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I. WPROWADZENIE 
 

W społecznym odczuciu bezpieczeństwo publiczne jest bez wątpienia głównie kojarzone ze spokojem 

i porządkiem publicznym, których zapewnienie należy do wyspecjalizowanych służb publicznych, przede 

wszystkim Policji, straży pożarnej, straży gminnej, wspomaganych przez niepubliczne instytucje ochrony osób 

i mienia. Bezpieczeństwo odnosi się do wszystkich sfer życia człowieka i zawsze jest łączone z zagrożeniem czyli 

niebezpieczeństwem. Dla społeczeństwa potrzeba bezpieczeństwa przejawia się w oczekiwaniu chęci pewno-

ści, stabilności, oparcia, opieki, wolności od lęku i chaosu, porządku.  
 

Bezpieczeństwo ma nie tylko wymiar indywidualny ale także ponadindywidualny wyraz, co szczególnie 

znajduje swoje odzwierciedlenie w pojęciu bezpieczeństwo publiczne. Bezpieczeństwo publiczne a zwłaszcza 

jego ochrona to jeden z najstarszych obszarów aktywności władzy publicznej, przede wszystkim administracji 

publicznej. Administracja publiczna to władza wykonawcza, której przedmiotem jest wykonywanie zadań 

publicznych, a bezpieczeństwo publiczne i jego ochrona to jedno z tych zadań, które można określić dobrem 

wspólnym. Każdy zatem korzystający z dobrodziejstwa dobra wspólnego powinien czuć się współodpowie-

dzialny za jego stan. Ochrona bezpieczeństwa publicznego w kategorii dobra wspólnego wymaga aktywności 

już i przede wszystkim na poziomie poszczególnej jednostki, w myśl formuły „pomóż sobie sam, a inni 

ci również pomogą”, oczywiście w granicach prawa i realnych możliwości. Wymaga w pierwszej kolejności 

właściwego dbania o siebie samego i własną przestrzeń życiową, a przez to następnie o innych i o ponadindy-

widualną w tym wspólną i publiczną. 
 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym ustawodawca uczynił Starostę zwierzchni-

kiem służbowym powiatowych służb, inspekcji i straży. Również na mocy wyżej cytowanej ustawy na podsta-

wie art. 38a wyodrębnił w strukturze administracji samorządowej szczebla powiatowego Komisję Bezpieczeń-

stwa i Porządku. Jest to organ, który pełni dwojaką rolę, po pierwsze utworzono go celem wykonywania zadań 

Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, strażami i inspekcjami, po drugie – do realizo-

wania zadań określonych w ustawach w zakresie porządku i bezpieczeństwa obywateli. 
 

Skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Krapkowickim określa 

Zarządzenie Nr AO.120.4.2019 z dnia 1 lutego 2019 r. Do zadań Komisji zgodnie z zapisami cytowanej wyżej 

ustawy należy między innymi „Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”. 
 

Obowiązujące ustawodawstwo stwarza warunki ku temu, aby samorząd mógł się angażować w działal-

ność na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Zakres tych kompetencji jest dość wąski, ale umożliwia samorządom 

większe zaangażowanie się w utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Dla prawidłowego reali-

zowania Programu konieczne jest zapewnienie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi organami, 

podmiotami, czy instytucjami oraz udział w posiedzeniach Komisji. 
 

Mimo, że dynamika przestępstw na terenie powiatu krapkowickiego nie ulega drastycznym zmianom, 

to należy aktywnie działać dla zmniejszenia ich liczby. Koniecznym jest uruchomienie wszelkich czynników 

współdziałających, bo nie ulega wątpliwości, że zagrożenia nie zostaną usunięte przez działania wyłącznie 

samej Policji. Bezpieczeństwo mieszkańców jest w rękach nas wszystkich. Konieczna jest także szeroko pojęta 

współpraca służb, inspekcji, straży, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i społeczeństwa. 

Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 

2019 – 2023 w powiecie krapkowickim określa ramy stałej, partnerskiej współpracy i współdziałania organów 

administracji samorządowej i państwowej oraz podmiotów kreujących życie społeczne z mieszkańcami powia-

tu krapkowickiego.  
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II. CELE PROGRAMU 
 

Cel nadrzędny Programu: 

Wzrost realnego bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenie powiatu krapkowickiego.  

 

Aby osiągnąć ten cel należy dążyć do realizacji przyjętych założeń programowych i zadań wskazanych 

w poszczególnych obszarach programowych 
 

Cele główne Programu: 

1) Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania; 

2) Bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

3) Przeciwdziałanie przestępczości; 

4) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 

5) Bezpieczeństwo w szkołach; 

6) Bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne; 

7) Bezpieczeństwo weterynaryjne; 

8) Bezpieczeństwo w sieci; 

9) Przeciwdziałanie bezrobociu; 

10) Ochrona przed zagrożeniami i ratownictwo; 

11) Ochrona dziedzictwa narodowego; 

12) Zabezpieczenie infrastruktury powiatu. 
 

III. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROGRAMU 
  

Zgodnie z zapisem ustawowym, Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, 

inspekcji i straży uzgadnia ich współdziałanie m.in. w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub 

mienia oraz zagrożeniami środowiska, utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony praw oby-

watelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom. Na poziomie 

powiatu zadania wynikające z realizacji Programu koordynuje Starosta Krapkowicki przy pomocy Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 

Do realizacji ww. Programu przewiduje się udział służb, instytucji i organizacji działających na terenie 

powiatu krapkowickiego na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa obywateli oraz przedstawicieli gmin, którzy 

powinni włączać się w realizację programu na zasadzie dobrowolności, a zadania będzie inicjował i realizował 

Burmistrz/Wójt. W trakcie realizacji Programu przewiduje się pogłębianie współpracy z podmiotami, które 

w ramach swoich ustawowych lub statutowych uprawnień lub zadań działają na rzecz szeroko pojętego 

bezpieczeństwa obywateli, a mianowicie: 

1) dyrekcjami szkół, pedagogami szkolnymi, 

2) podmiotami leczniczymi, 

3) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej, 

4) lokalnymi mediami, 

5) organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, fundacjami, kościołami, 

6) zarządcami dróg, 

7) przedsiębiorcami, 

8) osobami bezrobotnymi, 

9) mieszkańcami powiatu. 
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IV. REALIZACJA PROGRAMU 
 

1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania 
 

Występujące problemy: 

1) zakłócenia ładu i porządku, dewastacje mienia, zagrożenia występujące w ogrodach działkowych, 

wybryki chuligańskie, 

2) uzależnienia: narkotyki i inne środki zastępcze, tytoń, alkoholizm oraz działania osób zajmujących się 

dystrybucją środków psychoaktywnych, 

3) przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu: kradzieże, uszkodzenia mienia, uszczerbki na zdrowiu, 

rozboje i wymuszenia, bójki i pobicia, oszustwa,  

4) bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania, zabezpieczenie mienia, 

5) anonimowość, bierność, brak poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, 

6) przestępstwa o charakterze gospodarczym, 

7) demoralizacja nieletnich, rozboje, 

8) okresowy wzrost ilości ludności związany z ruchem turystycznym w okresie wakacyjnym w miejscach 

wypoczynku, mogący przekładać się na nieodpowiednie zabezpieczenie, takie jak stan sanitarno higie-

niczny nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 

9) wypoczynek i kąpiel w miejscach, które nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia (ratownik), 

10) zagrożenia zdrowia i życia w okresach spadku temperatur, upałów i anomalii pogodowych.  

 

Cele główne – kierunki działania: 

1) podnoszenie poczucia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, 

2) zapobieganie powstawaniu zagrożeń, 

3) pogłębianie wiedzy z zakresu bezpiecznych zachowań w życiu codziennym. 

 

Zadania do realizacji – kierunki działania: 

1) analiza zagrożeń bezpieczeństwa oraz potrzeb społeczności lokalnej pod względem bezpieczeństwa, 

2) analiza stanu służby prewencyjnej Policji ze wskazaniem głównych problemów i oceny współpracy z in-

nymi podmiotami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

3) promowanie i wykorzystanie monitoringu wizyjnego miejsc publicznych w celu poprawy bezpieczeń-

stwa oraz innych możliwości technicznych,  

4) zwiększenie liczby patroli w miejscach i w czasie, które są szczególnie zagrożone wykroczeniami i prze-

stępczością, 

5) propagowanie wśród mieszkańców zasady wzajemnej pomocy, 

6) zwiększanie wśród lokalnej społeczności roli dzielnicowego, 

7) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku uczestnikom wypoczynku nad akwenami wodnymi, 

8) systematyczna kontrola lokali gastronomicznych, punktów sprzedaży alkoholu pod kątem posiadania 

zezwolenia na sprzedaż alkoholu, sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych nieletnim i osobom nie-

trzeźwym, 

9) prowadzenia właściwej gospodarki odpadami, 

10) promowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, promowanie bez-

piecznej architektury, oznakowania, oznakowania informacyjnego oraz doświetlenie miejsc niebez-

piecznych, często uczęszczanych lub stanowiących dla mieszkańców drogę do domu, 

11) prowadzenie i promowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie przeciwdziałania i przy-

gotowania do zmian klimatycznych, 
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12) podejmowanie działań w odniesieniu do zwierząt bezdomnych, w szczególności niebezpiecznych dla 

otoczenia, 

13) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców o możliwych zagroże-

niach i ich unikaniu (edukacja dla bezpieczeństwa) w tym do ludzi starszych, również w formie debat 

społecznych ukierunkowanych na konkretne grupy społeczne, czy w odniesieniu do konkretnych lokali-

zacji zagrożeń.  

14) edukacja dzieci i młodzieży oraz rodziców w zakresie bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły  

oraz agresywnych zachowań, 

15) monitorowanie i eliminowanie zagrożeń związanych z organizacją imprez masowych, 

16) wprowadzanie skutecznych metod i środków technicznego zabezpieczenia mienia, np. znakowanie 

przedmiotów i innego mienia ruchomego, 

17) inicjowanie prac w dziedzinie napraw dewastacji, odpowiedzialność za dbałość o utrzymanie porządku 

i estetyki, jako wpływających na zachowania społeczne, 

 

Realizatorzy: 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, 

Samorządy gminne, 

Straże Miejskie, 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  w Krapkowicach,  

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach, 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach. 

 

Podmioty współpracujące: 

Lokalne media, 

Administratorzy obiektów budowlanych. 

