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I. Arkusz uzgodnień
Lp.

Nazwa instytucji

1.

Komenda Powiatowa Policji
w Krapkowicach

2.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Krapkowicach

3.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Krapkowicach

4.

Powiatowa Stacja
Sanitarno – Epidemiologiczna
w Krapkowicach

Data

Podpis
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II. Wstęp
1. Podstawa prawna
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), do zadań publicznych powiatu należy zapewnienie
wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji
i straży. Art. 12 pkt 9b stanowi, że uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego należy do wyłącznej kompetencji Rady
Powiatu.
Starosta zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym jest kierownikiem
starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników
jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych inspekcji i straży, a także
sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb inspekcji i straży. W celu realizacji zadań
starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań
określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, została
utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, której przewodniczy Starosta.
Do jej zadań należy między innymi przygotowanie projektu powiatowego programu
zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (art. 38a ust. 2 pkt
3 ustawy o samorządzie powiatowym). Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na posiedzeniu w dniu 18
grudnia 2012 roku zatwierdziła projekt Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2013-2015”.

2. Wprowadzenie
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należy do zasadniczych zadań państwa, gdyż
poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa. Policja
i inne formacje ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego nie powinny być zastępowane przez
obywateli, czy organizacje społeczne. Dlatego wymaga to od Policji zwiększenia skuteczności, z drugiej
jednak strony sama Policja bez wsparcia samorządów oraz aktywnej pomocy mieszkańców nie jest
w stanie w pełni skutecznie realizować

swoich zadań. Tylko rozwój świadomości społecznej

i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w połączeniu z aktywnością Policji może zwiększyć
bezpieczeństwo mieszkańców. Program ma przyczynić się do ograniczenia skali zjawisk
i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.
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3. Cele programu
1) Wzrost realnego bezpieczeństwa,
2) wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu,
3) zapobieganie

przestępczości

i

aspołecznym

zachowaniom

poprzez

zaktywizowanie

i zdynamizowanie działań administracji samorządowej na rzecz współpracy z Policją, administracją
rządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.

4. Podmioty zaangażowane w realizację programu
W powiecie wiodącą rolę w realizacji programu pełni Starosta Krapkowicki jako przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w skład której wchodzą z mocy art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym – (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), m. in.
przedstawiciele Policji i prokuratury. Do ustawowych zadań Komisji należy:
1)
2)

Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;
Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek
organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli;

3)

Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4)

Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb,
inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5)

Opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli;

6)

Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach
związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli;

7)

Opiniowanie, zleconych przez starostę, innych zagadnień dotyczących porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli.

Gminy powinny włączać się w realizację programu na zasadzie dobrowolności,
a zadania będzie inicjował i realizował Wójt/Burmistrz.
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W trakcie spotkań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pod przewodnictwem
Starosty

Krapkowickiego,

opracowano

założenia

projektowe

do

„Powiatowego

Programu

Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2013 –
2015”, a po zatwierdzeniu ich przez Komisję na posiedzeniu w dniu 27 września 2012 roku,
przygotowano niniejszy Program.

5. Zasadnicze podstawy i obszary działania
Rzetelna realizacja programu będzie wymagała współpracy ze społecznością lokalną, zwłaszcza
przy ustalaniu zagrożenia przestępczością i potrzeb społecznych w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa,
jak również w budowaniu świadomości społeczeństwa o potrzebie współpracy z policją, reagowaniu
i informowaniu policji o zdarzeniach których jest się świadkiem. Na podstawie aktualnej wiedzy
o stanie i poczuciu bezpieczeństwa określono obszary działania i kierunki aktywności zaangażowanych
podmiotów. Do najważniejszych obszarów wymagających podjęcia działań w ramach programu należy:
1)

bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania,

2)

przemoc w rodzinie,

3)

bezpieczeństwo w szkołach,

4)

bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

5)

zapobieganie skażeniom i epidemiom,

6)

ochrona przeciwpożarowa i zarządzanie kryzysowe.

6. Charakterystyka powiatu krapkowickiego
Powiat krapkowicki usytuowany jest w województwie opolskim, w górnym biegu rzeki Odry
u podnóża Góry Św. Anny (Góry Chełmskiej). Położony jest na wysokości 170 m. n.p.m. i rozciąga się na
powierzchni ok. 442 km2. Na jego obszarze krzyżowały się niegdyś szlaki handlowe: ze wschodu na
zachód i z północy na południe (ze Skandynawii na Bałkany przez Bramę Morawską). Mimo istnienia
tradycyjnych, silnych więzi gospodarczych między trzema leżącymi w pobliżu siebie miejscowościami:
Krapkowicami, Otmętem i Gogolinem, aż do roku 1956 należały one do różnych powiatów: opolskiego
i strzeleckiego. Jako jednostka administracyjna powiat krapkowicki powstał 1 stycznia 1956 r.
Obejmował wtedy trzy gminy miejskie: Krapkowice, Gogolin i Zdzieszowice oraz dwie wiejskie:
Strzeleczki i Walce. W tym kształcie funkcjonował do lipca 1975 r. Z początkiem stycznia 1999 r.
w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju reaktywowano powiat krapkowicki, który w swoim
kształcie powiela poprzedni, powiększony o sołectwo Januszkowice.
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III. Stan bezpieczeństwa w powiecie krapkowickim – charakterystyka problemów
i zagrożeń w latach poprzedzających wprowadzenie „Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli na lata 2013 – 2015”.
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
krapkowickiego w 2010 - 2011 roku – Komenda Powiatowa Policji
w Krapkowicach.
1) Przestępczość
W 2011 roku na terenie powiatu krapkowickiego odnotowano 1.833 przestępstwa, tj. o 7%
mniej niż w roku 2010. W rozbiciu na poszczególne gminy geografia przestępczości przedstawia się
następująco.
Ogółem
2010
901
409
344
159
159
1972

Gmina Krapkowice
Gmina Zdzieszowice
Gmina Gogolin
Gmina Strzeleczki
Gmina Walce
Łącznie

w tym nietrzeźwi kierujący
2010
2011
123
144
99
80
87
70
50
43
21
17
380
354

2011
1103
266
269
125
70
1833

Z ogólnej liczby 1833 przestępstw, 1123 to przestępstwa o charakterze kryminalnym.
Przeważającą większość stanowiły przestępstwa przeciwko mieniu tj: kradzieże, kradzieże
z włamaniem i uszkodzenia mienia. Przestępczość w tych kategoriach, a także wybrane kategorie
przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępczość narkotykową na terenie poszczególnych gmin
przedstawia poniższa tabela.
Gmina
Krapkowice
2010 2011
Kradzież
mienia
w tym
samochodu
Kradzież z
włamaniem
Rozboje,
wymuszenia
Uszkodzenie
rzeczy
Bójki,
pobicia
Uszczerbek na
zdrowiu

Gmina
Zdzieszowice
2010 2011

Gmina
Gogolin
2010 2011

Gmina
Strzeleczki
2010 2011

Gmina
Walce
2010 2011

Ogółem
Powiat
2010
2011

160

206

59

52

49

87

18

11

25

14

311

370

4

10

0

2

0

2

1

0

0

1

5

15

127

107

41

43

40

32

20

14

4

5

232

201

11

37

6

1

0

2

0

0

0

0

17

40

42

26

38

10

20

20

3

5

1

5

104

66

12

11

6

3

0

0

0

0

2

0

20

14

11

10

6

2

1

4

0

2

2

0

20

18
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Łącznie w 6
kategoriach
Przestępstwa
narkotykowe

