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Na podstawie art. 38a ust. 1, ust. 5, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) Starosta Krapkowicki 
Zarządzeniem nr AO.120.4.2019 z dnia 1 lutego 2019 r. (zmiany: Zarządzenia Starosty 
Krapkowickiego: nr AO.120.18.2019 z dnia 25 lutego 2019 r., nr AO.120.92.2019 z dnia 17 lipca 2019 
r.,nr AO.120.132.2019 z dnia 11 października 2019 r., nr AO.120.34.2020 z dnia 16 marca 2020 r.  
nr AO.120.40.2021 z dnia 21.04.2021 r. oraz nr AO.120.   .2021 z dnia   grudnia 2021 r.) powołał 
Komisję Bezpieczeństwa  
i Porządku. Kadencja Komisji trwa trzy lata tj. od1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2022 r., a jej skład na 
dzień sporządzenia sprawozdania kształtuje się następująco: 
 
Przewodniczący: 
Pan Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki. 
 
Członkowie: 
Osoby delegowane przez Radę Powiatu Krapkowickiego: 
1) Pani Monika Wąsik – Kudla – Radna Powiatu Krapkowickiego, 
2) Pan Józef Bukowiński- Radny Powiatu Krapkowickiego. 
 
Osoby powołane przez Starostę Krapkowickiego: 
1) Pani Sabina Gorzkulla – Wicestarosta Krapkowicki, 
2) Pan Marek Kucharski, 
3) Pan Tadeusz Byrski – Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania w Gogolinie. 
 
Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach: 
1) nadkom. Rafał Lejczak  – Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach, 
2) aspirant sztabowy Pan Eugeniusz Adamkiewicz – Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego Wydziału 
Prewencji. 
 
Przedstawiciel wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Strzelcach Opolskich: 
Pani Renata Trochim – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich. 
 
Ponadto w pracach Komisji z głosem doradczym uczestniczą: 
1) Pani Dorota Barełkowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, 
2) Pan Bogusław Krasowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach, 
3) Pan Marcin Górny. 
 
Komisja została powołana w celu realizacji zadań Starosty Krapkowickiego w zakresie zwierzchnictwa 
nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań w zakresie porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli oraz zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym, m. in.: 
1) oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, 
2) opiniowania 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, 
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3) przygotowania projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 
4) opiniowania 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) opiniowania projektu budżetu powiatu – w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli, 
6) opiniowania projektów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych  
z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, 
7) opiniowania zleconych przez Starostę innych niż wymienione, zagadnień dotyczących porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 
 

W 2021 r. odbyły się 4 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na których 
zajmowano się niżej wymienionymi tematami: 
 
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 18 marca 2021 r. 
 

Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach, poinformował,  
że przestępczość na terenie powiatu krapkowickiego w roku 2020 spadła w stosunku do roku 2019  
o 12 %. Stwierdzono 745 przestępstw, a wykrywalność kształtowała się na poziomie 68,27 % i spadła 
o ponad 2 % w stosunku do roku 2019. Przestępczość kryminalna kształtowała się na poziomie 
niższym o 17 %, tj. o 98 przestępstw mniej niż w roku 2019. Stwierdzonych przestępstw było 473,  
a wykrywalność była na poziomie 64 %. W kategorii najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa 
przestępstw, tj. kradzieże, kradzieże samochodów, kradzieże z włamaniem, rozboje, uszkodzenie 
mienia, bójki, pobicia, stwierdzono 266 przestępstw, o 14 przypadków mniej niż w roku 2019. Policja 
prowadziła łącznie 13 akcji poszukiwawczych. Jeśli chodzi o wykroczenia w powiecie krapkowickim, 
wzrosły one o 2,5 tysiąca. Ogółem było ich aż 15 tysięcy, z czego 2134 są to wykroczenia uciążliwe.  
 W bezpieczeństwie w ruchu drogowym odnotowano o 9 wypadków mniej niż w roku 2019. 
Odnotowano 525 kolizji drogowych, tj. 180 mniej niż w roku 2019. W zdarzeniach komunikacyjnych 
w 2020 roku, odnotowano 37 osób rannych, tj. o 10 mniej niż w roku 2019.  
W wypadkach ze skutkiem śmiertelnym odnotowano 5 ofiar więcej niż w roku 2019. Przyczyny 
wypadków na drogach powiatu krapkowickiego to przede wszystkim nieprawidłowe wyprzedzanie, 
nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości oraz niedostosowanie 
prędkości do warunków panujących na drodze. 

Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach przedstawił informację 
dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu krapkowickiego za rok 2020  
(w tym informację o realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego na lata 2019 – 2023 w Powiecie Krapkowickim). Z uwagi na sytuację 
epidemiczną w powiecie, wydelegowano 15 funkcjonariuszy do walki z COVID-19. P.o. Komendant 
przedstawił również informacje dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która ułatwia 
obywatelom, bez kontaktu z funkcjonariuszem, zgłoszenie informacji o zdarzeniach, które wystepują 
na terenie Powiatu Krapkowickiego.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawił informacje dot. stanu bezpieczeństwa 
weterynaryjnego na terenie powiatu krapkowickiego za rok 2020 oraz informację dot. sytuacji 
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związanej z wysoce zjadliwą grypą ptaków. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, wykonano wszystkie działania  
i procedury w celu zwalczenia zjadliwej grypy ptaków.  

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krapkowicach, przedstawił 
informacje o sytuacji epidemicznej w Powiecie Krapkowickim.  
Starosta poinformował o decyzji wojewody o uruchomieniu szpitali jednoimiennych, covidowych. 
Rozmawiano na temat szczepień przeciw Sars-Cov-2. 
 
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 27 kwietnia 2021 r. 
 

Na posiedzeniu przedstawione zostały informacje przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu 
krapkowickiego za 2020 r. Poinformowano o zapadalności na choroby zakaźne w Powiecie 
Krapkowickim. Poruszył temat odmawiania obowiązkowych szczepień dzieci przez opiekunów 
prawnych. Omówił obszar Higieny Pracy (tj. warunki pracy i ochrony życia pracowników przed 
negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy 
oraz w zakresie substancji chemicznych), Higieny Komunalnej (nadzór nad jakością wody), Higieny 
Dzieci i Młodzieży, Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (obiekty żywienia, materiałów  
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków).  
Omówiono sytuację epidemiologiczną w powiecie krapkowickim, a Starosta poinformował o dobrym 
dostępie do szczepień. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, omówił 
bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przeanalizowano czas wyjazdów jednostek do 
działań, omówiono ilość zdarzeń oraz interwencji na terenie powiatu krapkowickiego  
w roku 2020. Poinformował również o działaniach w zakresie pandemii koronawirusa. Prowadzono 
akcje informacyjne, redystrybuowano środki ochrony indywidualnej oraz płyny do dezynfekcji rąk  
i powierzchni, dowożenie żywności dla osób starszych, obsługiwano namiot przy Krapkowickim 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach. Ponadto brano udział w kontrolach podróżnych, na 
drogowym przejściu granicznym w Trzebini, w powiecie prudnickim.  
Łącznie odnotowano 53 interwencje związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem Covid-19, gdzie 
udział brało łącznie 230 strażaków PSP i OSP. Odnotowano wyjazdy do 121 miejscowych zdarzeń 
medycznych.  

Komendant Powiatowy poinformował, iż w ostatnich latach wymieniono dużą liczbę 
samochodów strażackich dysponowanych w pierwszej kolejności. W roku 2020 r. przeprowadzono 
szkolenia podstawowe, realizowano szkolenie zdalne dot. Covid-19.  

Wicestarosta Krapkowicki, udzieliła informacji dot. zimowego utrzymania dróg na terenie 
powiatu krapkowickiego w sezonie 2020/2021. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą EKO-PROBUD 
Sp. z o.o. z Gogolina, ul. Rolna 1, drogowcy należycie wykonywali obowiązki w okresie zimowym,  
dot. odśnieżania dróg powiatowych. Pani Wicestarosta omówiła koszty i wydatki w związku z zawartą 
umową z wykonawcą dot. zimowego utrzymania dróg. Ponadto poinformowała o ilości wyjazdów  
w miesiącu grudniu 2020 r. oraz w miesiącu  styczniu, lutym i marcu 2021 r. Wyjazdy w miesiącu 
lutym i marcu 2021 r. obejmowały teren Gminy Zdzieszowice, tj. ul. Góry Świętej Anny oraz  
ul. Chrobrego. Te dwie drogi są zwykle bardzo mokre oraz niebezpieczne w okresie zimowym.  
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Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 8 czerwca 2021 r.  
 