 

Zasady finansowania: 

Realizacja zadań w ramach budżetów własnych podmiotów realizujących i współpracujących, 

dostępne środku budżetu państwa w ramach prowadzonych akcji i programów profilaktycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

9

2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
 

Występujące problemy: 

1) korki, brak płynności w ruchu kołowym, wzrost natężenia ruchu, 

2) wykroczenia w ruchu drogowym, kolizje, wypadki, ranni, zabici, 

3) znaczna liczba wypadków drogowych, w których występowały osoby poszkodowane oraz wypadków ze 

skutkiem śmiertelnym, 

4) znaczna liczba przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub w stanie po spożyciu al-

koholu, a także innych podobnie działających środków, 

5) nadmierna prędkość i liczne przypadki nie zapinania pasów bezpieczeństwa, rozmowy przez telefon 

komórkowy w czasie jazdy, 

6) niska świadomość uczestników ruchu związana z zasadami i obowiązkiem udzielania pierwszej pomocy, 

7) zły stan techniczny dróg i infrastruktury drogowej, 

8) wykroczenia popełniane przez pieszych uczestników ruchu drogowego, 

9) wykroczenia, przestępstwa drogowe popełniane wobec pieszych i innych niechronionych uczestników 

ruchu drogowego, 

10) nieprawidłowości związane z oznakowaniem dróg implikujące konieczność dokonywania cyklicznych 

przeglądów dróg, 

11) brak oświetlenia przejść dla pieszych. 

 

Cele główne – kierunki działania: 

1) stała analiza zagrożeń, 

2) poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, 

3) poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym, 

4) ograniczenie liczby kolizji i wypadków drogowych, 

5) działania edukacyjne w jednostkach oświatowych pogłębiających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym, 

6) wprowadzenie działań mających na celu poprawę płynności ruchu, 

7) wprowadzenie działań obniżających zagrożenia, 

8) lokalizacja na terenie powiatu zakładów gromadzących i przetwarzających niebezpieczne substancje 

chemiczne w tym TŚP. 

 

Zadania do realizacji – kierunki działania: 

1) bieżąca analiza zagrożeń ruchu drogowego, 

2) typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych, narażonych na występowanie zdarzeń drogowych, 

3) poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu, 

4) promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  

5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w orga-

nizacji ruchu drogowego,  

6) prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu technicznego dróg i poboczy na terenie powiatu krapko-

wickiego, 

7) wprowadzanie w miejscach szczególne niebezpiecznych ograniczeń prędkości,  

8) promowanie elementów odblaskowych dla pieszych i rowerzystów,  

9) edukacja uczestników ruchu drogowego poprzez organizowanie konkursów, prowadzenie pogadanek 

i prelekcji, zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych, umieszczanie informacji na temat prowadzo-

nych akcji w ruchu drogowym w lokalnej prasie i na stronach internetowych, itp., 
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10) edukacja w celu kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektujące-

go prawo i szanującego prawa innych uczestników ruchu, 

11) dyslokowanie patroli ruchu drogowego adekwatnie do występujących zagrożeń,  

12) intensyfikacja kontroli pojazdów, w tym zintensyfikowanie wykrywania substancji psychoaktywnych u 

kierowców,  

13) prowadzenie działań związanych z kontrolą stanu technicznego pojazdów, kontrole stanu technicznego 

autobusów przewożących dzieci,  

14) kontrole przestrzegania przepisów prawa przez przewoźników w zakresie ustawy o transporcie drogo-

wym, 

15) współpraca Policji z Inspekcją Transportu Drogowego,  

16) prowadzenie działań zmierzających do wyjawienia i eliminacji nieprawidłowości przy przewozie mate-

riałów niebezpiecznych, 

17) edukacja społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zasad ratownictwa drogowego, 

18) monitorowanie obszarów występowania substancji chemicznych w tym TŚP oraz skutków i rozmiarów 

ich oddziaływania na środowisko i człowieka. 

 

Realizatorzy: 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach – zarządca dróg powiatowych, 

Zarządcy dróg gminnych, 

Zarząd Dróg Wojewódzkich, 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, 

Samorządy gminne, 

Straże Miejskie, 

Jednostki oświatowe szczebla gminnego i powiatowego, 

Komisja bezpieczeństwa ruchu drogowego przy Staroście Krapkowickim. 

 

Podmioty współpracujące: 

Lokalne media, 

Mieszkańcy powiatu krapkowickiego. 

 

Zasady finansowania: 

Realizacja zadań w ramach budżetów własnych podmiotów realizujących i współpracujących, 

dostępne środki budżetu państwa w ramach prowadzonych akcji i programów profilaktycznych. 
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3. Przeciwdziałanie przestępczości 
 

Występujące problemy: 

1) wymuszanie „na wnuczka” i „policjanta” 

2) wandalizm i chuligaństwo, 

3) kradzieże, 

4) kradzieże z włamaniami, 

5) rozboje, pobicia, 

6) narkotyki, 

7) przestępczość gospodarcza i internetowa, 

8) przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, 

9) oszustwa i nakłaniania do niekorzystnych umów dla konsumentów. 