363

397

156

111

110

145

41

32

34

24

704

709

199

137

11

9

29

0

0

0

0

0

239

146

W omawianym okresie uzyskano wskaźnik wykrywalności na poziomie 83,6 % ogółu
przestępstw oraz 74,7 % w kategorii przestępstw kryminalnych (72,2 % w 2010). Uzyskane wyniki,
w tym także w poszczególnych kategoriach, należą do najwyższych w województwie.
Na terenie powiatu odnotowano jedno zabójstwo. W wyniku czynności poszukiwawczych za
osobą zaginioną, policjanci tut. KPP ustalili, że osoba ta została zamordowana, a zwłoki zostały ukryte
na terenie jednej z posesji w miejscowości Dobra. Jednemu ze sprawców postawiono zarzut zabójstwa,
a drugiemu zarzut utrudniania postępowania przez zacieranie śladów zbrodni.
Odnotowano wzrost ilości przestępstw z kategorii rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, przy
czym nie stwierdzono zdarzeń o dużym ciężarze gatunkowym. Odnotowano jedną sprawę
wieloczynową dot. wymuszeń wśród nieletnich – sprawę przekazano do rozpatrzenia przez Sąd dla
Nieletnich. Ponadto odnotowano trzy poważniejsze zdarzenia z tej kategorii.
Za największe zagrożenia należy uznać obecnie włamania do domów jednorodzinnych.
Sprawcy wykorzystując sen domowników lub też ich nieobecność w domu w godzinach
popołudniowych, wchodzą do domów przez podważenie okien lub drzwi, albo przez wybicie szyb
w okienkach piwnicznych i dokonują penetracji pomieszczeń, kradnąc biżuterię, pieniądze, sprzęt
fotograficzny, zegarki. Często straty pokrzywdzonych są bardzo duże. Ponadto notuje się dużo
kradzieży wszelkich elementów metalowych, w szczególności przewodów energetycznych, elementów
studzienek kanalizacyjnych oraz rur instalacji wodnej i grzewczej.
W kategorii uszkodzenia mienia dominują zniszczenia samochodów prywatnych dokonywane
w sposób chuligański lub też z pobudek osobistych.
W omawianym okresie, na terenie powiatu stwierdzono 146 przestępstw narkotykowych.
W jednym z postępowań, w wyniku prowadzonego rozpoznania, ustalono sprawców
rozprowadzających narkotyki na terenie szkół i w ich okolicy. Ponadto dokonano zatrzymania kilku
hurtowników posiadających przy sobie duże ilości amfetaminy. Z uwagi na rozwojowy charakter
sprawy, postępowanie za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich zostało
przekazane do dalszego prowadzenia przez Centralne Biuro Śledcze.
W 2011 roku wszczęto 82 postępowania przygotowawcze o charakterze gospodarczym.
W zakończonych sprawach stwierdzono łącznie 231 przestępstw.
W większości dotyczyły oszustw przy prowadzeniu przez podmioty działalności gospodarczej
na terenie tut. powiatu (wyłudzenia towaru, wyłudzenia zaliczek na wykonanie usług, wyłudzenia
kredytów lub dotacji), bądź też przy wykorzystaniu sieci internetowej (wyłudzenia zapłaty za towar
podczas transakcji zawieranych np. na portalu Allegro). Ponadto odnotowano postępowania dotyczące
udaremnienia egzekucji komorniczej, przywłaszczeń mienia powierzonego, podrobienia dokumentów
i poświadczenia nieprawdy, a także naruszenia praw autorskich. W większości spraw gospodarczych
przestępstwa miały miejsce w Krapkowicach. W przypadku przestępstw związanych
z wykorzystaniem Internetu były one dokonywane na terenie wszystkich gmin powiatu.
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2) Wykroczenia
W 2011 roku stwierdzono łącznie 22.624 wykroczenia (w 2010 – 25.127), w tym 17.270
dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym (w 2010 – 19.220). Ilość stwierdzonych wykroczeń
z kategorii najbardziej uciążliwych społecznie wyniosła łącznie 4.938 (w 2010 – 5.537). Ilość
w rozbiciu na poszczególne kategorie, obrazuje poniższa tabela.

Ilość
w
2010
Ilość
w
2011

Art. 51 kw
Zakłócenie
spokoju

Art. 141 kw
Używanie
słów
nieprzyzwoit
ych

Art. 143 kw
Utrudnianie
korzystania
z urządzeń
użytku publ.

Art. 145
kw
Zaśmieca
nie

Art. 124
Zniszczenie
mienia

Art. 119 kw
Kradzież
mienia o
wartości do
250 zł

Art. 43 ust.
o wych. w
trzeźwości

Łącznie

1.415

521

412

1.230

69

551

1.339

5.537

1.374

489

358

939

74

638

1.066

4.938

Dynamika ogółu ujawnianych wykroczeń, wykroczeń w ruchu drogowym, a także wykroczeń
z kategorii najbardziej uciążliwych społecznie kształtuje się na poziomie 90 % w stosunku do roku
ubiegłego.
W zakresie wykroczeń najbardziej uciążliwych społecznie spadki odnotowano we wszystkich
kategoriach, za wyjątkiem wykroczeń z art. 124 kw, tj. zniszczeń mienia, których było 5 więcej.
Najwięcej ujawnionych wykroczeń dotyczyło zakłócenia spokoju, w tym w przeważającej części
polegających na zakłóceniu ciszy nocnej przez sąsiadów. Dużą ilość stanowią wykroczenia zaśmiecania
oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. W kategorii kradzieży mienia
o wartości do 250 zł dominują kradzieże sklepowe, gdzie sprawcy zatrzymywani są na gorącym
uczynku przez personel lub ochronę sklepu.
Statystyka liczby wykroczeń w poszczególnych gminach powiatu nie jest prowadzona.
3) Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
W 2011 roku na terenie powiatu odnotowano ogółem 586 zdarzeń drogowych, w tym 30
wypadków i 556 kolizji.

Wypadki
Kolizje
Zabici
Ranni

2007 r.
60
497
6
75

2008 r.
64
546
18
70

2009 r.
41
564
6
46

2010 r.
41
603
7
53

2011 r.
30
556
2
32

W stosunku do roku ubiegłego odnotowano:
a) spadek liczby wypadków o 11,
b) spadek liczby kolizji o 47,
c) spadek liczby zabitych o 5,
d) spadek liczby osób rannych o 21.
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Dane w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu w zakresie ilości zdarzeń oraz ilości osób
zabitych i rannych prezentuje poniższa tabela.
Podział
administracyjny

Wypadki

Kolizje

Zabici

Ranni

Ogółem zdarzeń

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Krapkowice

21

17

335

296

2

1

27

20

356

313

Gogolin

6

5

102

98

1

0

6

5

108

103

Strzeleczki

6

3

47

61

1

1

7

2

53

64

Walce

2

1

28

26

0

0

5

1

30

27

Zdzieszowice

5

4

91

75

2

0

8

4

96

79

Powiat

40

30

603

556

6

2

53

32

643

586

W 2011 roku odnotowano 2 wypadki ze skutkiem śmiertelnym.

4) Demoralizacja nieletnich
W okresie sprawozdawczym ujawniono na terenie powiatu krapkowickiego 109 nieletnich,
którzy popełnili łącznie 188 czynów karalnych (84 nieletnich popełniło 163 przestępstwa oraz 25
nieletnich popełniło 25 wykroczeń), a także ujawniono 42 nieletnich zagrożonych demoralizacją.

