
 

Informacja ze wspólnego posiedzenia 

członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

w dniu 14.06.2019 r. 

 

 

Zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,  

w dniu 14 czerwca 2019 r., odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Kluczborku oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Spotkanie otworzył Pan Rafał Neugebauer, Wicestarosta Kluczborski, który przywitał 

przybyłych uczestników oraz  przedstawił tematykę omawianych zagadnień. 

W związku z uczestnictwem w posiedzeniu członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku, Pan Wicestarosta Kluczborski poprosił o rozszerzenie porządku wspólnego 

posiedzenia Powiatowego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku o punkt dotyczący przyjęcia projektu „Powiatowego Programu 

Zapobiegania Przestępczości  oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego na lata 2019 - 2025”  przez członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku. Członkowie komisji otrzymali projekt tego Programu.  

      Pan Wicestarosta poinformował, że po przyjęciu projektu Programu zostanie  

on zgodnie z art. 12 pkt 9 b ustaw o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t.j.), zostanie rekomendowany przez Zarząd Powiatu  

w Kluczborku do uchwalenia Radzie Powiatu w Kluczborku na sesji Rady Powiatu w dniu 

26 maja 2019 r. 

        Istotą Programu jest koordynacja wspólnego wysiłku dla realizacji  

celu nadrzędnego, jakim jest wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli na terenie 

powiatu kluczborskiego. Program opisuje działania w celu ograniczenia zjawisk  

i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest to zatem 

program pracy zespołowej na rzecz polepszenia jakości życia pod względem 

bezpieczeństwa i zwiększenia dostępu do dobra publicznego, jakim jest bezpieczeństwo  

w powiecie kluczborskim. 

              Pan Wicestarosta powiedział, że Program ma na zasadach partnerstwa  

zintegrować i włączyć w poprawę bezpieczeństwa publicznego jednostki państwowe, 

jednostki samorządowe oraz powiatowe służby, inspekcje, straże, organizacje 

pozarządowe, środowiska lokalne oraz inne podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo  

i porządek publiczny na terenie powiatu kluczborskiego.     



        Ze względu na duży zakres przedsięwzięć zawartych w Programie                                         

oraz ich długofalowość Program należy traktować jako zadanie ciągłe, rozłożone                     

na kolejne lata.    

        Spójność Programu zapewnia fakt, iż kontynuuje się w nim realizację                          

zadań i programów kierunkowych zawartych w „Powiatowym Programie Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego  

na lata 2013 – 2018”.   

W związku z powyższym członkowie wspólnego posiedzenia Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku zatwierdzili zmianę w porządku obrad posiedzenia. 

Porządek posiedzenia: 

1. Szkolenie doskonalące PZZK przeprowadzone przez Komendanta Placówki Straży 

Granicznej w Opolu na temat:   

„Struktura organizacyjna i zadania Straży Granicznej. Sytuacja migracyjna                                        

w województwie opolskim. Udzielanie wsparcia w zakresie zapobiegania i likwidowania 

zagrożeń występujących na terenie powiatu kluczborskiego". 

2.  Organizacja i przygotowania do działań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie letniego wypoczynku - „Bezpieczne Wakacje 

2019” w powiecie kluczborskim. 

3. Przyjęcie projektu „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości   

oraz  Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 - 2025”  

przez członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

W posiedzeniu PZZK uczestniczyli – (lista obecności w załączeniu). 

 

Ad.1. Pani plut. Joanna Dobrowolska przedstawiciel Placówki Straży Granicznej 

w Opolu przedstawiła Strukturę organizacyjną i zadania Straży Granicznej.  

Poinformowała o ilości placówek Straży Granicznej na terenie kraju i przedstawiła  

ich lokalizację. Zapoznała uczestników posiedzenia z charakterystyką Śląskiego Oddziału 

Straży Granicznej. Następnie Pani plut. Joanna Dobrowolska przybliżyła rolę i zadania 

Straży Granicznej na terenie kraju z naciskiem na najważniejsze zadania realizowane 

przez Placówki. 

Zapoznała członków posiedzenia z możliwością udzielenia wsparcia w zakresie 

zapobiegania i likwidowania zagrożeń występujących na terenie powiatu kluczborskiego.  