 

Cele główne – kierunki działania: 

1) stała analiza i systematyczne monitorowanie zagrożeń, 

2) ograniczenie zjawisk kryminogennych, wandalizmu, chuligaństwa, wymuszania, 

3) stanowcze i konsekwentne działania Policji i Straży Miejskich, 

4) ochrona konsumentów. 

 

Zadania do realizacji – kierunki działania: 

1) zwalczanie przestępczości pospolitej – włamania i kradzieże, 

2) określanie miejsc zagrożonych większym ryzykiem popełniania przestępstw i wykroczeń, 

3) przeciwdziałanie i skuteczne ściganie sprawców ciężkich i brutalnych przestępstw (rozboje, pobicia, 

wymuszenia), 

4) eliminowanie chuligaństwa i wandalizmu, 

5) systematyczne przeprowadzanie akcji przeciw konkretnym środowiskom przestępczym, 

6) ograniczanie przestępczości nieletnich, 

7) podnoszenie poziomu wiedzy na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktyw-

nych, 

8) eliminowanie przestępczości gospodarczej, 

9) skuteczne rozpoznawanie i przeciwdziałanie przestępczości na tle seksualnym,  

10) zwalczanie przestępczości narkotykowej, 

11) edukacja konsumencka i ochrona konsumentów, zwiększanie świadomości zagrożeń wynikających 

z działalności nieuczciwych firm. 

 

Realizatorzy: 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 

Straże Miejskie, 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 

 

Podmioty współpracujące: 

Lokalne media,  

Mieszkańcy powiatu krapkowickiego. 
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Zasady finansowania: 

Realizacja zadań w ramach budżetów własnych podmiotów realizujących i współpracujących, 

dostępne środki budżetu państwa w ramach prowadzonych akcji i programów profilaktycznych. 
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4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
 

Występujące problemy: 

1) przemoc w rodzinie, przestępstwa wobec członków rodziny, 

2) brak reakcji, bierność i tolerancja dla przemocy w rodzinie i zachowań patologicznych, 

3) problematyka uzależnień alkoholowych oraz uzależnień od substancji psychoaktywnych itp., 

4) pedofilia, prostytucja, 

5) niski poziom świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, reakcjach i działaniach, które są prze-

jawami przemocy w rodzinie. 

 

Cele główne – kierunki działania: 

1) ograniczenie i przeciwdziałanie występowania przemocy w rodzinie, 

2) stworzenie systemu wsparcia dla osób potrzebujących, 

3) podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców na temat przysługujących im praw oraz możliwości uzyska-

nia pomocy, świadomości społecznej dotyczącą wykorzystywania seksualnego dzieci, 

4) wzmożenie czujności na przemoc wśród sąsiadów i członków dalszej rodziny, 

5) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania występowania przemocy w rodzinie.  

 

Zadania do realizacji – kierunki działania: 

1) zwiększenie skuteczności działań związanych z realizacją procedury Niebieskiej Karty,  

2) działanie gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

3) edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie uregulowań prawnych, 

4) propagowanie telefonu zaufania, 

5) prowadzenie systemów wsparcia i poradnictwa terapeutycznego dla osób uzależnionych, osób 

doświadczających przemocy i członków ich rodzin, 

6) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

7) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia i ośrodkach 

interwencji kryzysowej, 

8) realizacja programów dla osób stosujących przemoc w rodzinie,  

9) promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego opartych na szacunku, partnerstwie, wzajemnej 

pomocy i umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów bez przemocy, 

10) podnoszenie kwalifikacji osób mających w swojej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy. 

 

Realizatorzy: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach, 

Samorządy gminne, 

Gminne zespoły interdyscyplinarne, 

Ośrodki Pomocy Społecznej, 

Jednostki oświatowe. 

 

Podmioty współpracujące: 

Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, 

Sądy rejonowe – kuratorzy sądowi, 

Prokuratura Rejonowa,  
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Podmioty lecznicze, 

Lokalne media, 

Mieszkańcy powiatu krapkowickiego. 

 

Zasady finansowania: 

Realizacja zadań w ramach budżetów własnych podmiotów realizujących i współpracujących, 

dostępne środki budżetu państwa w ramach prowadzonych akcji i programów profilaktycznych. 
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5. Bezpieczeństwo w szkołach 
 

Występujące problemy: 

1) łatwy dostęp do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym, 

2) bezpieczeństwo w ruchu drogowym - wykroczenia drogowe popełniane przez nieletnich i wobec 

nieletnich, 

3) przestępstwa i wykroczenia w szkołach oraz w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, 

4) hejt w sieci, przestępczość w cyberprzestrzeni, 

5) przejawy dyskryminacji (rasizm, antysemityzm, ksenofobia, homofobia). 

 

Cele główne – kierunki działania: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych, 

2) ograniczenie zjawisk patologicznych i niepożądanych wśród dzieci i młodzieży. 