Przestępstwa ogółem
w tym przestępstwa kryminalne

Czyny zabronione
2010
2011
144
163
99

147

Nieletni sprawcy
2010
2011
95
84
89

81

Kategorie szczególnie
uciążliwe

Bójki pobicia
8
2
15
7
Rozboje
13
20
7
7
Kradzież cudzej rzeczy
14
42
16
25
Kradzież z włamaniem
4
12
9
9
Uszkodzenie mienia
25
7
16
9
Przestępstwa
18
41
4
11
narkotykowe
Wypadki drogowe
1
0
1
0
Kierowanie w stanie
1
0
1
0
nietrzeźwości
W większości nieletni dopuszczali się kradzieży włamań oraz rozbojów w stosunku do innych
nieletnich. Ponadto odnotowano wzrost ilości przestępstw narkotykowych popełnionych przez
nieletnich – w tym zakresie wzrost stanowi skutek realizacji sprawy dot. handlu narkotykami, przez
m.in. nieletnich, w szkołach i okolicach szkół na terenie miasta Krapkowice. Wzrost ilości czynów
zabronionych popełnianych przez nieletnich związany jest z ukierunkowaniem od 2010 roku działań
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podejmowanych przez funkcjonariuszy tut. Komendy na rozpoznanie środowisk nieletnich sprawców
oraz dążenia do ujawnienia jak największej liczby popełnianych przez nich czynów.
W ujawnionych w 2011 roku przestępstwach 8,9 % popełnionych zostało przy udziale nieletnich (7,3 %
w 2010 roku), w całym województwie wskaźnik ten wynosi 6,3 % (4,7 % w 2010).
W przypadku ujawnienia nieletniego sprawcy czynu karalnego (tj. wykroczenia lub
przestępstwa), bądź zagrożonego demoralizacją oraz gdy zachodziło podejrzenie, że rodzice czy
opiekunowie nie sprawowali należytej opieki nad małoletnimi dziećmi był informowany Sąd Rodzinny
w Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie Koźlu. W 2011 roku sporządzono ogółem 120 wystąpień do
Sądu na nieletnich sprawców czynów karalnych, zagrożonych demoralizacją bądź w stosunku do
rodzin, które są patologiczne i dysfunkcyjne.
Na terenie powiatu ujawniono 25 nieletnich w stanie po spożyciu alkoholu. Sporządzono 14
powiadomień do rodziców dzieci, które nie popełniły czynów karalnych, jednak swoim zachowaniem
naruszały zasady współżycia społecznego.
Na podstawie nakazów wydanych przez Sądy Rodzinne w K-Koźlu i Strzelcach Opolskich
w 2011r wszczęto poszukiwania za 20 nieletnimi, z których 19 zatrzymano i doprowadzono do
ośrodków wychowawczych.
Sądy Rodzinne w K-Koźlu i Strzelcach Opolskich w 2011 r. wydały 11 postanowień
o skierowaniu nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i 9 do Młodzieżowych
Ośrodków Socjoterapii.
5) Realizacja programów profilaktycznych
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach w 2011 roku realizowała programy prewencyjne
o zasięgu ogólnokrajowym i wojewódzkim.
a) „Pomoc ofiarom przestępstw na terenie woj. Opolskiego” - przeprowadzono 933 interwencje dot.
przemocy domowej. W 140 przypadkach przeprowadzono czynności w ramach procedury
„Niebieska Karta” (związanej z udzielaniem pomocy ofiarom przemocy domowej) – w toku tych
czynności dzielnicowi przeprowadzili 723 wizyty pointerwencyjne, w części realizowane jako
zadania zlecone, w związku z udziałem policjantów w grupach roboczych gminnych zespołów
interdyscyplinarnych zajmujących się pomocom ofiarom przemocy domowej. W 23 przypadkach
przekazano materiały do Wydziału Kryminalnego celem przeprowadzenia postępowania karnego.
Osoby pokrzywdzone na bieżąco informowane były o instytucjach niosących pomoc na terenie
powiatu krapkowickiego. Skierowano łącznie 71 wystąpień do komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, 210 wystąpień do OPS-ów oraz 55 wystąpień do organizacji pozarządowych
wykonujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych placówek.
Ponadto przeprowadzono 41 spotkania z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, PCPR
w Krapkowicach oraz w ramach gminnych zespołów interdyscyplinarnych. Kontynuowana jest
również współpraca z sądami i kuratorami zawodowymi w zakresie osób skazanych
prawomocnymi wyrokami za przestępstwa wobec najbliższych. Policjanci przygotowali i pełnili
dyżury w związku z organizacją ogólnopolskiej akcji „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
b) “Narkotyki – teraźniejszość bez przyszłości” – przeprowadzono 4 spotkania w szkołach
z rodzicami i pedagogami na temat zdrowotnych i prawnych skutków używania i posiadania
narkotyków, w trakcie których prezentowano filmy video o tematyce antynarkotykowej oraz
propagowano broszury pt. “ Bliżej Ciebie - dalej od narkotyków”, “ Moje życie bez uzależnień”,
ulotki “ narkotyki - nie biorę”, ponadto prezentowano teczkę narkotykową z akcesoriami
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związanymi z posiadaniem i używaniem różnych narkotyków. Policjanci wraz z pracownikami
Sanepidu brali udział w szkoleniu kadry kierowniczej i pedagogicznej z powiatu krapkowickiego.
Ponadto w ramach spotkań przekazywano również informacje na temat ogólnopolskiej akcji
„Pilnuj drinka”, mającej na celu uświadamianie młodym ludziom zagrożeń związanych z tzw.
„pigułkami gwałtu”. Przeprowadzono wraz z innymi służbami na terenie całego powiatu 6 akcji
prewencyjnych „Alkohol i narkotyki”, których celem było ujawnianie środków psychoaktywnych
u osób udających się, bądź wracających z dyskotek.
c) „Bezpieczne dziś – bezpieczne jutro” - profilaktyka ukierunkowana na podejmowanie
przedsięwzięć zapobiegających niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, zahamowaniu
eskalacji przestępczości i demoralizacji tych młodych ludzi, którzy popełnili czyn karalny lub z racji
środowiska rodzinnego, rówieśniczego czy przeszłości, stanowią grupę zagrożoną. Na terenie
powiatu Krapkowickiego program był realizowany m.in. poprzez przeprowadzenie kolejnej,
V edycji konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Pierwszy dzień w szkole, więc opowiem Ci
o bezpieczeństwie” – realizowany na przełomie marca i maja 2011r. Zaproszono wszystkie szkoły
z terenu powiatu, otrzymano około 700 prac plastycznych. Konkurs zakończono w maju
rozstrzygnięciem i nagrodzeniem 15 uczestników – dzieci uczniów klas 1 i 2 szkół podstawowych
z terenu powiatu. Nagrody ufundował starosta, burmistrzowie, wójtowie gmin oraz Komendant
KPP.
Ponadto policjanci organizowali działania ukierunkowane na zapobieganie przestępczości
i patologiom. W tym celu przeprowadzili 37 spotkań z uczniami szkół gimnazjalnych i wszystkich szkół
średnich z gmin Krapkowice, Zdzieszowice i Gogolin, w których uczestniczyło około 700 osób.
Spotkania dotyczyły odpowiedzialności prawnej i skutków dopuszczenia się czynów karalnych.
W zakresie nowych zagrożeń przeprowadzono w szkołach w Krapkowicach, Walcach, Żywocicach,
Zdzieszowicach (3 krotnie), Rozwadzy, Żyrowej i Januszkowicach spotkania z uczniami, nauczycielami
i rodzicami – łącznie około 900 osób. W ramach spotkań z uczniami prezentowany był materiał
opracowany przez trzyosobowy zespół policjantów z komend powiatowych (w tym z KPP Krapkowice)
powołany przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego KWP w Opolu dot. opracowania
i wprowadzenia na terenie całego woj. opolskiego jednolitych materiałów dot. cyberprzemocy
i cyberprzestępczości.
Policjanci doraźnie (13 krotnie) spotykali się z radami szkół w celu omówienia najważniejszych
problemów związanych z wychowywaniem uczniów, uczestniczyli w rozmowach z rodzicami
i uczniami w zakresie realizacji ustaleń co do uczniów nie realizujących obowiązku nauki.
Akcje prewencyjne
a) „Bezpieczny Rowerzysta” – policjanci przeprowadzili łącznie 32 spotkania w których uczestniczyli
uczniowie klas III i IV przygotowywani przez wychowawców do zdobycia karty rowerowej.
Uczestniczono łącznie w 18 egzaminach na kartę rowerową oraz w 1 na kartę motorowerową.
Rozdano cały nakład książeczek „Bezpieczny Rowerzysta”. Również w ramach działań
zmierzających do przygotowania młodych kierowców do bezpiecznego poruszania się po drogach
po uzyskaniu prawa jazdy, na prośbę dyrekcji szkół średnich zorganizowano 1 spotkanie dot.
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przygotowano prezentację o przyczynach i skutkach
wypadków drogowych. Dwukrotnie brano udział w spotkaniach z uczniami w związku
z organizowanym Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Policjanci
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b)

