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W celu realizacji ustawowych zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi 

służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym została powołana Zarządzeniem Starosty Krapkowickiego 

Nr AO.120.5.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku:  

 
1. Kadencja Komisji trwa trzy lata, a w jej skład powołano: 

1) Starosta Krapkowicki Maciej Sonik – przewodniczący, 

2) członkowie: 

a) radni delegowani przez Radę Powiatu Krapkowickiego: 

- Pani Monika Wąsik – Kudla,  

- Pan Dariusz Willim,  

b) osoby powołane przez Starostę Krapkowickiego: 

a) Pani Sabina Gorzkulla – Wicestarosta Krapkowicki, 

b) Pan Henryk Małek – Sekretarz Powiatu Krapkowickiego, 

c) Pan Tadeusz Byrski – Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania w Gogolinie, 

c) przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach: 

a) Podinspektor Jarosław Żak – Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach, 

b) Aspirant sztabowy Eugeniusz Adamkiewicz – Kierownik Ruchu Drogowego 

Wydziału Prewencji, 

d) Prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Strzelcach Opolskich : 

 - Pani Maria Kostrzewa – Jelonek – prokurator Prokuratury Rejonowej w Strzelcach 

Opolskich. 

2. W pracach Komisji z głosem doradczym uczestniczą: 

1) Pani Sybila Zimerman – Burmistrz Zdzieszowic, 

2) Pan Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina, 

3) Pan Andrzej Kasiura – Burmistrz Krapkowic, 

4) Pan Bernard Kubata – Wójt Gminy Walce, 

5) Pan Marek Pietruszka – Wójt Gminy Strzeleczki, 

6) Pan Leszek Stanioch – Komendant Powiatowy Państwowej Strazy Pożarnej 

w Krapkowicach, 
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7) Pan Henryk Ligęza – Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Opolu, oddział w Krapkowicach, 

8) Pani Beata Krzeszowska – Stroka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krapkowicach, 

9) Pani Barbara Maicher – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Krapkowicach, 

10) Pan Kazimierz Łukawiecki – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, 

11) Pan Józef Nossol – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach, 

12) Pan Piotr Kluczniok – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach, 

13) Pan Józef Woźny – Komendant Straży Miejskiej w Gogolinie, 

14) Pan Zdzisław Tupko – Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach, 

15) Pan Arkadiusz Mróz – Komendant Straży Miejskiej w Zdzieszowicach, 

16) Pan Marcin Górny, 

17) Pan Joachim Czernek.  

18) Pani Aneta Dróżdż – Dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich 

w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach. 

 

W ciągu roku wprowadzono zmiany Zarządzenia Nr AO.120.5.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku min. z uwagi na zmiany: członków komisji 

z głosem doradczym, nazwiska osoby powołanej przez Starostę; zmiany pełnionych funkcji przez 

Komendanta Powiatowej Policji w Krapkowicach oraz Komendanta Państwowej Straży Pożarnej 

w Krapkowicach. 

 

W 2016 r. odbyło się sześć posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 24 marca 2016 r. Głównymi 

tematami posiedzenia było: zaopiniowanie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie powiatu krapkowickiego za rok 2015 oraz zatwierdzenie zmian w Planie Pracy 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2016.  

Informację nt. bezpieczeństwa i porządku przedstawił podinsp. Jarosław Żak – I zastępca 

Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach. Komendant przedstawił członkom Komisji 

sprawozdanie z działalności policji w roku 2015. Zaprezentował dane statystyczne, które 

przedstawiały ilość odnotowanych zdarzeń przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach. 
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Komisja została również zapoznana z akcjami podejmowanymi przez funkcjonariuszy policji, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Powiatu Krapkowickiego. Następnie sprawozdanie 

przedstawił przedstawiciel Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Do sprawozdań rocznych 

przedstawionych przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach oraz Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach nie wniesiono uwag i tym samym pozytywnie 

zaopiniowano obie informacje. Następnie członkowie Komisji wyrazili pozytywną opinię w związku ze 

zmianami Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2016.  

    

II posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zaplanowano na dzień 14 kwietnia 2016 r. Na 

posiedzeniu Komisji przedstawione zostały: informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na 

terenie powiatu krapkowickiego za rok 2015; informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie 

powiatu krapkowickiego; zaopiniowanie informacji o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na 

terenie powiatu krapkowickiego za rok 2015. oraz zaopiniowanie powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2016-

2019.  

Dr Kazimierz Łukawiecki przedstawił informację nt. stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie 

powiatu krapkowickiego za rok 2015. Głównymi zadaniami prowadzonymi przez Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Krapkowicach było promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie 

nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwa zdrowotnego wody, 

przeciwdziałanie powstawaniu chorób i zaburzeń zdrowia, w tym chorób zakaźnych, niezakaźnych, 

zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie 

zdrowia publicznego oraz prowadzenie działalności epidemiologicznej dotyczącej nadzoru nad wodą. 