 

Zadania do realizacji – kierunki działania: 

1) rzetelna analiza problemu bezpieczeństwa szkolnego zarówno na poziomie ogólnym jak i w odniesieniu 

do poszczególnych jednostek oświatowych i ich bezpośredniego otoczenia,  

2) upowszechnianie w szkołach programów profilaktycznych ukierunkowanych na wyeliminowanie agre-

sywnych zachowań, używania alkoholu i narkotyków, wyeliminowania dyskryminacji, hejtu, przestęp-

czości w cyberprzestrzeni, przejawów dyskryminacji, budowanie w środowiskach szkolnych przekona-

nia, że występująca patologia nie będzie tolerowana. Konsekwentne podejmowanie działań w celu 

eliminowania patologii,  

3) budowa skutecznych mechanizmów współpracy dyrekcja szkoły – nauczyciele – uczniowie – rodzice – 

Policja w zakresie bezpieczeństwa w szkołach oraz utrzymanie stałej współpracy w tym zakresie,  

4) ochrona szkół poprzez upowszechnianie wizyjnego monitorowania wejść do obiektów oświatowych, 

5) edukacja w zakresie bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej 

pomocy oraz przepisów BHP,  

6) wyeliminowanie lub maksymalne ograniczanie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach i ich otocze-

niu w tym również w sieci, 

7) prowadzenie działań edukacyjnych informujących o skutkach i konsekwencjach wynikających z prze-

stępczości i demoralizacji np. grożących karach, 

8) działania edukacyjne na temat skutków i konsekwencji wynikających z przestępczości i demoralizacji,  

9) wykorzystanie środków masowego przekazu, zwłaszcza prasy lokalnej i stron internetowych do 

promowania wzorców zachowań, 

10) poszerzanie oferty aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego, 

11) prowadzenie edukacji prozdrowotnej w celu kształtowania zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa oso-

bistego skierowanego do dzieci i młodzieży, 

12) monitorowanie treści odwiedzanych stron www oraz portali społecznościowych. 

 

Realizatorzy: 

Placówki oświatowe,  

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach, 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, 

Samorządy gminne, 

Straże gminne, 
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krapkowicach. 

 

Podmioty współpracujące: 

Sądy rejonowe – kuratorzy sądowi i rodzinni, 

Lokalne media. 

 

Zasady finansowania: 

Realizacja zadań w ramach budżetów własnych podmiotów realizujących i współpracujących, 

dostępne środki budżetu państwa w ramach prowadzonych akcji i programów profilaktycznych. 
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6. Bezpieczeństwo sanitarno - epidemiologiczne 
 

Występujące problemy: 

1) występowanie w środowisku czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych wpływających 

na jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

2) warunki sanitarno-higieniczne w miejscach udzielania świadczeń medycznych – ich wpływ na zdrowie 

i życie świadczeniobiorców, 

3) występowanie szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych czynników w środowisku pracy, 

4) wprowadzanie do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym produktów biobójczych, rako-

twórczych, detergentów, preparatów narkotykowych, 

5) występowanie w środowisku zakaźnych czynników biologicznych, 

6) wpływ żywienia na występowanie chorób, 

7) wpływ warunków sanitarno-higienicznych na jakość produkowanych i wprowadzanych do obrotu środ-

ków spożywczych, 

8) wpływ warunków sanitarno-higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w środowi-

sku szkolnym. 

 

Cele główne – kierunki działania: 

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, 

2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych, 

3) sprawowanie nadzoru sanitarnego, 

4) prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej. 

 

Zadania do realizacji – kierunki działania: 

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i zawodowych,  

2) bieżący nadzór nad przestrzeganiem norm higieny środowiska,  

3) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz nadzór nad urządzeniami wykorzy-

stywanymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

4) monitorowanie jakości wody do spożycia, wody z basenów i kąpielisk w powiecie, 

5) bieżący nadzór nad przestrzeganiem warunków pracy w zakładach pracy oraz w zakresie higieny dzieci 

i młodzieży, 

6) nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,  

7) nadzór zapobiegawczy nad przestrzeganiem norm higieny środowiska pracy w placówkach oświatowych 

i wychowawczych, wypoczynku i rekreacji oraz warunków zdrowotnych żywności, żywienia 

i przedmiotów codziennego użytku, 

8) propagowanie idei oświatowo – zdrowotnych w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań 

zdrowotnych wśród społeczeństwa powiatu krapkowickiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

i młodzieży. 

 

Realizatorzy: 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krapkowicach. 

 

Podmioty współpracujące: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach, 

Jednostki oświatowe, 
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Podmioty lecznicze, 

Lokalne media. 

 

Zasady finansowania: 

Realizacja zadań w ramach budżetów własnych podmiotów realizujących i współpracujących, 

dostępne środki budżetu państwa w ramach prowadzonych akcji i programów profilaktycznych. 
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7. Bezpieczeństwo weterynaryjne 
 

Występujące problemy: 

1) zagrożenia dla ludzi wynikające z odzwierzęcych czynników chorobotwórczych: zoonozy, pogryzienie 

człowieka przez zwierzęta domowe, dzikie (wścieklizna), 

2) zagrożenia wynikające ze spożywania żywności pozyskanej ze zwierząt ubitych na użytek własny, 

3) wysoce zaraźliwe choroby zwierząt, których wystąpienie spowoduje znaczne straty ekonomiczne dla 

regionu, kraju (HPAI, ASF), 

4) egzekwowanie przepisów o dobrostanie zwierząt gospodarskich w celu zapobiegania zbędnego cier-

pienia zwierząt, przypadki rażącego zaniedbania i znęcania się nad zwierzętami, 

5) zagrożenia wynikające ze spożywania żywności pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanej w niewła-

ściwych warunkach lub nielegalnie (włośnica). 