c)

d)

e)

realizowali także zadania wynikające z udziału w ogólnopolskich akcjach prewencyjnych
w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym czynności do akcji „Narodowy eksperyment
bezpieczeństwa - weekend bez ofiar 24-26.06.2011” i „Rowerem bezpiecznie do celu”.
„Bezpieczny Ogród” – prowadzona wspólnie z lokalnymi zarządami ogrodów. Działania
prewencyjne obejmują w głównej mierze kierowanie patroli policyjnych na tereny działkowe,
bieżącą wymianę informacji o aktualnych zagrożeniach w ogrodach, poradnictwo z zakresu
systemów zabezpieczania ogrodów (m.in. właściwego oświetlenia, oznakowania terenu, itp.).
W 2011r zorganizowano i przeprowadzono 9 spotkań z działkowiczami oraz prezesami
i Zarządami Ogrodów Działkowych. Na bieżąco przeprowadzano kontrole działek pod kątem
ujawnienia kradzieży złomu, włamań do altanek, pobytu osób bezdomnych i poszukiwanych.
„Bezpieczny Przedszkolak” – akcja, której celem jest przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym
wiedzy o występujących zagrożeniach i sposobach ich unikania. Realizowana jest poprzez
informowanie dzieci o sposobach unikania niebezpieczeństw oraz właściwych zachowań,
umożliwienie rodzicom kształtowania i modelowania właściwych postaw i nawyków u dzieci,
wskazanie wychowawcom kategorii zagrożeń wobec dzieci, w celu kontynuowania ich
podstawowej edukacji w zakresie unikania zagrożeń, przybliżenie działań policji na rzecz
bezpieczeństwa dzieci. W
2011 r zorganizowano i przeprowadzono 23 spotkania
z przedszkolakami na terenie wszystkich gmin powiatu krapkowickiego. Część spotkań
w przedszkolach policjanci realizowali wraz z kierowniczką ARiMR w Krapkowicach. Policjanci
z Gogolina w ramach akcji „Przedszkolak Bezpieczny zawsze i wszędzie” zorganizowali spotkanie na
terenie posterunku. Celem wizyty było zapoznanie dzieci z różnymi aspektami pracy policjanta. Na
tą okazję zarówno policjanci jak również gogolińscy strażnicy miejscy przygotowali dla
przedszkolaków pokaz tresury psa policyjnego, połączony z instruktażem postępowania
w przypadku ataku psa.
„Dziewiątka” - celem akcji jest przybliżenie uczniom klas III szkoły podstawowej, nauczycielom
i rodzicom wiedzy o występujących zagrożeniach i sposobach ich unikania, poinformowania dzieci
o sposobach unikania niebezpieczeństw oraz właściwych zachowaniach, umożliwienie rodzicom
kształtowania i modelowania właściwych postaw i nawyków u dzieci, wskazanie nauczycielom
kategorii zagrożeń wobec dzieci celem kontynuowania podstawowej edukacji dzieci oraz
przybliżenie działań policji na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Jest realizowana w oparciu
o podręcznik pod tym samym tytułem. W 2011 roku policjanci przeprowadzili spotkania przed
rozpoczęciem ferii zimowych i wakacji. Łącznie przeprowadzono 59 spotkań.
„Bezpieczne Ferie 2011” - akcja realizowana od 14.02 do 28.02.2011. Przeprowadzono 10
wspólnych patroli ze Strażą Miejską i innymi służbami. Przeprowadzono 11 kontroli placówek
wypoczynku zimowego, skontrolowano 82 miejsca masowej rozrywki (dyskoteki, kluby),
skontrolowano 12 razy dzikie lodowiska, dokonano 125 kontroli miejsc zagrożonych oraz 38
kontroli placówek handlowych pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim.
Policjanci przed feriami i w trakcie ferii przeprowadzili 59 pogadanek i spotkań profilaktycznych
z dziećmi i młodzieżą. Zadania zmierzające do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie
ferii zostały zrealizowane w czasie przed feriami zimowymi. Policjanci dotarli do praktycznie
wszystkich szkół, w których w klasach najmłodszych od I do IV zostały przeprowadzone spotkania
z dziećmi uczulające je przed zagrożeniami na jakie mogą być narażone w trakcie ferii zimowych.
Policjanci z Krapkowic i Opola w ramach ferii zimowych urozmaicili czas wolny uczniom na
zimowisku. Przy wykorzystaniu wyposażenia samochodu przeznaczonego do działań
profilaktyczno-edukacyjnych zorganizowali spotkanie wraz z jazdą po torze przeszkód. Uczniowie
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z Krapkowic z ramach organizowanego w szkole zimowiska uczestniczyli w zajęciach dotyczących
zasad i przepisów ruchu drogowego. Policjanci wykorzystując prezentacje wraz z dziećmi omawiali
najważniejsze rzeczy mające wpływ na kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania w ruchu
drogowym.
f) „Bezpieczne Wakacje” akcja realizowana od 22.06 do 31.08.2011r. Policjanci wspólnie ze Strażą
Miejską, Strażą Ochrony Kolei i innymi instytucjami przeprowadzili 27 patroli. Ujawniono
3 przypadki niewłaściwego sprawowania opieki rodzicielskiej. Dokonano 41 kontroli placówek
wypoczynku letniego, skontrolowano 67 razy miejsca masowej rozrywki. Przed wakacjami oraz
w czasie ich trwania policjanci spotykali się z uczniami w celu przeprowadzenia pogadanek
i spotkań profilaktycznych zmierzającymi do uczulenia uczniów na najczęściej występujące
zagrożenia podczas wakacji. W wymieniony okresie przeprowadzono 27 spotkań w szkołach na
terenie powiatu oraz w świetlicach i klubach, które w wakacje organizowały wypoczynek dzieciom
i młodzieży. Wspólnie z strażami miejskimi przeprowadzono 82 kontroli tz. „dzikich kąpielisk” na
terenie gmin Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin oraz w Walcach i Strzeleczkach.
W 2011r nie odnotowano utonięć osób w związku z wypoczynkiem letnim (w 2010 - 2 przypadki
utonięć). Dokonywano kontroli w rejonie dworców PKP w Gogolinie i Zdzieszowicach. Dzielnicowi
dokonali na terenie całego powiatu wizytacji gospodarstw rolnych w ramach działań
profilaktycznych zmierzających do poprawy warunków pracy w gospodarstwach wiejskich. Ankiety
z wizytacji zostały wysłane do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Policjanci uczestniczyli
w festynach. Organizowano gry i zabawy dla najmłodszych uczestników, prowadzono akcje
znakowania
rowerów,
przeprowadzono
konkurs
dla
dzieci
„Bezpieczeństwo
w ruchu drogowym”, propagowano ulotki, elementy odblaskowe, prezentowano wyposażenie
specjalistyczne policji.
W okresie wakacyjnym zgłoszono ucieczki osób nieletnich; 1 z domu rodzinnego i 2 z placówek
wychowawczych.
W dniach 26.08.2011 i 31.08.2011 wraz z dzielnicowymi z gminy Krapkowice funkcjonariuszami
krapkowickiej Straży Miejskiej, pracownikiem gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych na terenie gminy i miasta Krapkowice dokonano kontroli obiektów handlowych
zajmujących się sprzedażą alkoholu na podstawie udzielonych przez Burmistrza Krapkowic
zezwoleń.
Zespól kontrolny skupiał się na kontroli terenu przyległego do sklepów, barów, restauracji
i innych miejsc zajmujących się sprzedażą alkoholu z uwagą na osoby spożywające alkohol
w obrębie placówek, przebywanie osób nieletnich - nietrzeźwych przy placówkach handlowych
oraz we wnętrzu. Zwracano uwagę na posiadanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, porównywano
alkohol będący w sprzedaży z udzieloną koncesją. Ponadto zespól kontrolny sprawdzał czy nie jest
łamany zakaz sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim przez sprzedawców, barmanów.
W związku z przystąpieniem przez Gminę Krapkowice do udziału w ogólnopolskiej kampanii
społecznej „Pozory mylą dowód nie” w kontrolowanych placówkach pracownikom, ajentom,
właścicielom przekazywano materiały prewencyjne : plakaty, ulotki, foldery oraz płyt CD
w filmem instruktarzowym „Sposoby na sposoby”. Instruowano o prawnych możliwościach
żądania okazania dokumentu tożsamości na okoliczność poddania w wątpliwość wieku osoby,
która dokonuje zakupu alkoholu, oraz przypominano o konsekwencjach karnych sprzedaży
alkoholu osobom nieletnim.
g) „Bezpieczna droga do szkoły” akcja realizowana od 01.09 do 30.09.2011. W trakcie akcji nadzorem
i kontrolą objęto 13 wyznaczonych najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych
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w rejonach szkół, przedszkoli, placów zabaw i boisk. Policjanci przeprowadzili 24 spotkania
prewencyjne w szkołach z uczniami klas I i II. W dniu 30.09.2011 w Szkole Podstawowej nr
3 w Gogolinie zorganizowano i przeprowadzono uroczystość związaną z wojewódzkim
wprowadzeniem programu prewencyjnego „Pierwszaki” oraz nagrodzono laureatów wojewódzkiej
edycji konkursu plastycznego „ Pierwszy dzień w Szkole? Więc opowiem Ci
o bezpieczeństwie”. W uroczystości brało udział około 200 osób.
h) „Ochrona Dziedzictwa Narodowego” – działania profilaktyczne na rzecz ochrony kościołów
drewnianych w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych
zachowań „Razem bezpieczniej”. Na terenie powiatu krapkowickiego, zgodnie z wykazem
zabytków drewnianych woj. opolskiego, znajduję się jeden kościół w Malni, który jest objęty
kontrolą i nadzorem przez policjantów z Posterunku Policji w Gogolinie. Na bieżąco utrzymywany
jest kontakt dzielnicowego z proboszczem.
6) Współpraca z samorządami
W 2011 roku samorząd powiatu, jak i poszczególnych gmin przekazały środki
finansowe na organizację dodatkowych służb prewencyjnych. Wysokość środków oraz ilość
wykonanych służb obrazuje poniższa tabela.
Jednostka
Starostwo Powiatowe
UM Gogolin
UMiG Krapkowice
UG Strzeleczki
UG Walce
UM Zdzieszowice
OGÓŁEM

