;
- współpraca szkoły z rodzicami, policją;
- warsztaty.
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Komendant
Powiatowy Policji
Straż Miejska
Poradnia Psychologiczno
- Pedagogiczna,

Praca
bieżąca

6.

7.

8.

Patologie w rodzinie
wynikające z obniżenia się
ich statusu materialnego

- dotarcie różnymi metodami do młodzieży
wychowującej się w rodzinach
dysfunkcyjnych;
- organizowanie pomocy socjalnej uczniom
z takich rodzin;
- diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów;
- realizowanie rządowych programów
wspomagających funkcjonowanie rodziny;
- kierowanie w sytuacjach szczególnych spraw
do sądu, policji, prokuratury i poradnictwa
specjalistycznego;
- pomoc finansowa dla wychowanków rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczych;
- stałe monitorowanie sytuacji w rodzinie przez
właściwych miejscowo dzielnicowych.

Zjawisko agresji
- realizacja różnych programów
i brutalizacja zachowań wśród profilaktycznych;
dzieci i młodzieży
- kierowanie w miejsca szczególnie zagrożone
patroli policji i straży miejskiej;
- prowadzenie działań indywidualnych
i grupowych w celu skutecznej zmiany postaw
sprawców czynów karalnych;
- systematyczne monitowanie i diagnozowanie
problemów wynikających z agresji zachowań;
- w pracy wychowawczej podejmowanie
natychmiastowych działań interwencyjnych
w sytuacjach szczególnych.

Komendant
Poradnia Psychologiczno Praca
Powiatowy Policji; Pedagogiczna;
bieżąca
Kuratorzy Sądowi,
Dyrektorzy szkół Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie ,
GOPS i MOPS

Kierownik PCPR
Komendant
Powiatowy Policji;
Dyrektorzy szkół;

Poradnia Psychologiczno Praca
Pedagogiczna;
bieżąca
Komendant
Kuratorzy Sądowi,
Powiatowy Policji Straż Miejska;

Dyrektorzy szkół

Popełnianie czynów karalnych - poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Komendant
Kuratorzy Sądowi,
i zjawisko demoralizacji
miejscach szczególnie zagrożonych tj.
Powiatowy Policji Straż Miejska;
wśród dzieci i młodzieży
dworzec autobusowy, parki, skwery, zalew,
rejony lokali rozrywkowych, itp.;
27

Praca
bieżąca

- zwiększenie zainteresowania małoletnimi
przebywającymi w godzinach wieczorowonocnych poza domem;
- prowadzenie akcji typu,, Wagarowicz,,;
- przesyłanie informacji do szkół i rodziców;
- położenie nacisku na lepsze rozpoznanie
motywów przestępczych wśród młodzieży;
- informowanie Sądu dla Nieletnich o tego typu
sytuacjach.
9.

Nielegalny pobyt
cudzoziemców na terenie
powiatu

10. Wypadki i kolizje drogowe

Ścisła współpraca w zakresie egzekwowania
od cudzoziemców przestrzegania przepisów
dotyczących :
- wjazdu i pobytu na terenie RP,
- podejmowania pracy zarobkowej,
- egzekwowania przez administratorów
targowisk posiadania przez cudzoziemców
zezwoleń na prowadzenie działalności
gospodarczej i konsekwencji finansowych
z jej prowadzenia;
- podjęcie współpracy i wymiany informacji ze
Strażą Graniczną;
- wydawanie zezwoleń na pracę.

Komendant
Straż Graniczna ,
Powiatowy Policji Burmistrz, Wójtowie
Gmin,

- bieżąca realizacja zadań remontowych
i modernizacyjnych dróg przez ich zarządców;
- działania interwencyjne do zarządcy dróg
o bieżących zaistniałych zagrożeniach;
- instalowanie urządzeń technicznych służących
do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach;
- podnoszenie świadomości uczestników ruchu
drogowego poprzez prowadzenie edukacji w
szkołach, wydawanie broszur, ulotek,

Zarząd Powiatu,
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Praca
bieżąca