 

Cele główne – kierunki działania: 

1) ochrona zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, 

2) prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym zwierząt (monitoring), 

3) prowadzenie nadzoru weterynaryjnego. 

 

Zadania do realizacji – kierunki działania: 

1) prowadzenie monitoringu i nadzoru w zakresie produkcji i wykorzystania pasz, 

2) nadzór nad punktami skupu dziczyzny, skupem zwierząt żywych, dobrostanem zwierząt, 

3) nadzór nad gospodarstwami pozyskującymi mleko, 

4) sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego,  

5) monitoring i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,  

6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszcza-

niem zwierząt,  

7) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,  

8) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymują-

cych zwierzęta gospodarskie, 

9) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania wete-

rynaryjne przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej RHD (Rolniczy 

Handel Detaliczny), 

10) dbanie o przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt i przestrzeganiu zasad dotyczących identyfikacji 

i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczaniem, 

11) merytoryczna współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zagrożenia ze strony 

zwierząt – w tym bezdomnych i dzikich. 

 

Realizatorzy: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach, 

wolnopraktykujący lekarze weterynarii wyznaczenie decyzjami Powiatowego lekarza Weterynarii. 

 

Podmioty współpracujące: 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krapkowicach, 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, 
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Samorządy gminne, 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. 

 

Zasady finansowania: 

Realizacja zadań w ramach budżetów własnych podmiotów realizujących i współpracujących, 

dostępne środki budżetu państwa w ramach prowadzonych akcji i programów profilaktycznych. 
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8. Bezpieczeństwo w sieci 
 

Występujące problemy: 

1) cyber-agresja, hejt,  

2) przemoc rówieśnicza popełniana przy wykorzystaniu środków teleinformatycznych, komunikatorów 

internetowych, 

3) oszustwa, wyłudzenia popełniane przy wykorzystaniu środków teleinformatycznych, komunikatorów 

internetowych.  

 

Cele główne – kierunki działania: 

1) zapewnienie bezpiecznego korzystania z internetu, 

2) propagowanie wiedzy o zagrożeniach występujących przy korzystaniu z internetu, 

3) poznanie zasad bezpiecznego korzystania z internetu. 

 

Zadania do realizacji – kierunki działania: 

1) upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach jakie mogą wynikać z nieodpowiedzialnego korzystania 

z internetu, 

2) organizacja szkoleń w dziedzinie profilaktyki przestępczości w cyberprzestrzeni, 

3) podejmowanie inicjatyw mających na celu uświadamianie społeczeństwu występujących przestępstw 

internetowych (np. w obrocie gospodarczym),  

4) podejmowanie działań skierowanych do rodziców w zakresie korzystania z dostępnych zabezpieczeń 

filtrujących treści witryn internetowych. 

 

Realizatorzy: 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 

Jednostki oświatowe. 

 

Podmioty współpracujące: 

Lokalne media, 

Samorządy gminne, 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. 

 

Zasady finansowania: 

Realizacja zadań w ramach budżetów własnych podmiotów realizujących i współpracujących, 

dostępne środki budżetu państwa w ramach prowadzonych akcji i programów profilaktycznych. 
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9. Przeciwdziałanie bezrobociu 
 

Występujące problemy: 

1) niepełna wiedza uczestników rynku pracy o obszarach działań instytucji rynku pracy, 

2) niewystarczająca współpraca w obszarze rynku pracy, 

3) niski poziom motywacji wśród uczestników rynku pracy. 

 

Cele główne – kierunki działania: 

1) sprawny system wsparcia dla osób bezrobotnych, 

2) pomoc w pozyskiwaniu zatrudnienia dla osób bezrobotnych. 

 

Zadania do realizacji – kierunki działania: 

1) rozpoznanie potrzeb i możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, 

2) analiza sytuacji na rynku pracy, analiza zasobów zawodowych osób bezrobotnych z terenu powiatu 

krapkowickiego, 

3) pozyskiwanie informacji o kondycji pracodawców w obszarze lokalnego rynku pracy, 

4) analiza zapotrzebowania i planów lokalnych przedsiębiorców, wspieranie inicjatyw, planów pracodaw-

ców, 

5) pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy oraz utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi 

w celu pozyskiwania ofert pracy, 

6) aktywizacja kapitału ludzkiego, promowanie aktywnych postaw, finansowanie lokalnych inicjatyw, 

7) wszechstronna pomoc osobom bezrobotnym w szczególności młodym ludziom oraz osobom niepełno-

sprawnym w pozyskiwaniu zatrudnienia, doradztwo zawodowe, poradnictwo i pośrednictwo, 

organizacja staży i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. 

 

Realizatorzy: 

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach. 

 

Podmioty współpracujące: 

Bezrobotni, 

Lokalne media, 

Samorządy gminne, 

Pracodawcy, 

Ośrodki Pomocy Społecznej, 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. 

