

Uchwała Nr LIV/308/2010
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 28 lipca 2010 roku

w sprawie stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów.


Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 7 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym1, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
Po przeprowadzeniu analizy obecnego stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego 
i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów Rada Miejska uznaje, że stan bezpieczeństwa w dalszym ciągu jest niezadowalający.

§2
Podejmując działania, mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej Rada Miejska:
1.	Zobowiązuje Burmistrza Korfantowa do:
	dalszej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Nysie w zakresie poprawy warunków pracy funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Korfantowie oraz zwiększenia ilości patroli;

utrzymywania gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie bazy 
i sprzętu, oraz do doskonalenia struktur zarządzania kryzysowego,
	dalszego utrzymywania i rozbudowywania systemu monitoringu elektronicznego.

2.	Za uzasadnione uznaje potrzeby organizacji czynnych form przeciwdziałania bezrobociu, w szczególności organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych
i prac społecznie użytecznych.
3.	Zobowiązuje Gminną Komisję d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do ścisłego współdziałania z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji oraz szkołami, przedszkolami i innymi jednostkami w zakresie prowadzenia profilaktyki i udzielania pomocy w rodzinach dotkniętych zjawiskami patologicznymi i społecznymi (w tym alkoholizmu i narkomanii).
4.	Zobowiązuje wszystkie Jednostki Organizacyjne Gminy do rozszerzania form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
5.	Uznaje za istotne nawiązanie ścisłej współpracy z organami sołeckimi, Policją oraz innymi służbami w zakresie planowania przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym oraz postępowania w trakcie prowadzenia rzeczywistych działań.
6.	Apeluje do samorządów wiejskich i wszystkich organizacji działających 
na terenie Gminy o czynne włączenie się w proces kształtowania i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego.
7.	Wnosi do Komendanta Powiatowego Policji w Nysie o wprowadzenie dyżurów całodobowych policji w Komisariacie Policji w Korfantowie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Jan Oleksów


_________________________________
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U 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, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675.