Straż Miejska

Dyrektor PUP
Zarząd Dróg
Powiatowych,

Burmistrz,
Wójtowie

Komendant
firmy ubezpieczeniowe
Powiatowy Policji dyrektorzy szkół

Praca
bieżąca

organizowanie imprez promujących
bezpieczne zachowanie się na drodze;
- organizowanie czasowych akcji z zakresu
podnoszenia bezpieczeństwa uczestników
ruchu takich jak ,, Światła dla roweru,,
,, Bezpieczny powrót,,
,, Pomiar,,
,, Znicz,,
- zwiększenie ilości kontroli drogowych
w miejscach gdzie dochodzi do zdarzeń
drogowych, szczególnie przejść dla pieszych;
- represjonowanie osób pieszych poruszających
się po zmierzchu poza terenem zabudowanym
bez elementów odblaskowych;
- eliminowanie z ruchu drogowych kierujących
w stanie nietrzeźwości lub pod działaniem
środków działających podobnie;
- wzmożone kontrole drogowe w rejonie
dyskotek, lokali rozrywkowych.
11. Zagrożenie zamachami
terrorystycznymi

- kontrola zabezpieczenia i ochrony ważnych
Komendant
Starosta, Burmistrz,
obiektów użyteczności publicznej, zakładów o Powiatowy Policji, Wójtowie
dużym i zwiększonym ryzyku min. ujęcia
Komendant Powiatowy
wody, zakłady z TSP, obiekty energetyczne;
PSP,
- uczulenie mieszkańców powiatu radzyńskiego
Powiatowy Inspektor
na wypadek znalezienia przedmiotów, bagaży
Sanitarny
niewiadomego pochodzenia lub w
przypadkach zaobserwowania jakichkolwiek
innych oznak nietypowej działalności;
- prowadzenie wzmożonej kontroli miejsc
dużych skupisk ludzkich.
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Praca
bieżąca

12. Zagrożenie bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży

Edukacja dzieci i młodzieży poprzez:
- organizowanie programów prewencyjnych
takich jak;” Bezpieczne wakacje”, ”Czy psy
muszą gryźć”, „Bezpieczna droga do szkoły”;
- wystawianie stoiska Policja na różnego
rodzaju imprezach organizowanych przez
władze samorządowe.

Komendant
Starosta, Burmistrz,
Powiatowy Policji Wójtowie, Dyrektorzy
Szkół i Przedszkoli

Praca
bieżąca

13. Zagrożenie wielkimi stratami
pożarowymi.

- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych
i innych zagrożeń miejscowych;
- prowadzenie czynności kontrolnorozpoznawczych zgodnie z planem
czynności;
- prowadzenie ćwiczeń na obiektach
użyteczności publicznej.

Komendant
Powiatowy
Państwowej Straży
Pożarnej

Dyrektorzy, Prezesi,
kierownicy zakładów
pracy,
władze samorządowe

Zadanie
bieżące

14. Zagrożenie dla zdrowia i
życia ludzi związane z
pożarami i miejscowymi
zagrożeniami

- prowadzenie działalności prewencyjnoinformacyjnej;
- propagowanie bezpiecznych zachowań wśród
dzieci i młodzieży;
- doskonalenie funkcjonowania KRSG na
terenie powiatu radzyńskiego.

Komendant
Burmistrz, Wójtowie,
Powiatowy
inne służby
Państwowej Straży
Pożarnej

Zadanie
bieżące

15. Zagrożenie wystąpienia
chorób odzwierzęcych i
chorób zakaźnych zwierząt
zwalczanych z urzędu

- monitoring chorób zwierząt w kierunku
wykrywania chorób zakaźnych zwalczanych
z urzędu;

Powiatowy Lekarz Starosta, Burmistrz,
Weterynarii
Wójtowie Gmin
Komendant Powiatowy
Policji,
Straż Miejska

Praca
bieżąca

- likwidacja ognisk chorób zakaźnych
zwalczanych z urzędu;
- okresowe kontrole podmiotów
wprowadzających do obrotu środki żywności
i zwierzęta;
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- szczepienia ochronne zwierząt w tym
przeciwko wściekliźnie psów i lisów
wolnożyjących;
- nadzór nad materiałami szczególnego ryzyka
z uboju i gospodarką zwierząt padłych;
- oddziaływanie administracyjne na samorządy
celem zmniejszenia populacji bezdomnych
zwierząt (psów i kotów).
16. Zagrożenia chorobami
zakaźnymi i cywilizacyjnymi

- profilaktyka chorób zakaźnych ze szczególnym
uwzględnieniem WZW typ A, B i C, AIDS,
zatruć pokarmowych;
- zapobieganie nowym zagrożeniom cywilizacyjnym
typu afrykańskiego pomoru świń;
- nadzór nad prawidłowym prowadzeniem szczepień
ochronnych wśród dzieci i młodzieży oraz osób
szczególnie zagrożonych;
- nadzór nad jakością wody przeznaczonej do picia
i na potrzeby gospodarcze;
- nadzór nad jakością wody na pływalni;
- nadzór nad dopalaczami.