 

Zasady finansowania: 

Realizacja zadań w ramach budżetów własnych podmiotów realizujących i współpracujących,  

dostępne środki budżetu państwa w ramach prowadzonych akcji i programów aktywizujących,  

środki pozyskane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

Fundusz pracy,  

PFRON. 
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10. Ochrona przed zagrożeniami i ratownictwo 
 

Występujące problemy: 

1) Występowanie zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych - możliwość uwalniania się toksycznych środków 

przemysłowych w zakładach oraz w wyniku zdarzeń podczas transportu materiałów niebezpiecznych, 

2) wystąpienie powodzi, podtopień, długotrwałych opadów deszczu, intensywnych opadów deszczu 

i innych nagłych zjawisk pogodowych związanych ze zmianami klimatycznymi, 

3) zagrożenia pożarowe w kompleksach leśnych oraz obiektach budowlanych. 

 

Cele główne – kierunki działania: 

1) poprawa stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz innych zagrożeń w powiecie, 

2) zapobieganie powstawaniu zagrożeń, 

3) podnoszenie świadomości społeczeństwa o mogących wystąpić sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach. 

 

Zadania do realizacji – kierunki działania: 

1) stałe doskonalenie współpracy i koordynacji działań służb, inspekcji, Straży Pożarnych oraz innych 

uczestników działań ratowniczych na terenie powiatu krapkowickiego,  

2) analiza możliwości powstania różnych zagrożeń, 

3) stały monitoring i właściwe reagowanie na zagrożenia pożarowe w tym pożary kompleksów 

leśnych, wypalanie traw, pozostałości po zbożach oraz inne pojawiające się zagrożenia, 

4) prowadzenie działań profilaktycznych prowadzących do ograniczenia lub likwidacji przyczyn 

występujących zagrożeń poprzez prowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych obiektów 

w zakresie przestrzegania przepisów p.poż., 

5) podejmowanie działań na rzecz modernizacji bazy technicznej oraz sprzętowej jednostek ochrony 

p.poż. w celu zwiększenia standardów i skuteczności podejmowanych działań ratowniczych, 

6) prowadzenie doskonalenia przygotowania jednostki Państwowej Straży Pożarnej, a także jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych do usuwania skutków występujących zagrożeń (organizowane 

ćwiczeń i szkoleń), 

7) organizowanie gminnych i powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych, 

8) przygotowanie dzieci i młodzieży do właściwego postępowania w momencie zagrożenia poprzez 

organizowanie i przeprowadzanie prelekcji, turniejów wiedzy pożarniczej, konkursów plastycznych, 

wycieczek do strażnic i pokazów działań ratowniczo – gaśniczych, 

9) prowadzenie działań związanych z właściwym informowaniem ludności o zagrożeniach, 

10) edukacja społeczeństwa dotycząca zasad postępowania i zachowania się na wypadek wystąpienia 

różnego rodzaju zagrożeń. 

 

Realizatorzy: 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, 

Powiatowe i gminne zespoły zarządzania kryzysowego, 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, 

Samorządy gminne. 

 

Podmioty współpracujące: 

Ochotnicze Straże Pożarne, 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krapkowicach, 
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach, 

Straże gminne, 

Jednostki oświatowe, 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach, 

Lokalne media. 

 

Zasady finansowania: 

Realizacja zadań w ramach budżetów własnych podmiotów realizujących i współpracujących, 

dostępne środki budżetu państwa w ramach prowadzonych akcji i programów profilaktycznych. 
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11. Ochrona dziedzictwa narodowego 
 

Występujące problemy: 

1) ograniczona wysokość środków na dotacje z zakresu ochrony zabytków, 

2) postępujący proces degradacji i niszczenia zabytków na terenie powiatu krapkowickiego. 

 

Cele główne – kierunki działania: 

1) ochrona dziedzictwa narodowego na terenie powiatu, 

2) zapobieganie niszczeniu dziedzictwa narodowego. 

 

Zadania do realizacji – kierunki działania: 

1) aktualizacja Powiatowego Planu Ochrony Zabytków Powiatu Krapkowickiego na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych, 

2) prowadzenie systematycznej rejestracji zbiorów zabytkowych znajdujących się na terenie powiatu 

krapkowickiego wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej i opisowej, 

3) instalowanie i utrzymanie w sprawności urządzeń i systemów zabezpieczenia zabytków w tym sygnali-

zacji wykrywania i alarmowania, 

4)  edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu wzmacnianie poczucia tożsamości i odpowiedzialności za 

stan dziedzictwa narodowego, 

5) podejmowanie inicjatyw w celu ochrony zabytków zlokalizowanych na terenie powiatu, 

6) udzielenie dotacji na prace restauratorskie, konserwatorskie oraz prace budowlane przy zabytkach, 

7) kontrola i doskonalenie stanu technicznego zabytków. 

 

Realizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, 

Placówki oświatowe. 

 

Podmioty współpracujące: 

Samorządy gminne, 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach, 

Straże gminne, 

Administratorzy obiektów zabytkowych, 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach, 

Lokalne media. 

 

Zasady finansowania: 

Realizacja zadań w ramach budżetów własnych podmiotów realizujących i współpracujących, 

dostępne środki budżetu państwa w ramach prowadzonych akcji i programów profilaktycznych,  

właściciele i użytkownicy obiektów zabytkowych. 
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12. Zabezpieczenie infrastruktury powiatu 
 

Występujące problemy: 

1) zły stan techniczny obiektów zabytkowych, 

2) brak odpowiedniego utrzymana obiektów budowlanych (starych) przez właścicieli/zarządców, 

3) możliwość wystąpienia katastrof budowalnych związanych ze stanem obiektu, użytkowaniem niezgod-

nym z jego przeznaczeniem lub warunkami zewnętrznymi (atmosferycznymi). 