Wysokość środków
15 000 zł
198 439 zł
20 000 zł
15 000 zł
10 000 zł
258 439 zł

Ilość wykonanych służb
112
1008
146
107
73
1446

Służby finansowane przez Starostwo Powiatowe organizowano na terenie całego powiatu,
natomiast finansowane ze środków poszczególnych gmin – wyłącznie na ich terenie. Służby
organizowano jako dodatkowe patrole prewencyjne w czasie i miejscu występowania największych
zagrożeń, bądź też jako zabezpieczenie odbywających się imprez, uroczystości, festynów oraz
zawodów sportowych. Czas trwania każdej ze służb ustalany był indywidualnie w zależności od
potrzeb.
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2. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony
przeciwpożarowej w 2011 roku – Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Krapkowicach.
1) Statystyka zdarzeń w powiecie krapkowickim
W 2011 roku Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach
zanotowało 656 zdarzeń, z czego 625 na terenie powiatu krapkowickiego, pozostałe 31 to wyjazdy
poza powiat - głównie na teren chroniony autostrady A4.
a) Ilość zdarzeń 2011 roku na terenie powiatu krapkowickiego:
Razem - 625 zdarzeń:
- 327 pożarów,
- 268 miejscowych zagrożeń,
- 30 alarmów fałszywych.
STATYSTYKA ZDARZEŃ W POWIECIE KRAPKOWICKIM
w okresie od 01.01 do 31.12
2011

2010

2009

Pożar

MZ*

AF**

Pożar

MZ

AF

Pożar

MZ

AF

327↑

268↓

30↓

166↓

577↑

43↓

243↓

328↓

46↓

Razem: 786↑

Razem: 625↓

Razem: 617↓

STATYSTYKA ZDARZEŃ W POWIECIE KRAPKOWICKIM
w okresie od 01.01 do 31.12
2008

2007

Pożar

MZ

AF

Pożar

MZ

AF

248↓

473↓

57

276

494

57

Razem: 778↓

Razem: 827

* Miejscowe Zagrożenie ** Alarm Fałszywy
• ↑ - wzrost ilości wyjazdów do zdarzeń z roku ubiegłego
• ↓ - spadek ilości wyjazdów do zdarzeń z roku ubiegłego

b) Podział zdarzeń za okres od 01.01 do 31.12.2011:
ILOŚĆ WYJAZDÓW DO POŻARÓW W POWIECIE KRAPKOWICKIM ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ
MAŁE
ŚREDNIE
DUŻE
B.DUŻE
285
35
7
0
RAZEM – 327 POŻARÓW
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ILOŚĆ WYJAZDÓW DO MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ W POWIECIE KRAPKOWICKIM ZE WZGLĘDU NA
WIELKOŚĆ
MAŁE
LOKALNE
ŚREDNIE
DUŻE I GIGANTYCZNE
198
69
1
0
RAZEM – 268 MZ
ILOŚĆ WYJAZDÓW DO ALARMÓW FAŁSZYWYCH W POWIECIE KRAPKOWICKIM
ZŁOŚLIWE
W DOBREJ WIERZE
Z INSTALACJI WYKRYWANIA
5
22
3
RAZEM – 30 AF

c) Statystyka zdarzeń w podziale na gminy:
Gmina
Krapkowice
Gogolin
Zdzieszowice
Strzeleczki
Walce
RAZEM

RAZEM
247
177
112
49
40
625

Pożary
103
104
72
21
27
327

MZ
125
67
38
25
13
268

AF
19
6
2
3
0
30

d) Podział pożarów ze względu na obiekty:
rodzaj obiektu
obiekty użyteczności publicznej
obiekty mieszkalne
obiekty produkcyjne
obiekty magazynowe
środki transportu
lasy
uprawy, rolnictwo
inne obiekty (trawniki, pojedyncze drzewa,
pobocza dróg)
RAZEM