Dyrektor Stacji podkreślił, że bardzo ważne jest uświadamianie społeczeństwa jaka jest dostarczana 

woda do gospodarstw domowych. Powiat Krapkowicki jest jednym z nielicznych powiatów, który 

w 100% jest zwodociągowany. W powiecie są 3 rodzaje wodociągów. W oparciu 

o posiadane dane dokonywana jest ocena jakości wody do spożycia. Przedstawiana jest 

tzw. obszarowa ocena jakości wody. Jest to ważny program dotyczący stanu bezpieczeństwa 

epidemiologicznego i zdrowotnego. Przedstawiono dane dotyczące jakości wody, jakiego wodociągu 

dotyczy oraz liczbę zaopatrywanych ludzi, do których ona dociera. W ubiegłym roku nie 

zakwestionowano działania wodociągu w Krapkowicach. Opinia była pozytywna co oznacza, że woda 

jest zdatna do spożycia. Gmina Gogolin ma 3 wodociągi. W ubiegłym roku w miejscowości Górażdże 

pojawił się problem z mikrobiologicznym zakażeniem wody (bakterie coli, które są „złośliwe”). 

Dokonane inwestycje na terenie gminy Gogolin spowodowały, że woda z wodociągów na terenie 
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gminy Gogolin jest zdatna do picia. Gmina Zdzieszowice również posiada 3 wodociągi. Woda we 

wszystkich jest zdatna i przydatna do picia. Nie występują w niej zanieczyszczenia. Gmina Walce – 

Rozkochów, woda zdatna do spożycia. Ocena obszarowa w porządku. W gminie Strzeleczki – Nowy 

Bud pojawiły się problemy z mętnością i zażelazieniem wody. Dokonano programu naprawczego, 

który spowodował, że woda na terenie gminy jest zdatna do picia. Oprócz ww. wodociągów na 

terenie powiatu krapkowickiego znajdują się jeszcze 3 mniejsze: Lotnisko 

i hotel AWIATOR; instytut naukowo-badawczy Sebastianeum, wodociąg w Mosznej. Reasumując, 

woda na terenie powiatu krapkowickiego jest bezpieczna, zdatna do picia i w niczym nie zagraża życiu 

oraz zdrowiu ludzi. Stan techniczny i sposób postępowania w zakładach  znajdujących się na terenie 

powiatu jest właściwy. Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego za rok 2015. 

Następnie sprawozdanie z zimowego utrzymania dróg przedstawił Dyrektor Wydziału Inwestycji 

i Mienia Aleksander Gacek. Zarząd Powiatu Krapkowickiego w ramach zimowego utrzymania dróg 

obsługuje 144 km, z czego 10 km nie jest objętych zimowym utrzymaniem dróg z uwagi na to, że są to 

drogi o małym przebiegu lokalnym. W drodze przetargu zostały wybrane dwie firmy: KPW Gogolin, 

które obsługuje gminę Zdzieszowice i Gogolin oraz konsorcjum firm Eko-Bud 

i Eko-Probud z Gogolina. Firmy obsługują gminę Strzeleczki, Walce oraz w części Krapkowice. Odcinki, 

które zostały narażone na zawiewanie zostały zabezpieczone zasłonami w postaci siatek oraz 

płotków.. Samochody, które obsługują teren powiatu zostały wyposażone w niniejsze GPS-y dzięki 

czemu można monitorować prace wykonawców przy pomocy sieci internetowej. Pod koniec 2015 

roku został zakupiony czwarty GPS. Na zimowe utrzymanie dróg wydano 71 tysięcy 402 zł, 

z przewidzianych 370 tys. Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania. 

Następnie Komisja wysłuchała informacji o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie 

powiatu krapkowickiego za rok 2015, którą przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii Piotr 

Kluczniok. Inspekcja weterynarii w przeciągu minionego roku nadzorowała kontrolę 330 

gospodarstw. Przeprowadzono kontrolę nad dobrostanem w czasie uboju w jednej z rzeźni nie 

stwierdzając żadnych zastrzeżeń. Powiatowy Lekarz Weterynarii zaznaczył, że na terenie powiatu 

wzrosła ilość hodowli brojlerów, w dużym stopniu brojlerów kurzych. W związku z tym prowadzono 

badania monitorujące działania w zakresie pozostałości biologicznych, chemicznych oraz 

radiologicznych. Najwięcej kar w powiecie krapkowickim było za nie szczepienie zwierząt, 

w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. W drodze decyzji administracyjnej została nałożona 

również kara pieniężna w wysokości 5 tys. zł za karmienie psów, „padłymi” kurczakami, które 

powinny pójść do zakładu utylizacyjnego. Pan Piotr Kluczniok zapewnił, że na terenie powiatu 
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krapkowickiego w roku 2015 ze strony Powiatowego Inspektora Weterynarii bezpieczeństwo było 

zachowane.  