Realizując przyjęty Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostały przedstawione 
kolejne informacje na temat przygotowań do wakacyjnego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
wypoczywającej na terenie powiatu krapkowickiego oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego na 
terenie powiatu krapkowickiego. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny, omówił sytuację dot. zagrożenia epidemiologicznego  
na terenie Powiatu Krapkowickiego. W czerwcu 2021 r. obserwowano znaczny spadek zachorowań 
na koronawirusa. Nadmienił, iż rekordy zachorowań w miesiącu kwietniu wynosiły nawet 55 osób 
dziennie.  
Odnośnie przygotowań do wakacyjnego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, poinformował  
o wytycznych i rekomendacjach Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra 
Edukacji Narodowej, dot. zasad organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Prowadzono 
działania informacyjno – edukacyjne, pod hasłem „Bezpieczne wakacje”, za pomocą mediów 
społecznościowych rozpowszechniano zalecenia i informacje dot. bezpiecznego wypoczynku. 
Skupiono się na zachęcaniu do szczepień.  

Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach, poinformował, że bezpieczeństwo dzieci  
i młodzieży w czasie wakacji stanowi priorytetowe działania policyjne. Funkcjonariusze policji 
prowadzili działania pod kątem zjawisk patologicznych wśród nieletnich oraz bezpieczeństwa podczas 
kąpieli wodnych, podróży czy imprez masowych. Prowadzono kampanie zachęcające do kąpieli na 
strzeżonych kąpieliskach oraz spotkania profilaktyczne w szkołach i przedszkolach. Z powodu 
pandemii koronawirusa oraz zmieniającym się obostrzeniom, na bieżąco dobierano adekwatne siły  
i środki.  

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, 
poinformował, iż na portalu społecznościowym zamieszczano informacje dot. bezpiecznego 
wypoczynku dzieci i młodzieży oraz postępowania podczas silnych wiatrów, burz i upałów. 
Prowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze z zakresu przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych.  

Kierownik Referatu Edukacji, poinformowała, iż jednostki oświatowe, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Krapkowicki, nie organizują wypoczynku letniego. Pomimo tego, 
prowadzono działania profilaktyczno – informacyjne, we wszystkich szkołach odbywały się zajęcia 
dot. pierwszej pomocy, zagrożeń w sieci, zagrożeń cywilizacyjnych itd.  
W związku z zagrożeniem związanym z Covid-19 uczniowie otrzymali niezbędną wiedzę, związaną  
z reżimem sanitarnym oraz możliwością zaszczepienia. Kierownik Referatu Edukacji wspomniała 
również o punkcie szczepień w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach.  

Kierownik Nadzoru Wodnego w Krapkowicach, przedstawił informacje w zakresie 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu krapkowickiego.  
Stan zabezpieczeń utrzymywany jest na dotychczasowym poziomie. W roku 2021 r. zrealizowano 
koszenie wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczono urządzenia wodne. Poinformował,  
iż urządzenia przeciwpowodziowe, na terenie powiatu krapkowickiego, są wiekowe, należy dokonać 
ich remontu. 
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Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 26 listopada 2021 r. 
 
  Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym, na którym podsumowano okres wakacyjny – lato 
2021, przedstawiono informacje o stanie przygotowań do sezonu zimowego dróg na terenie powiatu 
krapkowickiego, przedstawiono projekt budżetu Powiatu Krapkowickiego w części dotyczącej 
bezpieczeństwa i porządku na 2022 r. oraz propozycję planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
na 2022 r. Informacje dotyczące podsumowania działań, związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa, prowadzonych przez okres wakacyjny przedstawili kolejno: Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach oraz Kierownik Referatu Edukacji Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach.  