RAZEM
3
24
3
19
19
19
26

małe
3
24
3
11
19
18
15

średnie
0
0
0
5
0
1
7

duże
0
0
0
3
0
0
4

213

192

22

0

327

285

35

7

RAZEM
32
40
2
2
80
0
0

małe
27
33
2
0
41
0
0

lokalne
5
7
0
2
38
0
0

średnie
0
0
0
0
1
0
0

112

97

15

0

268

200

67

1

e) Podział miejscowych zagrożeń ze względu na obiekty:
rodzaj obiektu
obiekty użyteczności publicznej
obiekty mieszkalne
obiekty produkcyjne
obiekty magazynowe
środki transportu
lasy
uprawy, rolnictwo
inne obiekty (trawniki, pojedyncze drzewa, pobocza
dróg)
RAZEM
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Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów na terenie powiatu krapkowickiego w 2011r. to
podpalenia.
Najczęstsze przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń na terenie powiatu krapkowickiego
w 2011 r. to silne wiatry, niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu,
nietypowe zachowanie zwierząt.
2) Sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej

a) Na terenie powiatu krapkowickiego funkcjonuje 36 jednostek OSP oraz jedna Zakładowa Straż
Pożarna (zakład ArcelorMittal w Zdzieszowicach). Dziewięć jednostek zostało włączonych do
krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.
b) 34 jednostki OSP powiatu wyposażone są w system selektywnego powiadamiania DSP-50, który
pozwala SK KP PSP w krótkim czasie zaalarmować dowolną liczbę jednostek. Dzięki temu skrócił się
czas pomiędzy przyjęciem zgłoszenia, a zaalarmowaniem jednostki OSP do akcji ratowniczo –
gaśniczej.
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3) Ćwiczenia, w których współudział brały jednostki OSP z terenu powiatu krapkowickiego

a) 10.02.2011 – Chorula, Kościelna 5; Chespa Farby Graficzne sp. z o.o.: OSP: Kórnica, Odrowąż,
Obrowiec, Kamień Śląski, Zakrzów, Górażdże, Gogolin, Stradunia, Strzeleczki, Rozwadza, Jasiona.
Były to ćwiczenia manewrowe na zakładzie produkującym farby graficzne. W manewrach
udział brały także zastępy PSP z KP PSP w Krapkowicach oraz KM PSP w Opolu.
b) 29.09.2011 – Strzeleczki, Leśnictwo Strzeleczki: OSP: Kórnica, Odrowąż, Obrowiec, , Zakrzów,
Górażdże, Gogolin, Stradunia, Strzeleczki, Rozwadza, Jasiona.
Były to ćwiczenia manewrowe na obszarach leśnych dla podmiotów ksrg powiatu
krapkowickiego. W manewrach udział brały także zastępy PSP z KP PSP w Krapkowicach.
c) 28.05.2011 – Odrowąż ul. Wiejska 10 a , Gospodarstwo Agroturystyczne „U Edyty” – OSP:
Odrowąż, Gogolin.
d) 26.10.2011 – Chorula ul. Cementowa, Teren składu opon, OSP: Odrowąż, Górażdże.
e) 26.11.2011 – Kamień Śląski, Las – Ćwiczenia między powiatowe – OSP: Kamień Śląski, Górażdże,
Odrowąż, Gogolin.

4) Działania prewencyjne

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku na terenie powiatu krapkowickiego
przeprowadzono ogółem 92 kontrole z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Kontroli podstawowych 73,
sprawdzających 19. Przeprowadzono 21 odbiorów technicznych w związku z przystąpieniem do
użytkowania nowo wybudowanych obiektów. Skontrolowano ogółem 87 obiektów.
Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzono w następujących grupach obiektów:
a) obiekty użyteczności publicznej – 36 obiektów w tym:
- szkoły podstawowe i średnie – 11,
- przedszkola – 3,
- szpitale – 2,
- budynki administracyjno – biurowe - 6,
- domy towarowe i supermarkety - 3,
- kościoły – 1,
- kina – 1,
- szkoły specjalne – 1,
- lokale gastronomiczne – 5,
- obiekty widowiskowo – sportowe – 3,
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b) hotele – 3,
c) budynki produkcyjne i magazynowe – 34 obiektów.
d) stacje auto gazu – 2 obiekty,
e) składowiska materiałów palnych – 1,
f)

instalacje technologiczne poza budynkami – 4

g) gospodarstwa rolne – 1,
h) lasy – 4.
W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono:
a) 174 nieprawidłowości w tym 35 w zakresie zagrożenia zdrowia i życia ludzi,
b) wydano 46 decyzji administracyjne oraz 21 stanowisk Komendanta Powiatowego PSP w zakresie
dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych. Nie nałożono mandatów karnych.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie następujących przypadków:
- braku wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej – 4,
- braku wymaganej obudowy korytarzy, pomieszczeń – 20,
- braku lub niesprawności podręcznego sprzętu gaśniczego – 11,
- braku przeglądu i konserwacji p.poż. hydrantów wewnętrznych - 3,
- braku lub niesprawności stałych urządzeń gaśniczych – 4,
- braku przeglądu i sprawności systemów sygnalizacji pożaru - 4,
- braku lub niesprawności ppoż. hydrantów zewnętrznych – 13,
- braku oznakowania dróg ewakuacyjnych – 13,
- braku badań instalacji elektrycznej, odgromowej i przewodów kominowych – 41,
- braku szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 6,
- braku lub nieaktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 18,
- niewłaściwego magazynowania i przetwarzania materiałów – 6.

5) Zagrożenia pożarowe
Do najbardziej niebezpiecznych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi na terenie
powiatu krapkowickiego należy zaliczyć:
a) pożary budynków kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II oraz ZL III[1],
b) pożary budynków mieszkalnych wielorodzinnych (bloki mieszkalne),
c) pożary w zwartej zabudowie,
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d) pożary obiektów przemysłowych i produkcyjnych.
Zabudowa zwarta występuje przede wszystkim na obszarze starych dzielnic miasta, ponadto ten typ
zabudowy spotykany jest często na terenach wiejskich.
Zagrożenia pożarowe powodowane są:
a) brakiem podziału na strefy pożarowe powierzchni budowlanych,
b) brakiem oddzieleń pożarowych pomiędzy obiektami o różnym przeznaczeniu.
W skutek powyższego, w wyniku pożaru jednego budynku łatwo dochodzi do
rozprzestrzeniania się ognia na inne obiekty. Na terenie miasta znajdują się budynki mieszkalne
wielorodzinne (bloki) przy których występuje trudność manewrowania samochodami gaśniczymi
i specjalnymi, szczególna rolę odgrywa przygotowanie dróg dojazdowych do obiektów na wypadek
prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej.

6) Monitoring pożarowy

Na terenie Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach zlokalizowane jest Alarmowe Centrum
Odbiorcze, do którego przekazywane są sygnały o alarmie pożarowym z obiektów, które wyposażone
są w Instalację sygnalizacyjno – alarmową.
Do obiektów tych należą:
a) Bank Śląski w Krapkowicach ul. 1-go Maja,
b) Zajazd Krapkowicki ul. Prudnicka,
c) Budynek Zespołu Szkół Zawodowych – Zamek w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5,
d) Supermarket TESCO Polska Sp. z o.o. ul. 3-go Maja Krapkowice,
e) Biblioteka Rogów Opolski ul. Parkowa 36,
f)

Supermarket Kaufland Polska Sp. z o.o. w Krapkowicach, ul. Księdza Koziołka 4,

g) Hotel „Zamkowy Młyn”, Krapkowice ul., Młyńska 3,
h) Budynek wydziału węglowego Górażdże Cement SA w Choruli,
i)

Budynek administracyjno – biurowy Górażdże Cement S.A. w Choruli,

j)

Hotel „Lucja” w Zakrzowie, ul. Stalowa 9,- Supermarket TESCO Polska Sp. z o.o. w Zdzieszowicach
ul. Nowa,- Centrum Terapii Nerwic – Moszna Zamek ul. Zamkowa 1.
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IV. Katalog działań profilaktycznych i zapobiegawczych na terenie powiatu krapkowickiego
Obszar działania