Następnie omówiono powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli na lata 2016-2019. Zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt. 3 ustawy 

o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

przygotowuje projekt powiatowego programu zapobiegania przestępczości i porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, a następnie jest on przedstawiany do uchwalenia Radzie Powiatu.  

Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu, który członkowie komisji otrzymali wcześniej do 

zapoznania.  

 

III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zaplanowano na dzień 19 maja 2016 r. 

Posiedzenie odbyło się wspólnie z posiedzeniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Głównym tematem posiedzenia Komisji były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w dniach 27-31 

lipca 2016 r. i związane z tym przygotowania na terenie Powiatu Krapkowickiego. Jako pierwszy 

informacje nt. zabezpieczenia medycznego w czasie Światowych Dni Młodzieży przedstawił Prezes 

Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o Marcin Misiewicz. Prezes poinformował, iż 17 maja br. na 

szczeblu wojewódzkim odbyło się spotkanie w sprawie zabezpieczenia medycznego w czasie trwania 

Światowych Dni Młodzieży 2016. Spotkanie dotyczyło w głównej mierze Powiatu Krapkowickiego 

i Strzeleckiego, ponieważ na Górze Św. Anny będzie przebywała liczna grupa pielgrzymów. W czasie 

spotkania ustalono, że nie będzie dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego na terenie 

Powiatu Krapkowickiego. Ponadto wystosowano do Wojewody Opolskiego pisma o zwiększenie 

obsady na niektórych oddziałach szpitalnych w dniach, w których będą przejeżdżać i stacjonować 

pielgrzymi.  

Następnie głos zabrał bryg. mgr inż. Piotr Dudek, który poinformował, że na poziomie krajowym przy 

Komendancie Straży został powołany sztab, który będzie koordynował na terenie wszystkich 

województw przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. W fazie przygotowania ważne jest 

skupianie się na planach powiatowych zabezpieczenia ŚDM, w dalszej kolejności na planach 

wojewódzkich i krajowych. Komenda Główna sugeruje, żeby tworzyć takie plany 

w miejscach gdzie będą organizowane spotkania powyżej 5 tys. osób. Krapkowice nie spełniają tych 

wymogów. Przygotowanie Straży rozpoczyna się od przygotowań kontrolno-rozpoznawczych, które 

są podejmowane w obiektach. Skupiono się na dwóch kościołach: Św. Mikołaja i Miłosierdzia Bożego 

w Krapkowicach, ponieważ w tych dwóch obiektach będą się odbywały uroczystości związane 

z obchodami ŚDM. Bryg. mgr inż. Piotr Dudek poinformował, że w kwietniu z terenu województwa 
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opolskiego wyznaczone zostały siły i środki w ilości 21 zastępów, które będą uczestniczyły 

w zabezpieczeniu obchodów w Krakowie w dniach od 28 lipca do 1 sierpnia 2016 r. Zastępca 

Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach Pan Jarosław Żak rozwinął temat reorganizacji 

ruchu w dniu 24 lipca br. Powiedział, iż generalnie zabezpieczenie logistyczne będzie dużym 

wyzwaniem dla wszystkich jednostek. Część policjantów z Krapkowic na czas trwania Światowych Dni 

Młodzieży została oddelegowana do służby w Krakowie. W tym samym czasie są 3 duże imprezy na 

terenie województwa: Opole, Nysa, Góra  św. Anny, można zakładać, że część policjantów pojedzie 

również tam zabezpieczać teren, czego skutkiem będzie mniej funkcjonariuszy do zabezpieczenia 

terenu naszego powiatu. 

Następnie głos zabrał Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach Pan 

Kazimierz Łukawiecki i przedstawił informacje na temat przygotowania Sanepidu do obchodów ŚDM 

na terenie Powiatu Krapkowickiego. Poinformował, że został sporządzony szczegółowy wykaz 

obiektów, miejsc, a także są już prowadzone kontrole pod względem użyteczności obiektów. Pan 

Kazimierz Łukawiecki oddał głos Pani Dorocie Barełkowskiej – Kierownikowi Oddziału 

Epidemiologicznego, aby przedstawiła już podjęte działania Sanepidu. Pani Kierownik przekazała, że 

są wytypowane obiekty, baseny, kryte pływalnie, z których pobierane są próbki wody. Zostały 

przeprowadzone kontrole w ponad 60 hotelach i obiektach przeznaczonych do zakwaterowania 

i stwierdziła, że są gotowe do przyjęcia gości. Odbywa się również próbkowanie żywności, które nie 

wykazało żadnych nieprawidłowości, wszystko jest dobrej jakości. Przeprowadzane są również 

kontrole toalet, m. in. w Zdzieszowicach oraz Gogolinie, gdzie znajdują się toalety ogólnodostępne. 

Głos w przedmiotowym temacie zabrali również przedstawiciele gmin.  