Pani plut. Joanna Dobrowolska przedstawiła również sytuację migracyjną w rejonie 

działalności operacyjnej oddziału oraz zapoznała ze statystyką ilości wydanych kart 

pobytu, wydanych pozwoleń na pracę. Przedstawiła statystykę dotyczącą ilości 

ujawnionych ukrytych emigrantów w przestrzeniach ładunkowych samochodów 



ciężarowych oraz zapoznała z efektami działań Placówki w zakresie zatrzymań, kontroli 

legalności pobytu i zatrudnienia. 

 

Ad.2. Organizacja i przygotowania do działań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie letniego wypoczynku - „Bezpieczne 

Wakacje 2019” w powiecie kluczborskim.  

 

Pan podinsp. Andrzej Białek przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w 

Kluczborku przedstawił informację na temat organizacji   

i   przygotowania  do  działań  na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży w okresie letniego wypoczynku w ramach powiatowej akcji 

profilaktycznej. 

Poinformował, że w związku ze zbliżającym się okresem wakacji i koniecznością 

zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i  młodzieży  na terenie powiatu 

kluczborskiego podjęte zostaną wzorem lat ubiegłych działania profilaktyczno - 

prewencyjne  Policji  pod nazwą „ Bezpieczne Wakacje 2019  ”. 

Okres letniego wypoczynku najczęściej charakteryzuje się wzrostem zdarzeń z udziałem 

dzieci  i  młodzieży  zarówno na wsi jak i w mieście. Dzieci i  młodzież  dysponują 

znacznie większą ilością czasu wolnego. Brak  obowiązków  szkolnych  i  domowych,  

brak zagospodarowania  czasu wolnego  i całodziennej opieki ze strony zajętych rodziców  

sprzyja powstawaniu zagrożeń. 

Kierując się  potrzebą  zapewnienia  bezpiecznego wypoczynku oraz ochroną 

małoletnich przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami zasadnym jest podjęcie przez 

Policję działań  informacyjno - edukacyjnych i kontrolno - prewencyjnych  wspólnie  

z innymi instytucjami i organizacjami. 

W tym celu Komenda Powiatowa Policji dąży do  zapewnienia    : 

   1.  bezpieczeństwa na drogach  poprzez : 

- nawiązanie kontaktów z podmiotami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów  

w celu umożliwienia nieodpłatnych przeglądów stanu technicznego pojazdów 

skierowanych przez Policję, 

- powiadamianie lokalnych środków masowego przekazu o prowadzonych przez Policję 

działaniach kontrolnych i możliwości zgłaszania przez organizatorów wyjazdów  

lub rodziców potrzeby dokonania kontroli autokarów, 

- przeprowadzanie kontroli środków transportu przewożących dzieci i młodzież  

ze szczególnym  zwróceniem  uwagi  na : 

• stan  trzeźwości  kierowców autobusów, 

• braki  w  wyposażeniu ( dot. również tachografów ), 

• prawidłowość  oświetlenia  pojazdów, dobór miejsc postoju w czasie podróży, 



• dostosowanie  prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. 

- prowadzenie kontroli przestrzegania przez kierujących samochodami osobowymi  

obowiązku przewożenia pasażerów z zapiętymi pasami bezpieczeństwa a dzieci  

w fotelikach ochronnych, 

- objęcie szczególnym nadzorem poprzez  odpowiednią  dyslokację  służb,  miejsc 

występowania wzmożonego ruchu małoletnich  pieszych, 

- objęcie szczególnym nadzorem miejsca organizowania zabaw i dyskotek pod kątem 

kontroli trzeźwości kierujących pojazdami uczestników wymienionych imprez, 

     2. bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku : 

- nawiązanie kontaktów z organizatorami wypoczynku letniego celem dokonania 

rozpoznania obiektów, miejsc, form i liczby uczestników. Ustalenie zasad wymiany 

informacji pomiędzy kadrą wychowawczą a Policją, 

- przeprowadzenie kontroli prewencyjnej obiektów przeznaczonych na wypoczynek celem  

ujawnienia  wszelkich  nieprawidłowości, 

- wystąpienie do samorządu w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości o ich usunięcie 

-realizowanie spotkań z  młodzieżą uczestniczącą w różnego typu formach wypoczynku, 

-prowadzenie bieżących kontroli w rejonach akwenów wodnych i tzw. „dzikich kąpielisk ” 