Podmiot odpowiedzialny

1

2
1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania:
1) zintegrowana organizacja i dyslokacja służb:
- oparta na analizach, uwzględniających dane i doświadczenia różnych
komórek organizacyjnych Policji, oraz na mapach zagrożeń, opracowanych
wspólnie z podmiotami poza policyjnymi, a zawierających informacje m.in.
uzyskane w wyniku konsultacji społecznych, badań potrzeb oraz problemów
społeczeństwa,
Koordynator:
Komendant
Powiatowy Policji
2) promowanie wśród samorządowców i przedsiębiorców monitoringu
Podmioty
współpracujące:
wizyjnego,
Samorządy miast i gmin powiatu;
3) aktywny dzielnicowy, jako policjant pierwszego kontaktu, który
Straż Miejska;
identyfikuje lokalne problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
Służba Ochrony Kolei;
dostarcza ważnych informacji pochodzących z rozpoznania rejonu i
Lokalne środki masowego przekazu;
inicjuje lokalne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa,
inne podmioty na zasadzie dobrowolności
4) wykorzystanie środków masowego przekazu w celu promowania
Podmiot odpowiedzialny:
prospołecznych wzorców zachowań:
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
-budowanie społecznego przekonania, że patologie nie są tolerowane
poprzez konsekwentne reagowanie I napiętnowanie,
5) wypracowanie mechanizmów zmierzających do skutecznej i rzetelnej
realizacji założeń ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych.

Termin realizacji
2013
3

2014
4

2015
5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Bezpieczeństwo w szkołach:
1) działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach i w rejonie szkół,
2) edukacja dla bezpieczeństwa, w tym także edukacja medyczna, ze
szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy.

Koordynator:
Komendant Powiatowy Policji
Podmioty współpracujące:
Samorządy miast i gmin powiatu;
Straż Miejska;
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Lokalne środki masowego przekazu;
inne podmioty na zasadzie dobrowolności
Podmiot odpowiedzialny:
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
3. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:
1) intensyfikacja kontroli prędkości pojazdów wraz z ciągłym wdrażaniem
nadzoru automatycznego,
2) upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego oraz z zakresu
udzielania pierwszej pomocy,
3) promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
poprzez edukację dorosłych i wykorzystywanie środków masowego
przekazu.

Koordynator:
Komendant Powiatowy Policji
Podmioty współpracujące:
Samorządy miast i gmin powiatu;
Straż Miejska;
Lokalne środki masowego przekazu;
inne podmioty na zasadzie dobrowolności
Podmiot odpowiedzialny:
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Przemoc w rodzinie:
1) promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego (opartych na
wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania
konfliktów bez przemocy itp.),
2) edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie
procedury prawnej, sprawcy – terapia i edukacja,
3) zacieśnienie współpracy instytucji i organizacji społecznych
świadczących pomoc prawną, psychologiczną i socjalną dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie,
4) organizowanie szkoleń tematycznych dla osób pracujących nad
ograniczeniem zjawiska przemocy,
5) wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
6) realizacja Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Koordynator:
Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
Podmioty współpracujące:
Wydział Polityki Społecznej Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach;
Samorządy miast i gmin powiatu;
Komenda Powiatowa Policji;
inne podmioty na zasadzie dobrowolności
Podmiot odpowiedzialny:
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
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5. Ochrona zdrowia przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym
chorób zakaźnych i zawodowych:
1) sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w
zakresie:
- higieny pracy w zakładach pracy,
- higieny środowiska,
- higieny procesów nauczania i wychowania,
- higieny wypoczynku i rekreacji,
- żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
- higieniczno-sanitarnym, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt
oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
2) prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciw epidemiologicznej w
zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami
środowiska,

Koordynator:
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
Podmioty współpracujące:
Powiatowy Lekarz Weterynarii;
Samorządy miast i gmin powiatu;
inne podmioty na zasadzie dobrowolności
Podmiot odpowiedzialny:
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

3) prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.
6. Ochrona przeciwpożarowa i zarządzanie kryzysowe:
1) współpraca z organami, instytucjami i zakładami w zakresie
Koordynator:
rozpoznawania, prognozowania zagrożeń i poprawy bezpieczeństwa na
Komendant Powiatowy Państwowej
terenie powiatu; aktualizacja katalogów i map zagrożeń powiatu i gmin
Straży Pożarnej
z uwzględnieniem ich rozmiarów,
Podmioty współpracujące:
Komenda Powiatowa Policji
2) organizowanie akcji informacyjnych i edukacyjnych dot. zagrożeń oraz
w Krapkowicach;
metod ich przeciwdziałania, popularyzacja zagadnień ochrony ppoż.,
Samorządy miast i gmin powiatu;
3) rozwijanie współpracy z sąsiednimi powiatami, państwami UE
inne podmioty na zasadzie dobrowolności
i organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony ludności,
Podmiot odpowiedzialny:
ratownictwa społecznego, ochrony ppoż., pomocy humanitarnej
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
i wolontariatu.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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V. Karty realizacji przedsięwzięć z zakresu działań profilaktycznych i zapobiegawczych na terenie powiatu krapkowickiego
1. Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Obszar działania
Zintegrowana organizacja i dyslokacja służby:
- oparta na analizach, uwzględniających dane
i doświadczenia różnych komórek
organizacyjnych Policji, oraz na mapach
zagrożeń, opracowanych wspólnie
z podmiotami poza policyjnymi,
a zawierających informacje m.in. uzyskane
w wyniku konsultacji społecznych, badań
potrzeb oraz problemów społeczeństwa.
Promowanie wśród samorządowców
i przedsiębiorców monitoringu wizyjnego.
Aktywny dzielnicowy, jako policjant
pierwszego kontaktu, który identyfikuje
lokalne problemy bezpieczeństwa i porządku
publicznego, dostarcza ważnych informacji
pochodzących z rozpoznania rejonu i inicjuje
lokalne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa.
Wykorzystanie środków masowego przekazu
w celu promowania prospołecznych wzorców
zachowań:
-budowanie społecznego przekonania, że
patologie nie są tolerowane poprzez
konsekwentne reagowanie I napiętnowanie.
Wypracowanie mechanizmów zmierzających
do skutecznej i rzetelnej realizacji założeń
ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o

Podmioty współpracujące

Sposób realizacji

Termin realizacji

Straż Miejska;
Służba Ochrony Kolei

Przygotowanie miesięcznych planów
dla potrzeb poszczególnych służb

W poszczególnych
miesiącach realizacji
programu

Straż Miejska;
Komisje Bezpieczeństwa

Spotkania, akcje informacyjne

Proces ciągły przez cały
okres realizacji programu

Realizacja we własnym
zakresie

Spotkania z mieszkańcami podczas
trwania służby

Proces ciągły przez cały
okres realizacji programu

Lokalne środki masowego
przekazu;
Samorządy

Działalność edukacyjna I promocyjna
przy wykorzystaniu wszelkich środków
masowego przekazu

Co najmniej dwa razy w roku

Samorządy;
Organizatorzy imprez
masowych;

Szczegółowa weryfikacja wniosków
oraz kontrola. Szkolenia

Nie mniej niż raz w roku
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bezpieczeństwie imprez masowych.

Zarządcy obiektów

organizatorów imprez.

6.

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
w szkołach i w rejonie szkół.

Dyrektorzy szkół;
Straż Miejska

Analiza zagrożeń, kontrole,
promowanie systemów
monitorujących.

Proces ciągły przez cały
okres realizacji programu

7.

Edukacja dla bezpieczeństwa, w tym także
edukacja medyczna, ze szczególnym
uwzględnieniem pierwszej pomocy.

Dyrektorzy szkół;
Nauczyciele;
Rodzice

Organizacja spotkań edukacyjnych
oraz pozyskiwanie środków na
materiały profilaktyczne.

Proces ciągły przez cały
okres realizacji programu

Straż Miejska

Realizacja bieżąca zadaniowa
polegająca na dyslokacji służb
w miejsca najbardziej zagrożone.