Burmistrz Zdzieszowic Sybila Zimerman poinformowała, że w czasie ŚDM na terenie gminy będzie 

przebywać 95 osób. Księża Parafii zobowiązali się, że przekażą informację Policji, gdzie w tym czasie 

będą przebywać pielgrzymi. W gminie Strzeleczki w czasie ŚDM będzie przebywać 14 osób, które 

zostaną przyjęte przez rodziny w miejscowości Kujawy i Zielina. W gminie Walce będzie przebywać 25 

osób, które będą mieszkały w miejscowości Brożec. W gminie zaangażowani są wolontariusze, którzy 

przygotowują plan spotkania. 

 

IV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 8 lipca 2016 r. Posiedzenie 

odbyło się wspólnie z posiedzeniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ponownie 

głównym tematem posiedzenia były Światowe Dni Młodzieży odbywające się w Krakowie dniach 

27-31 lipca 2016 r. i związane z tym przygotowania na terenie Powiatu Krapkowickiego oraz 

Wakacyjne bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wypoczywającej na terenie Powiatu Krapkowickiego.  
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Sekretarz Gminy Krapkowice, Harald Brol, przedstawił przebieg obchodów Światowych Dni 

Młodzieży, które będą miały miejsce na Marinie. Sekretarz poinformował, że pielgrzymi z zagranicy 

będą przebywali w trzech parafiach. W parafii p.w. Ducha Świętego w Krapkowicach, w parafii 

p.w. Najświętszej Maryi Panny w Otmęcie oraz parafii św. Mikołaja w Krapkowicach. W związku 

z przyjazdem 1300 pielgrzymów, w Gminie Krapkowice zostało wydane pozwolenie na 

zabezpieczenie i zamknięcie strefy, która będzie obejmować miejsce poruszania się i przebywania 

grupy pielgrzymów. Wyznaczono wstępnie miejsca parkingowe dla autobusów, które przywiozą 

pielgrzymów. Burmistrzowie poszczególnych gmin oraz ich przedstawiciele przedstawiali kolejno 

informacje o przebiegu Światowych Dni Młodzieży na administrowanym terenie. Jaka ilość 

pielgrzymów i z jakich krajów będzie goszczona, w jaki sposób przyjadą, jak się będę poruszać, jak 

będzie wyglądał ich czas spędzony w gminach i w rodzinach, które będą gościły pielgrzymów. 

Głos zabrała Burmistrz Zdzieszowic, Sybila Zimerman, która poinformowała, że w parafii 

św. Antoniego w Zdzieszowicach, potwierdzone jest przybycie 40 pielgrzymów 

z Australii. Komendant Komisariatu Policji w Zdzieszowicach posiada informacje nt. zakwaterowania 

pielgrzymów. Wicestarosta Sabina Gorzkulla poinformowała, że zostanie uruchomiony telefon pod 

którym dostępna osoba, będzie obsługiwała pielgrzymów w języku francuskim i angielskim. Będzie 

również przygotowany informator w języku francuskim, angielskim, który będzie zawierał 

podstawowe informacje i zwroty dla pielgrzymujących osób obcojęzycznych. Znajdą się w nim 

informacje o numerach telefonów w zakresie pomocy lekarską, jednostek straży pożarnej, policji etc. 

Pani Dorota Barełkowska – Kierownik Oddziału Epidemiologicznego w Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Krapkowicach poinformowała, iż plan zabezpieczenia sanitarnego był gotowy 

2-3 miesiące wcześniej. Sanepid wytypował i skontrolował obiekty użyteczności publicznej, gdzie 

pielgrzymi będą się zatrzymywać po drodze w celu przenocowania oraz konsumpcji. Kierownik 

poinformowała, że nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie przygotowania 

ww. obiektów, które zostały skontrolowane pod względem sanitarnym i zapewniła, że Powiatowa 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach jest dobrze przygotowana na przyjęcie 

pielgrzymów.  

Jarosław Żak pełniący obowiązki Komendanta Powiatowej Policji w Krapkowicach poinformował, że 

w Krapkowicach przy pomocy Straży Pożarnej zostaną zabezpieczone drogi. Policja ze swojej strony 

nie przewiduje większych zagrożeń. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu oraz drobne kradzieże, ale 

zaznaczył, że będą to raczej incydentalne przypadki.  

Przedstawiciel Straży Pożarnej poinformował, że na czas ŚDM Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej zwiększa stan obsady i w związku z tym 5 strażaków będzie pełniło dyżury domowe, 
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pod całodobowym telefonem. Na Krapkowickim Rynku będzie stacjonował jeden patrol OSP, który 

ma również wyznaczone siły i środki do zabezpieczenia autostrady A4. 

Prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia Pan Marcin Misiewicz poinformował, iż zabezpieczenie 

medyczne będzie na Marinie i w czasie trwania mszy świętej. Podczas mszy będą stacjonować 

w Zespole Szkół Specjalnych w Krapkowicach, gdzie będzie przygotowane specjalne pomieszczenie, 

a podczas imprezy organizowanej na Marinie będzie stacjonował w jej obrębie. Obchody ŚDM będą 

się odbywać w dzień świąteczny. Szpital będzie funkcjonował bez konieczności uruchomienia 

dodatkowych zespołów a praca będzie się odbywać w trybie dyżurów. Prezes zaznaczył, że lekarze 

zostali poproszeni, aby zostali pod telefonem w gotowości.  

 

Pan Kazimierz Łukawiecki, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jako pierwszy 

przedstawił informacje nt. wakacyjnego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie powiatu. 

Z informacji, które posiada, jedynie na terenie Gminy Gogolin organizowane były półkolonie dla 

dzieci, a w ostatnim tygodniu wakacji dodatkowo Gmina Strzeleczki również organizowała zajęcia dla 

dzieci z terenu gminy. Ośrodki na terenie Powiatu Krapkowickiego, które organizowały obozy czy 

kolonie, były przygotowane do przyjęcia dzieci i młodzieży. Sanepid skontrolował punkty wodne oraz 

miejsca, w którym przebywały dzieci. Brak było zastrzeżeń do jakości wody. W czasie przebywania 

dzieci na obozach czy koloniach Sanepid prowadził prelekcje, przedstawiając zagrożenia, z którymi 

mogą się spotkać w czasie wakacji. Powiatowa Stacja propagowała publikację, dostępną na stronie 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – Zdrowe wakacje. 

Komendant Jarosław Żak poinformował, że jak co roku prowadzana jest akcja „bezpieczne wakacje”. 

Przed wakacjami w szkołach były prowadzone spotkania z dziećmi, mające na celu przypomnienie 

o zasadach bezpieczeństwa, o niebezpieczeństwach, które mogą wystąpić na drogach w czasie 

wakacji. Policja prowadziła kontrole dzikich kąpielisk, kontrole w rejonach dyskotek, kontrole 

trzeźwości, kontrole autobusów przewożące dzieci na wypoczynek.  

P.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach Pan Leszek Stanioch, 

poinformował, że organizatorzy w 2016 roku zgłosili do rozpoznania cztery obiekty. Po dokonaniu 

wszelkich czynności w obiektach Komenda wydała pozwolenia na wykorzystanie ich w czasie wakacji. 

Podczas akcji „Otwarte strażnice” jednostkę odwiedziło 8 grup, ok. 360 dzieci. Na spotkaniach 

omawiane były zagadnienia związane z wypoczynkiem podczas wakacji. W jednym budynku 

przedszkolnym na terenie Powiatu Krapkowickiego przeprowadzono ćwiczenia w zakresie ewakuacji. 

Raz w miesiącu funkcjonariusz Komendy Powiatowej odwiedzał przedszkola na terenie Powiatu 

Krapkowickiego.  
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V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się dnia 30 września 2016r. Posiedzenie 

odbyło się wspólnie z posiedzeniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na posiedzeniu 

Komisji zostało omówione ćwiczenie obronne pk. „Cudzoziemcy 2016r.”; Zaopiniowano Powiatowy 

Plan Zarządzania Kryzysowego w Krapkowicach; zaopiniowano „Program poprawy funkcjonowania 

systemu przeciwdziałania o ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze 

Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020.”; przyjęto informację nt. „Wakacyjne bezpieczeństwo dzieci 

i młodzieży wypoczywającej na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2016 roku” i informację 

nt. dostosowania miejsc dla osób niepełnosprawnych w zakresie użyteczności publicznej, 

podsumowano Światowe Dni Młodzieży 2016 oraz omówiono temat związany z afrykańskim 

pomorem świń.  

Na wstępie Starosta Krapkowicki Maciej Sonik odniósł się do przeprowadzonego ćwiczenia, które 

odbiło się szerokim echem w mediach. Starosta wyjaśnił, że ćwiczenie przeprowadzono ze względu 

na położenie naszego powiatu, który leży na szlaku ważnych ciągów komunikacyjnych tj. prowadzącej 

na zachód autostrady A4 oraz dróg prowadzących w kierunku Republiki Czeskiej. Jest to teren 

przygraniczny, który może być wykorzystywany przez przemytników ludzi. Założenie było takie aby 

przećwiczyć możliwie jak najbardziej realną sytuację, mobilizując przy tym jak największą liczbę służb. 

Ćwiczenia dotyczyły reakcji, która realnie może się wydarzyć i nie miały żadnych podtekstów 

rasistowskich, w żaden sposób nie wpisywały się w promowanie negatywnych postaw w stosunku do 

uchodźców i imigrantów. Dotyczyły tylko i wyłącznie reakcji służb na grupę osób 

z zagranicy, w tym udzielenia jej pomocy. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowej Policji 

w Krapkowicach Jarosław Żak. Poinformował Członków Komisji, że ćwiczenia zostały zorganizowane 

z ich inicjatywy z uwagi na coroczne zobowiązania odnośnie przeprowadzania ćwiczeń dowódczo – 

sztabowych. Ćwiczenie zostało przeprowadzone w kontekście jak najbardziej realnej sytuacji. 