 

Cele główne – kierunki działania: 

1) ochrona dziedzictwa narodowego na terenie powiatu 

2) zapobieganie niszczeniu dziedzictwa narodowego. 

 

Zadania do realizacji – kierunki działania: 

1) współpraca z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,  

2) prowadzenie kontroli budów i obiektów budowlanych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepi-

sami prawa, zgodności z normami i szczegółową dokumentacją, 

3) kontrole obiektów budowlanych w użytkowaniu, 

4) monitorowanie ruchu budowalnego na terenie powiatu i eliminowanie samowoli budowlanych, 

5) badanie i określanie przyczyn katastrof budowlanych, 

6) informowanie właścicieli/zarządców obiektów o przeprowadzaniu przeglądów,  

7) kontrole należytej dbałości o zabezpieczenie obiektów w okresach szczególnego narażenia, np. odśnie-

żanie dachów budynków wielkopowierzchniowych w okresie zimowym, 

8) wzmocnienie współpracy ze służbami Policji, Straży Pożarnej, Sanepidu, 

9) wzmocnienie współpracy z osobami będącymi kierownikami budowy i / lub inspektorami nadzoru bu-

dowlanego. 

 

Realizatorzy: 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach. 

 

Podmioty współpracujące: 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach, 

Straże gminne, 

Administratorzy budynków i obiektów budowlanych, 

Lokalne media. 

 

Zasady finansowania: 

Realizacja zadań w ramach budżetów własnych podmiotów realizujących i współpracujących, 

dostępne środki budżetu państwa w ramach prowadzonych akcji i programów profilaktycznych,  

właściciele i użytkownicy obiektów zabytkowych. 
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V. DZIAŁANIA NA RZECZ PROPAGOWANIA PROGRAMU 
 

Aby program przyniósł oczekiwane efekty ważne jest aby została właściwie przygotowana i prowadzo-

na kampania promująca jego założenia i cele. Kampania powinna dotrzeć do największego grona mieszkańców 

w sposób czytelny, prosty, motywujący nas mieszkańców do właściwych zachowań w sferze bezpieczeństwa 

indywidualnego i zbiorowego. Dlatego bardzo ważne jest prowadzenie edukacji na rzecz bezpieczeństwa, 

o szerokim spektrum tematycznym. 

 

VI. OCENA REALIZACJI PROGRAMU 
 

Czynniki, które wpływają na ocenę realizacji programu powinny wynikać z: 

1) statystyk policyjnych określających poziom zagrożenia przestępczością i wykroczeniami,  

2) statystyk pozostałych służb, inspekcji i straży, 

3) postrzegania stanu bezpieczeństwa przez mieszkańców powiatu krapkowickiego, 

4) zwiększenie patroli prewencyjnych,  

5) debat z mieszkańcami na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

6) widocznych zmian w infrastrukturze związanej z bezpieczeństwem. 

 

Ocena realizacji programu przez realizatorów i współrealizatorów odbywać się będzie poprzez składanie 

corocznych informacji z podejmowanych działań przedstawianych na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku działającej przy Staroście Krapkowickim a następnie przedstawiane Radzie Powiatu Krapkowickiego. 

 

VII. ZAKOŃCZENIE 

 

Założenia do niniejszego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony  Bezpieczeństwa Obywa-

teli i Porządku Publicznego na lata 2019 – 2023 w powiecie krapkowickim zostały opracowane na bazie 

danych oraz informacji złożonych przez służby, inspekcje i straże i przedstawionych Radzie Powiatu Krapkowic-

kiego w bieżącym 2019 roku ale uwzględniających analizę roku 2018.  

Dla jak najlepszego wykonania ustawowych oraz narzuconych niniejszym Programem zadań należy 

zadbać o dalsze wsparcie – finansowe lub rzeczowe – działań zarówno samej Komisji jak i poszczególnych insty-

tucji. Należy nadmienić, że w ramach wparcia władze samorządowe przekazują corocznie środki finansowe na 

wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, które wykorzystywane są na dodatko-

we służby. Służby finansowane przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach organizowane są na terenie całe-

go powiatu, natomiast finansowane ze środków poszczególnych gmin – wyłącznie na ich terenie. Dodatkowe 

służby organizowane są w formie patroli prewencyjnych w czasie i miejscu występowania zagrożeń w celu za-

pewnienia bezpieczeństwa.  

Zarówno przedstawiony powyżej Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 – 2023 w powiecie krapkowickim jak i szczegółowe – specjali-

styczne 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 krapkowickiego oraz do nowych, niespotykanych jeszcze na naszym terenie zagro-

żeń. 

Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą człowieka, która powinna być mu zagwarantowa-

na, ponieważ stanowi istotę jego rozwoju. Jego brak bądź niedostateczne zaspokojenie, nie pozwala na realiza-

cje innych, ważnych potrzeb i utrudnia działanie jednostki a także całego społeczeństwa. Każdy powinien 

zadbać o bezpieczeństwo w swoim otoczeniu, nie pozostawać obojętnym, biernym, nie dawać przyzwolenia na 

popełnianie przestępstw i wykroczeń. 


