Zarzqdzenie Nr 10312013
Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia 1 paidziernika 2013 r.
w sprawie
zorganizowania w roku 2013 dyiur6w ponadnormatywnych strainik6w Straiy Miejskiej
w Sanoku,
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w zwiqzku z uchwalq Rady Miasta Sanoka
Nr XLIII/354/13 z dnia 20 czenvca 2013 r. zmieniajqcej uchwaiq budietowq na rok 2013 r.,
oraz zgodnie z zadaniem 1.4 projektu ,,Bezpieczniej dla mnie i dla miasta" w ramach
Rzqdowego Prograrnu Ograniczania PrzestqpczoSci i Aspolecznych Zachowan ,,Razem
Bezpieczniej", realizowanego przez Gminq Miasta Sanoka
Burmistrz Miasta Sanoka zanqdza co nastqpuje:

W celu wykonania zalozen Projektu ,,Bezpieczniej dla rnnie i dla miasta" zarzqdzarn
zorganizowanie dodatkowych weekendowych, nocnych patroli Straiy Miejskiej wraz
z patrolami Policji, ukierunkowanych na rozpoznawanie zachowan szczegolnie ryzykownych,
szkodliwych i niebezpiecznych z udzialem osob mlodych i nieletnich. Patrole bqdq inicjowad
procedure Problemowq Dziecko - Problem - Rodzice. Opis procedury stanowi zalqcznik
nr 1 zarzqd7enia.

PrzekazaC w roku 2013 Srodki finansowe w kwocie 5 000,OO zl (slownie: pied tysiqcy
ztotych), z przeznaczeniem na rekompensatq pieniqznq za 200 godzin dyzurow
1.
ponadnormatywnych dla strainikow wykonujqcych zadania okre4lone w
Rekompensata wynosi brutto 25,00 zl (slownie: dwadziegcia piqd zlotych), za 1 godzinq
stuiby.

Te~nlinwykonania zadania ustala od dnia 0 1.10.20 13 r. do dnia 30.1 1.2013 r.

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.

PI ograrn realizowony jest w ramach rzqdowego programu ograniczania przestepczoici i aspotecznych zachowari "Razem
bezpieczniej" tytui projektu "Bezpieczniej dla mnie i miasta" oraz Gminnego Programu Profiloktyki i Rozwiqzywania
Problemdw Alkoholowych w Sanoku

Procedura problemowa DPRS
Dziecko- Problem- Rodzice - Szkola dla Rodzicow i Wychowawc6w- FreD

1. Patrole straiy miejskiejlpolicji, kt6re w czasie swoich dzialan interwencyjnych, kontrolnych,
prewencyjnych zatrzymujq osoby nieletnie lub mlodociane w sytuacjach ryzykownych, lub
naruszajqcych prawo- inicjujq procedure DPRD.

2. Procedura rozpoczyna sie przez wreczenie rodzicom, kt6rym przekazywane jest dziecko dokumentu zobowiqzujqcego do zgloszenia siq rodzicd opiekuna wraz z dzieckiem do Punktu
Informacyjno Konsultacyjnego PIK na rozmowe z psychologiem, pedagogiem ulicy lub terapeutq
dzieci i mlodzieiy w czasie nie dtuiszym niz 3 dni od interwencji policji.
3. Pracownik PIK- osoba prowadqca rozmowe (psycholog, pedagog) przeprowadza wywiad.
rozpoznanie biewcej sytuacji, problemow , cz~stotliwoiciwystepowania sytuacji trudnych i
problemowych lub wyjqtkowoSC zdarzenia problemowego.
4. Poznaje rodzicielski plan postqpowania w sytuacji problemowej i ocenia jego poprawnoik.

5. W sytuacji rozpoznania u rodzica bezradnoici lub braku umiejetnoici rozwiqzania problemow lub
powtarzania siq sytuacji problemowej - przedstawia rodzicom propozycje udziah w warsztatach
" Szkola dla Rodzicow i Wychowawcow".
6. W przypadku rozpoznania u nieletniego zachowan ryzykownych, dotyczqcych picia alkoholu ,
lub przyjmowania substancji psychoaktywnych - kieruje siq dziecko do programu korekcyjno
edukacyjnego FreD prowadzonego w PTK.

7. W przypadku innych problemow dotycqcych zachowania nieletniemu zostanie zaproponowany
dziecku udzial w zajeciach psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych w PIK.
8. Raz w miesiqcu odbedzie siq spotkanie robocze przedstawicieli PIK policji i straiy miejskiej w
celu omowienia skutecznoSci procedury, lub wprowadzenia zmian ewaluacyjnych.

9. Po zakoriczeniu programu powstanie wspolne sprawozdanie dotycqce skutecznoici procedury.