Scenariusz zakładał, że przypadkowa osoba zauważyła uszkodzony samochód, którym mieli 

podróżować cudzoziemcy. Część z nich pozostała przy pojeździe a około 20 osób uciekło. Służby 

natychmiast przystąpiły do działań. Z uwagi na bardzo dużą skalę ćwiczenia zostały w nie 

zaangażowane m. in.: służby straży leśnej oraz straży granicznej. W związku na nieprzewidywalną 

sytuację, jaka była wpisana w te ćwiczenie, akcja wymagała dużej koordynacji służb jak również 

procesu decyzyjnego. Sama akcja została pozytywnie oceniona przez przedstawiciela sztabu 

Komendy Wojewódzkiej. Zostały spełnione założenia i zadania oraz ich cele. Starosta udzielił głosu 

przedstawicielowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Kapitanowi Marianowi 
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Wiatrowskiemu. Kapitan poinformował Komisję, że działania ćwiczebne były dużym wyzwaniem 

z uwagi na wprowadzone elementy nieprzewidywalne. Strażacy myśleli, że jadą zabezpieczyć wyciek 

plamy olejowej z samochodu a na miejscu okazało się, że muszą podjąć działania ratujące życie 

i zdrowie osób, poprzez udzielenie pierwszej pomocy wraz ze służbami medycznymi, po 

przygotowanie przy pomocy PCZK namiotu dla osób poszkodowanych a skończywszy na ochronie 

środowiska poprzez zabezpieczenie wycieku olejowego. Kapitan poinformował, że są bardzo dobrze 

przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, posiadają odpowiednie zestawy m.in. deski 

ortopedyczne, butle tlenowe i przy współdziałaniu z ratownictwem medycznym mogą udzielić 

niezbędnej pierwszej pomocy bo wiedzą jak to robić. Następnie głos zabrała Dyrektor Wydziału 

Administracji i Spraw  Obywatelskich Aneta Dróżdż, która poinformowała Członków Komisji, że 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęło działania po tel. dyżurnego Powiatowej 

Komendy Policji w Krapkowicach. Policja poinformowała PCZK o zdarzeniu i poprosiła o napoje, 

posiłki oraz koce, jak również zorganizowanie namiotu dla osób ewentualnie poszkodowanych w tym 

zdarzeniu. Następnie głos zabrał Prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Marcin 

Misiewicz, który stwierdził, że gdyby wiedział, że będzie to zdarzenie masowe wysłałby dwa zespoły 

ratownictwa medycznego a nie jeden. Komendant Policji zaznaczył, że został przez nich 

poinformowany Dyżurny Ratownictwa Medycznego i w dyspozycji były aż trzy zespoły ratownictwa 

medycznego oraz śmigłowiec.  

Następnie Sekretarz Powiatu Henryka Małek poinformował Członków Komisji, że 12 września br. 

odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie amerykańskiego 

pomoru świń. Udział W spotkaniu uczestniczyły służby inspekcji i straży weterynaryjnej jak również 

zostali zaproszeni na nie starostowie. Sekretarz poinformował, że na spotkaniu przekazano część 

wniosków i rekomendacji przygotowanych przez Wojewodę, o których przedstawienie wraz 

prezentacją poprosił zastępcę powiatowego lekarza weterynarii Panią Izabelę Wojciechowską, która 

przedstawiła Komisji informacje uzyskane na spotkaniu z Wojewodą. Poinformowała, że Wojewoda 

wraz z Wojewódzkim Opolskim Lekarzem Weterynarii wzmacnia nadzór nad gospodarstwami, które 

hodują świnie i zobligował służby weterynaryjne do przekazania gminom plakatów, ulotek 

i materiałów informacyjnych odnośnie ich rozlokowania w kwestii afrykańskiego pomoru świń na 

drogach przynależnych do danej gminny. Poprosiła również przedstawicieli gmin o przeprowadzanie 

szkoleń, spotkań z wójtami, rolnikami i o powiadomienie o nich powiatową służbę weterynaryjną, 

która chciałaby uczestniczyć w tych spotkaniach w celu uświadomienia rolnikom jakie istnieje 

zagrożenie, ponieważ wystąpiły następne ogniska zapalne na terenie Podlasia, województwa 

mazowieckiego oraz lubelskiego. Zastępca powiatowego lekarza weterynarii poinformowała, że 
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afrykański pomór świń nie zagraża nam jako jednostka chorobowa, ale znacząco działa na szkodę 

gospodarczą kraju, ponieważ w przypadku epidemii nie zostanie sprzedana/kupiona żadna świnia. 