Powiatowy Inspektor Sanitarny, poinfomował, iż wypoczynek w formie wyjazdowej odbywał 
się w następujących obiektach: Moszna Zamek, Stadnina Koni Moszna, Ośrodek wypoczynkowy 
„Rueda” w Januszkowicach oraz w Kamieniu Śląskim. Podczas przeprowadzonych kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku. Prowadzono dystrybucję 
materiałów informacyjno – edukacyjnych, które przekazywano za pomocą portali społecznościowych. 
Na terenie powiatu krapkowickiego, podczas okresu wakacyjnego zarejestrowano 5 zachorowań 
wśród młodzieży na COVID-19, jednak nie dotyczyły one placówek zorganizowanego wypoczynku.  

Reasumując, Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował, że tegoroczne wakacje , choć 
uwarunkowane pandemią COVID-19 zorganizowane były na wysokim poziomie.  

Komendant Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, poinformował, iż w ramach akcji 
„Bezpieczne wakacje” na przełomie miesięcy czerwca – września, prowadzono działania 
profilaktyczne i kontrolne. W trakcie działań odnotowano 52 wspólne patrole ze Strażą Miejską, 
Strażą Ochrony Kolei, Strażą Rybacką oraz Strażą Leśną. Ponadto zanotowano 5 przypadków 
niewłaściwego sprawowania opieki rodzicielskiej, gdzie sprawy trafiły do Sądu Rejonowego,  
do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Nie ujawniono osób nieletnich, będących pod działaniem 
alkoholu czy środków odurzających. Skontrolowano 26 miejsc masowej rozrywki, w szczególności 
dyskotekę w miejscowości Pietna. Realizowano działania pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo”, 
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Podczas wakacji ludzie, w różnym wieku, spotykają się nad 
akwenami wodnymi, często pod wpływem alkoholu. Ujawniono jeden przypadek śmierci nad wodą  
w Ośrodku Wypoczynkowym „RUEDA” w Januszkowicach. Przed rozpoczęciem wakacji, 
przeprowadzono 125, a w trakcie okresu letniego 23 pogadanki i rozmowy profilaktyczne z dziećmi  
i młodzieżą, w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na akwenach, itd. W ramach programu 
„Kręci mnie bezpieczeństwo” przeprowadzono 196 kontroli tzw. „dzikich kąpielisk” oraz 
prawidłowości umiejscowienia znaków ostrzegawczych nad wodą.  
Prowadzono działania profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności 
intensywne w ostatnim czasie oszustwa na tzw. „wnuczka” i „policjanta”.  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, poinformował, że funkcjonariusze 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, w okresie wakacji, przede 
wszystkim dbali o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie czynności kontrolno – 
rozpoznawczych, tj. dbanie o bezpieczeństwo w obiektach, w których odbywał się letni wypoczynek. 
Ponadto w okresie wakacyjnym zgłoszone zostały dwa obiekty przez organizatorów,  
z wydaną przez Komendanta KP PSP w Krapkowicach pozytywną opinią dla organizacji 
przedmiotowego wypoczynku. Przypomniał, iż wydana opinia otrzymuje ważność na 3 lata.  
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Prowadzono akcję „Otwarte strażnice”, gdzie podczas spotkań prezentowano sprzęt oraz 
omawiane były zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem podczas okresu letniego.  
Prowadzono prewencję społeczną, docierano do budynków, w których odbywał się wypoczynek letni, 
za pomocą bazy wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas prelekcji prowadzono 
zajęcia połączone z pokazem sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz przekazywano informacje  
o bezpiecznym wypoczynku nad wodą.  

Na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym KP PSP w Krapkowicach 
zamieszczano informacje na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz postępowania podczas 
silnych wiatrów, burz i upałów. Podczas spotkań sprawozdawczych w jednostkach OSP przybliżono 
zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży.  