Proces ciągły przez cały
okres realizacji programu

Realizacja we własnym
zakresie

Spotkania, akcje informacyjne

Proces ciągły przez cały
okres realizacji programu

Lokalne środki masowego
przekazu;
Samorządy

Spotkania, akcje informacyjne

Proces ciągły przez cały
okres realizacji programu

8.

9.

10.

11.

Intensyfikacja kontroli prędkości pojazdów
wraz z ciągłym wdrażaniem nadzoru
automatycznego.
Upowszechnianie zasad ratownictwa
drogowego.
Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, poprzez edukację
dorosłych i wykorzystywanie środków
masowego przekazu.

Edukowanie osób dotkniętych przemocą
w rodzinie w zakresie procedury prawnej,
sprawcy – terapia i edukacja.

Ośrodki Pomocy Społecznej;
PCPR;
Miejskie i gminne zespoły
interdyscyplinarne

Przekazywanie podstawowych
informacji prawnych na miejscu

Proces ciągły przez cały
okres realizacji programu

interwencji.
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2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
Lp.

1.

2.

3.

Obszar działania
Współpraca z organami, instytucjami
i zakładami w zakresie rozpoznawania,
prognozowania zagrożeń i poprawy
bezpieczeństwa na terenie powiatu;
aktualizacja katalogów i map zagrożeń
powiatu i gmin z uwzględnieniem ich
rozmiarów.

Organizowanie akcji informacyjnych
i edukacyjnych dot. zagrożeń oraz metod ich
przeciwdziałania, popularyzacja zagadnień
ochrony ppoż.

Rozwijanie współpracy z sąsiednimi
powiatami, państwami UE i organizacjami
pozarządowymi w zakresie ochrony ludności,
ratownictwa społecznego, ochrony ppoż.,
pomocy humanitarnej i wolontariatu.

Podmioty współpracujące

Policja;
Samorządy miast i gmin
powiatu;

Policja;
Samorządy miast i gmin
powiatu

Samorządy miast i gmin
powiatu

Sposób realizacji

Termin realizacji

Działania kontrolno-rozpoznawcze
Analizowanie: zagrożeń powiatu,
operacyjnego zabezpieczenia;
sporządzanie informacji o stanie
bezpieczeństwa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, sporządzanie
Powiatowego Planu Ratowniczego i
inne

Proces ciągły przez cały
okres realizacji programu

Akcje „Otwarte strażnice”
Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej
Organizowanie Zawodów
Pożarniczych OSP
Działalność edukacyjna i promocyjna
przy wykorzystaniu wszelkich środków
masowego przekazu.
Spotkania, akcje informacyjne

Proces ciągły przez cały
okres realizacji programu,
głównie miesiące wiosenne

Proces ciągły przez cały
okres realizacji programu
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3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Obszar działania

Podmioty współpracujące

Sposób realizacji

Termin realizacji

Promowanie odpowiednich wzorców życia
rodzinnego (opartych na wzajemnej pomocy,
szacunku, partnerstwie, umiejętności
rozwiązywania konfliktów bez przemocy itp.).

Środki masowego przekazu;
Szkoły;
Ośrodki Pomocy Społecznej;
NZOZ– Poradnia Uzależnień

Praca socjalna, spotkania, realizacja
Programu Korekcyjno – Edukacyjnego
dla Sprawców Przemocy

Proces ciągły przez cały
okres realizacji programu
oraz w zależności od potrzeb

Edukowanie osób dotkniętych przemocą
w rodzinie w zakresie procedury prawnej,
sprawcy – terapia i edukacja.

Ośrodki Pomocy Społecznej;
Policja;
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bezpłatne poradnictwo prawne,
psychologiczne; zajęcia
socjoterapeutyczne i trening
interpersonalny – forma wyjazdowa 2
dniowa

Proces ciągły przez cały
okres realizacji programu
oraz w zależności od potrzeb

Zacieśnienie współpracy instytucji
i organizacji społecznych świadczących
pomoc prawną, psychologiczną i socjalną dla
osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Ośrodki Pomocy Społecznej;
Policja;
Zespoły interdyscyplinarne

Spotkania, rozmowy

Proces ciągły przez cały
okres realizacji programu

Organizowanie szkoleń tematycznych dla
osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska
przemocy.

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej

Szkolenie w ramach PO KL – projekty
systemowe

Zgodnie z harmonogramem
szkoleń

Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych
na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Ośrodki Pomocy Społecznej;
Szkoły;
Poradnia Psych. – Ped.
Ośrodki Pomocy Społecznej;
Policja;
Zespoły interdyscyplinarne;
Sądy;
NZOZ Poradnia Zdrowia
Psychicznego

Spotkania, akcje informacyjne

W zależności od potrzeb

Umowy zlecenia

Proces ciągły przez cały
okres realizacji programu

Realizacja Programu korekcyjno –
edukacyjnego dla sprawców przemocy.
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4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach
Lp.

1.

2.

3.

Obszar działania
Sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego
nadzoru sanitarnego w zakresie:
- higieny pracy w zakładach pracy,
- higieny środowiska,
- higieny procesów nauczania i wychowania,
- higieny wypoczynku i rekreacji,
- żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
-higieniczno-sanitarnym, jakie powinien
spełniać personel medyczny, sprzęt oraz
pomieszczenia, w których są udzielane
świadczenia zdrowotne,

Prowadzenie działalności zapobiegawczej
i przeciw epidemiologicznej w zakresie
chorób zakaźnych i innych chorób
powodowanych warunkami środowiska,

Prowadzenie działalności oświatowozdrowotnej.

Podmioty współpracujące

Sposób realizacji

Termin realizacji

Powiatowy Lekarz
Weterynarii;
Samorządy miast i gmin
powiatu;
Inne podmioty na zasadzie
dobrowolności

Zgodnie z rocznym planem
zasadniczych przedsięwzięć
Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej

Zgodnie z rocznym planem
zasadniczych przedsięwzięć
Powiatowej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej

Zgodnie z rocznym planem
zasadniczych przedsięwzięć
Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej

Zgodnie z rocznym planem
zasadniczych przedsięwzięć
Powiatowej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej

Zgodnie z rocznym planem
zasadniczych przedsięwzięć
Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej

Zgodnie z rocznym planem
zasadniczych przedsięwzięć
Powiatowej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej

Powiatowy Lekarz
Weterynarii;
Samorządy miast i gmin
powiatu;
Inne podmioty na zasadzie
dobrowolności
(w tym Straż Miejska, Policja,
Komisje Bezpieczeństwa)
Samorządy miast i gmin
powiatu;
Inne podmioty na zasadzie
dobrowolności
(w tym Straż Miejska, Policja,
Komisje Bezpieczeństwa,
Środki masowego Przekazu,
Organizatorzy imprez)
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VI. Zakończenie
Dla jak najlepszego wykonania ustawowych oraz narzuconych niniejszym Programem zadań
należy zadbać o wsparcie – finansowe lub rzeczowe – działań zarówno samej Komisji jak
i poszczególnych instytucji.
Środkiem kontroli wykonania przez powiatowe służby, inspekcje i straże poszczególnych –
dotyczących tych instytucji założeń Programu – będą ich coroczne sprawozdania z podejmowanych
działań w celu poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa przedstawiane na posiedzeniach
Komisji.
Zarówno przedstawiony powyżej Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, jak i szczegółowe – specjalistyczne plany działania
powiatowych służb inspekcji i straży, mają z założenia charakter dynamiczny – będą zatem na bieżąco
monitorowane, aktualizowane i przystosowywane do wciąż zmieniających się warunków życia
mieszkańców Powiatu oraz do nowych, niespotykanych jeszcze na naszym terenie zagrożeń.
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