Przypomniała Członkom Komisji, że jest obligatoryjny obowiązek rejestracji w Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa każdej świni, nawet zakupionej pojedynczo na prywatne 

potrzeby. Zaznaczyła, że można również anonimowo zgłosić na stronie internetowej głównego 

inspektoratu weterynarii o prawdopodobieństwie podejrzenia ogniska afrykańskiego pomoru świń u 

danego gospodarza, rolnika w celu sprawdzenia wystąpienia zjawiska chorobowego. Została 

przedstawiona prezentacja gospodarstw z ogniskami afrykańskiego pomoru świń w rejonie Podlasia. 

Kolejnym punktem posiedzenie było zaopiniowanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego 

w Krapkowicach. Wszyscy Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedłożony Plan Zarządzania 

Kryzysowego, który został wcześniej przekazany Członkom Komisji.  

Następnie omówiono zagadnienie „Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania 

i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na 

lata 2015-2020”. Dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich Aneta Dróżdż, 

przypomniała, że Rada Powiatu 14 września br. przyjęła intencyjną uchwałę w sprawie przystąpienia 

do tego programu. Konsekwencją będzie podpisanie porozumienia z 27 partnerami. Wstępnie projekt 

przewidywany jest na kwotę ok. 10 milionów euro z tego na sprzęt i wyposażenie, które jest 

zaplanowane dla Powiatu przypada ok. 1, 260 tyś. Założenie jest takie, że trzeba zabezpieczyć 15 % 

wkładu własnego. Projekt będzie złożony po podpisaniu porozumienia przez wszystkich partnerów  

i będzie finansowany z unii europejskiej. Wszyscy Członkowie pozytywnie zaopiniowali program 

poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk 

ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020. 

Kolejnym tematem było omówienia przyjęcie informacji nt. Wakacyjne bezpieczeństwo dzieci 

i młodzieży wypoczywającej na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2016 roku. Głos zabrał 

Kazimierzowi Łukawiecki, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krapkowicach, 

który stwierdził, że były to bezpieczne wakacje i nic groźnego nie spotkało wypoczywających. Sanepid 

kontrolował poszczególne turnusy, kolonie i półkolonie na terenie gmin, gdzie nie stwierdzono 

żadnych nieprawidłowości i nie wytyczono żadnego postępowania administracyjnego. Następnie głos 

zabrał Komendant Straży, który poinformował Komisję ,że czterech organizatorów letniego 

wypoczynku zwróciło się do komendy o wydanie opinii pod względem zabezpieczenia 

przeciwpożarowego. Po przeprowadzeniu czynności kontrolno – rozpoznawczych w tych obiektach 

zostały wydane pozytywne opinie. Prowadzono edukację dzieci pod względem bezpiecznych wakacji 

w trakcie akcji otwarte strażnice jak również podczas turnieju wiedzy pożarniczej. Przeprowadzono 
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ćwiczenia ewakuacyjne w jednym z budynków przedszkolnych. Następnie głos zabrał Komendant 

Policji, stwierdził, że nie odnotowano żadnych działań niepokojących. Jak co roku przeprowadzano 

działania i kontrole z sanepidem odnośnie dzikich kąpielisk oraz wykonywano wspólne patrole ze 

strażą miejską.  

Informację nt. dostosowania miejsc dla osób niepełnosprawnych w zakresie użyteczności publicznej 

przedstawił pracownik Wydziału Pan Tomasz Scholz. Poinformował Komisję, że grupa osób zwróciła 

się do Starostwa Powiatowego z prośbą o interwencję w sprawie niewystarczającej liczby miejsc 

postojowych dla osób niepełnosprawnych przy miejscach użyteczności publicznej. Pracownicy 

Starostwa zrobili rozeznanie w miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie 

powiatu i stwierdzili, że żadne z nich nie posiada prawidłowych oznakowań, które reguluje 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych.  

W dalszej kolejności podsumowano Światowe Dni Młodzieży 2016. Jako pierwszy zabrał głos 

Komendant Państwowej Straży Pożarnej Leszek Stanioch. Na poziomie Komendy Głównej Straży 

Pożarnej powołano sztab koordynujący, który nadzorował przygotowania do ŚDM. Przygotowując się 

do ŚDM Komenda Straży Pożarnej przeprowadziła czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie 

przygotowania do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych i ewakuacji w Kościele Św. Mikołaja 

w Krapkowicach, Kościele Miłosierdzia Bożego w Krapkowicach oraz w Zespole Szkół Zawodowych 

przy ul. Zamkowej w Krapkowicach. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie ŚDM to zabezpieczali autostradę 

A4, gdzie nie stwierdzono żadnych zdarzeń. W trakcie zabezpieczenia autostrady zostały zwiększone 

telefoniczne dyżury domowe. Zabezpieczano również spotkania na Górze Św. Anny oraz 

pielgrzymujących Francuzów, gdzie także nie stwierdzono żadnych zdarzeń. Następnie głos zabrał 

Komendant Policji Jarosław Żak. W trakcie ŚDM przeprowadzono 3 przedsięwzięcia, które wymagały 

zwiększonej pracy i zaangażowania. Zabezpieczano przejście pielgrzymów ze Zdzieszowic na Górę Św. 