Kierownik Referatu Edukacji, poinformowała, że jednostki oświatowe, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Krapkowicki, nie były organizatorem wypoczynku letniego. Pomimo tego,  
w trakcie roku szkolnego 2020/2021 przeprowadzono szereg działań profilaktyczno – informacyjnych, 
w zakresie ogólnopojętego bezpieczeństwa i edukacji prozdrowotnej. Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną, w wyniku, której większość zajęć prowadzona była w trybie zdalnym, działania 
realizowane były głównie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Odbyło się kilka 
spotkań z pedagogiem, psychologiem. W związku z pandemią COVID-19, uczniowie otrzymywali na 
bieżąco aktualizowaną wiedzę związaną z reżimem sanitarnym oraz możliwością zaszczepienia. 
Uczniowie byli informowani o możliwych zagrożeniach społecznych, związanych z działaniem sekt, 
uzyskali niezbędną wiedzę dot. pierwszej pomocy.  

Następnie głos zabrał Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia, który poinformował, iż Powiat 
Krapkowicki jest przygotowany do zimowego utrzymania dróg. Zawarto umowę na sezon zimowy 
2021/2022 z firmą EKO – PROBUD Sp. z o.o. z miejscowości Gogolin. Przy odśnieżaniu dróg  
i zwalczaniu śliskości zimowej wprowadzono standardy prac, które uzależnione są od funkcji drogi  
w układzie komunikacyjnym oraz obciążenia ruchem. W standardzie pierwszym czas na reakcję służb 
wynosi 2 godziny, zaś przy standardzie drugim do 4 godzin. Zarząd Powiatu Krapkowickiego zarządza 
drogami powiatowymi na obszarze o łącznej długości 143,32 km, z czego 135,01 km związane jest  
z planem zwalczania śliskości i odśnieżania. Pozostałe 7,31 km są to drogi o znikomym znaczeniu 
komunikacyjnym, niestanowiące dojazdów do zabudowań, o małym natężeniu ruchu, często leśne, 
gruntowe i tłuczniowe. 

Skarbnik Powiatu, poinformowała, iż na rok 2022 Zarząd Powiatu Krapkowickiego zaplanował 
w projekcie budżetu wydatki w kwocie 59 969 968 zł, z czego 6 145 000 zł założono na wydatki 
związane z bezpieczeństwem. Kwota 5 459 000 zł pochodzić będzie z dotacji celowych, z budżetu 
państwa, którą przekaże Wojewoda Opolski, na realizację zadań przez KP PSP  
w Krapkowicach. W 2022 r. Powiat Krapkowicki, Opolski Urząd Wojewódzki oraz dziesięć innych 
powiatów, wezmą udział w projekcie pod nazwą „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego”.  
W ramach projektu zakupiony zostanie samochód terenowy wraz ze specjalistycznym wyposażeniem 
oraz sprzętem. Przedsięwzięcie kosztować będzie 343 000 zł, z czego 85 % środków pochodzić będzie 
z Unii Europejskiej. Ponadto 145 000 zł zaplanowano na bieżące wydatki w zakresie zarządzania 
kryzysowego, z czego 90 000 zł to rezerwa, na nieprzewidziane wydatki, zgodnie z obowiązkiem 
ustawowym. 150 000 zł zaplanowano dla organizacji pozarządowych, zgodnie z rocznym programem 
współpracy z danymi instytucjami. Podobnie jak w latach ubiegłych, 25 000 zł zaplanowano  
ze środków własnych, na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dodatkowe służby i nagrody 
dla policjantów. 5 000 zł zaplanowano na sprzęt dla OSP, a 14 500 zł na obronę cywilną.  
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Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt budżetu Powiatu 
Krapkowickiego w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku na 2022 r. 
 Przewodniczący Komisji, Pan Maciej Sonik, przedstawił Członkom Komisji propozycje Planu 
Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2022 r. Z uwagi na brak innych propozycji oraz uwag 
jednomyślnie przyjęto Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2022. 
 
 
 
 
 
 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2021 działała w oparciu o roczny plan pracy, 
którego tematyka została przeanalizowana i omówiona w trakcie odbytych posiedzeń. Szczegóły  
z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostały ujęte w protokołach z posiedzeń Komisji, które są 
do wglądu w Wydziale Administracji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. 

 
 
 
 

 
Przewodniczący 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
 

       Maciej Sonik 
       Starosta Krapkowicki 
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