Państwowy
Powiatowy
Inspektor
Sanitarny

Powiatowy Lekarz
Weterynarii

Praca
bieżąca

17. Ubożenie społeczeństwa z
tytułu braku lub utraty pracy
oraz małej mobilności

 aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy zarejestrowanych
w PUP poprzez pośrednictwo pracy;
 poradnictwo zawodowe i szkolenia;
 organizacja i realizacja programów
i projektów specjalnych skierowanych do
osób bezrobotnych;
 działania informacyjne promujące dostępne
instrumenty rynku pracy w tym instrumenty

Dyrektor
Powiatowego
Urzędu Pracy,

Szkoły,
Samorządy
Pracodawcy

Praca
bieżąca
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zwiększające mobilność ludzi młodych na
rynku pracy (mobilny bezrobotny - mobilna
oferta pracy, z uwagi na brak dostępnych
ofert na lokalnym rynku pracy);
 wspieranie grup defaworyzowanych na rynku
pracy;
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków
i innych świadczeń z tytułu bezrobocia.
18. Zachowania patologiczne
 realizacja programów skierowanych do ludzi Dyrektor
wśród młodzieży
młodych;
Powiatowego
spowodowany brakiem
 współpraca ze szkołami na rzecz promocji
Urzędu Pracy
adaptacyjności na rynku pracy
poradnictwa zawodowego adekwatnego do
wymagań rynku pracy;
 mobilny uczeń – promocja poradnictwa
zawodowego na różnych etapach edukacji;
 promocja kształcenia ustawicznego;
 podniesienie współpracy z organizacjami
pozarządowymi, MOPS, GOPS w zakresie
aktywizacji i integracji społecznej.

Szkoły
Samorządy
Pracodawcy

Praca
bieżąca

19. Zwalczanie przypadków
przemocy w rodzinie

Burmistrz, Wójtowie,
Komendant
Powiatowy Policji

Praca
bieżąca

- pomoc dla osób znajdujących się
w szczególnej sytuacji (ofiar przestępstw
przeciwko rodzinie);
- tworzenie rodzin zastępczych,
- kierowanie do placówek opiekuńczo
wychowawczych;
-poradnictwo rodzinne i wsparcie finansowe;
- realizacja „Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Radzyńskim na lata 2015-2025”.
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Kierownik
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie,
Ośrodki pomocy
społecznej

20. Przyzwolenie społeczne dla
sprawców popełniających
drobne wykroczenia
i występki

- pouczanie podczas zebrań (wiejskich/
miejskich), mieszkańców o negatywnym
wpływie jakie niesie na społeczeństwo
nieprzestrzeganie norm prawnych i zasad
współżycia międzyludzkiego.

Burmistrz Miasta,
Wójtowie Gmin

Sołtysi, rady sołeckie,
organizacje społeczne

Praca
bieżąca

21. Brak opieki nad dziećmi

Zabezpieczenie opieki dzieciom w przypadku
jej braku u rodziców biologicznych poprzez:
- realizację „Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej w Powiecie Radzyńskim na
lata 2015-2017”;
- zapewnienie opieki dla dzieci w placówce
opiekuńczo-wychowawczej.
Współdziałanie z MOPS w Radzyniu Podlaskim
w zakresie zabezpieczenia lokalu dla
bezdomnych:
- zapobieganie bezdomności osób (szczególnie
w okresie zimowym);
- kontrole noclegowni pod kątem
przebywających tam osób ich trzeźwości
i zachowania.

Kierownik
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie

Dyrektor Placówki
OpiekuńczoWychowawczej „Mój
Dom”

Praca
bieżąca

Burmistrz Miasta
Wójtowie Gmin

Straż Miejska
Komenda Powiatowa
Policji

Praca
bieżąca

22 Zagrożenia bezdomnością

33

Kierownik MOPS