Anny. Największym wyzwaniem logistycznym i organizacyjnym było zabezpieczenie Mszy Św. 

w Krapkowicach gdzie uczestniczyło ponad 1200 pielgrzymów, pikniku odrzańskiego oraz uroczystej 

Mszy Polowej w Malni również z udziałem około 1200 pielgrzymów. W związku 

z powyższym nie zanotowano żadnych zdarzeń. Przedstawicielka Powiatowej Stacji Epidemiologicznej 

w Krapkowicach poinformowała Komisję, że działali zgodnie z przyjętym planem kontroli i terminem 

wykonania. Przed przyjazdem pielgrzymów wszystkie dworce, toalety użyteczności publicznej, ujęcia 

wodne, hotele oraz ośrodki zdrowia były przygotowane pod względem sanitarno – 

epidemiologicznym i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W trakcie trwania ŚDM były również 

przeprowadzane kontrole doraźne. Poinformowano i poproszono z wyprzedzeniem lekarzy 
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o każdorazowe zgłoszenie chorób zakaźnych na terenie Powiatu Krapkowickiego. Zostały 

wprowadzone 24 godzinne dyżury telefoniczne. Współpracowano 

z Parafiami odnośnie wyżywienia. Firmy cateringowe pozostawały pod nadzorem sanepidu, 

pracownicy sanepidu byli na miejscu podczas wydawania posiłków na Marinie, w związku z tym nie 

stwierdzono żadnych uchybień. Zostały zachowane procedury sanitarne. Sanepid nie zanotował 

sytuacji kryzysowej, niebezpiecznej i zagrażającej życiu lub zdrowiu. Dyrektor Aneta Dróżdż 

przekazała, że PCZK pełniło całodobowe dyżury telefoniczne. Wprowadzono nr telefonu w języku 

angielskim i francuskim. 

 

VI posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się dnia 12 grudnia 2016r. Głównymi 

tematami posiedzenia było: sprawozdanie bezpieczne wakacje 2016; informacja o stanie 

przygotowań do sezonu zimowego dróg na terenie Powiatu Krapkowickiego; informacja nt. 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Krapkowickiego; zaopiniowanie projektu 

budżetu Powiatu Krapkowickiego w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku na 2017 r.; oraz 

opracowanie i zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2017 rok.  

 

Komendant Powiatowej Policji w Krapkowicach, Jarosław Żak, omówił sprawozdanie bezpieczne 

wakacje 2016. Komendant poinformował Członków Komisji, że nie odnotowano żadnych 

niepokojących zdarzeń. Jak co roku w trakcie wakacji policjanci w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

dzieci wypoczywających zarówno w domu jak i nad akwenami dokonali na terenie Powiatu 

Krapkowickiego wspólnych kontroli z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną 

w Krapkowicach oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej. 

 Informację w zakresie zimowego utrzymania dróg przedstawił Dyrektor Wydziału Inwestycji 

i Mienia Pan Aleksander Gacek. Każdy z członków Komisji otrzymał w formie papierowej broszurę 

pn.: „Plan  zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu krapkowickiego”, w której 

zostały zawarte szczegółowe informacje dot. dróg powiatowych.  

Następnie informację o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym w Powiecie Krapkowickim przedstawił 

Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Henryk Ligęza. Poinformował, że 

w 2016 r. wykonano konserwację 147 km rzek oraz 51 km wałów przeciwpowodziowych. Pozostało 

jeszcze do konserwacji ok. 30 km rzek. Kierownik zaznaczył, że gdyby miały wystąpić drobne 

powodzie to Wojewódzki Zarząd Melioracji jest na to przygotowany i dysponuje podstawowymi 

środkami zabezpieczenia przeciwpowodziowego, które są do dyspozycji w razie wyczerpania 
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zapasów. Natomiast jeżeli wystąpią duże powodzie, podobne do tych z roku 1997 czy 2010, to 

istniejące zabezpieczenia na terenie powiatu krapkowickiego nie są niestety wystarczające. 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 38a ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie 

powiatowym, do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należy opiniowanie projektu budżetu 

w części dotyczącej porządku publicznego i bezpieczeństwa. Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz 

przedstawiła założenia do projektu budżetu na 2017 r. Poinformowała jaka kwota została 

zaplanowana na poszczególne zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem. Członkowie 

Komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt budżetu. 

Ostatnim tematem posiedzenia było zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Publicznego na 2017 r. Z uwagi na brak innych propozycji i wniosków 

o które zwrócono się wcześniej do Członków Komisji. jednomyślnie przyjęto Plan Pracy 

zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
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