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 Krapkowice, dnia     lutego 2019 r. 

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ KP PSP W KRAPKOWICACH W RAMACH POWIATOWEGO PROGRAMU 
ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

Lp. Obszar działania 
Podmioty 

współpracujące 
Sposób realizacji 

Termin 
realizacji 

1. 

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 

Policja; 
samorządy miast 

i gmin powiatu 

działania kontrolno rozpoznawcze:  
przeprowadzono ogółem 59 kontroli stanu przestrzegania 
przepisów przeciwpożarowych, w tym: 39 kontroli 
podstawowych oraz 20 odbiorów technicznych w związku 
z przystąpieniem do użytkowania nowo wybudowanych 
obiektów. Przeprowadzono 10 kontroli sprawdzających. 
Skontrolowano ogółem 51 obiektów. 
Sporządzono następujące dokumenty:  
„Analizę Zagrożeń Powiatu”, „Analizę Gotowości Operacyjnej”, 
„Analizę Ćwiczeń”, „Analizę Operacyjnego Zabezpieczenia 
Powiatu”. 
Poddano aktualizacji „Powiatowy Plan Ratowniczy”. 
 

 
proces 
ciągły 

 
 
 
 
 

początek 
roku 

 
proces 
ciągły 
jesień 
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Lp. Obszar działania 
Podmioty 

współpracujące 
Sposób realizacji 

Termin 
realizacji 

2. 

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

ochrony ppoż. 

Policja; 
samorządy miast 

i gmin powiatu  

Akcja „Otwarte strażnice” – 8 grup – ok. 360 dzieci,  
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – przeprowadzono 
konkursy na szczeblu gminnym i powiatowym, 
Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP – 
przeprowadzono w czterech gminach (z wyjątkiem Gogolina). 
Prowadzono pogadanki w szkołach i  na zebraniach 
sprawozdawczych w jednostkach OSP. Strażacy uczestniczyli 
w próbnych ewakuacjach w szkołach; stale informowano 
lokalnych wydawców o działaniach ratowniczych na terenie 
powiatu. 
Wywiady Komendanta oraz oficera prasowego w związku 
z pożarami traw lub akcjami „Czujka na straży Twojego 
bezpieczeństwa”, „Czad i Ogień. Obudź czujność” oraz „Kręci 
mnie bezpieczeństwo”. 

 

 

 

 

V- VI 
 
III – IV 
 
V – VI 
 
proces 
ciągły 

3. 

Rozwijanie współpracy z sąsiednimi powiatami, 
państwami UE i organizacjami pozarządowymi w 

zakresie ochrony ludności, ratownictwa 
społecznego, ochrony ppoż., pomocy 

humanitarnej i wolontariatu 

samorządy miast 
i gmin powiatu 

Komendant Powiatowy PSP wraz funkcjonariuszem KP PSP 
współpracował w ramach projektu Aglomeracji Opolskiej 
„Solidarni w obliczu zagrożeń”. 
Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP wchodzi w skład 
Komitetu Monitorującego Porozumienie. 
Przeprowadzono manewry pk. „Semafor” w których udział brały 
jednostki PSP, OSP oraz Zarządzania Kryzysowego szczebla 
gminnego. 

proces 
ciągły 

 