    3. bezpieczeństwa  w miejscu zamieszkania : 

- do zakończenia roku szkolnego prowadzone są spotkania profilaktyczne z uczniami 

wszystkich typów szkół, ukierunkowane na rodzaje zagrożeń wynikających z  wypoczynku  

letniego  i sposoby ich unikania,  

    - nasilić w dniu 19-23 czerwca 2019 r. kontrole prewencyjne pod kątem ujawniania 

małoletnich   naruszających  przepisy prawa, szczególnie Ustawę o wychowaniu  

w trzeźwości i Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, 

  - przez cały okres wakacji prowadzone są działania kontrolne w sklepach i lokalach 

gastronomicznych sprzedających i  podających  napoje  alkoholowe, mające  

na celu  informować o przepisach Ustawy o wychowaniu w trzeźwości,   

- prowadzone są działania prewencyjne ukierunkowane na osoby nieletnie,  

które  nie  korzystają  z  zorganizowanych form wypoczynku polegające głównie na   : 

• kontrole  prewencyjne  miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży, 

• kontrole  w  miejscu zamieszkania nieletnich przebywających na przepustkach  

z placówek wychowawczych i poprawczych lub oczekujących na miejsce w takiej 

placówce, 

• prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu   

i  wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia, 

• rozpoznawanie  zjawiska   narkomanii, prostytucji i żebractwa. 

- dokonywane są systematyczne kontrole niestrzeżonych kąpielisk, akwenów wodnych  

i innych „ dzikich” miejsc wypoczynku , 



-prowadzone  kontrole  ukierunkowane  na  zapewnienie  bezpieczeństwa    

               małoletnim  pomagającym  w pracach polowych. 

       W celu zwiększenia skuteczności oraz zapobieganiu niepożądanym zdarzeniom   

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku dąży do podejmowania działań systemowych  

w oparciu o diagnozowanie bieżących potrzeb oraz doświadczeń i wniosków  

z lat ubiegłych , a także podjęcia wspólnych inicjatyw z innymi służbami , podmiotami  

i instytucjami organizującymi wypoczynek letni z uwzględnieniem lokalnych warunków. 

Wobec powyższego należy : 

- nawiązać kontakt z władzami samorządowymi i  instytucjami  państwowymi   celem 

podjęcia inicjatyw lokalnych na rzecz zagospodarowania czasu  wolnego   dzieci  

i młodzieży ( Spółdzielnie Mieszkaniowe, Domy Kultury  itp. ). 

- umieścić w zadaniach doraźnych  polecenia  o  szczególnym  nadzorze   

tzw. „ miejsc zagrożonych ”; 

-  przekazywać w  lokalnych  środkach  masowego  przekazu  informacje   

o  podejmowanych  przez  Policje przedsięwzięciach na rzecz bezpiecznego wypoczynku  

dzieci  i młodzieży, 

- prowadzić  działania  profilaktyczne  wynikające z akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo  

nad wodą ” 

- bezwzględnie reagować i wykorzystać informacje naniesione na  KMZB zdefiniowanych 

jako dzikie kąpieliska, utonięcia, miejsca niebezpieczne na obszarach wodnych itp. 

TEMATYKA  I  ZAKRES  SPOTKAŃ  PROFILAKTYCZNYCH : 

• Patologie społeczne i związane z nimi zagrożenia, sposoby przeciwdziałania 

zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży. 

• Nieletni jako ofiara i sprawca przestępstwa, formy i sposoby przeciwdziałania 

zjawiskom kryminogennym wśród nieletnich, odpowiedzialność prawna nieletnich  

i ich rodziców. 

• Przestępczość kryminalna i związane z nią zagrożenia dotyczące dzieci  

i młodzieży, rozwijanie świadomości prawnej. 

• Podstawowe zasady i przepisy ruchu drogowego niezbędne do prawidłowego 

korzystania z dróg publicznych przez osoby małoletnie. 

• Rodzaje zagrożeń związanych z ruchem  kołowym  i  pieszych , sposoby unikania 

wypadków przez dzieci i młodzież. 

• Policjant jako przyjaciel dziecka ( przybliżenie dzieciom pracy policjanta i roli jaką  

pełni w  społeczeństwie ). 

• Propagowanie prawidłowych postaw społecznych i zachęcanie do współpracy  

z policją w dziedzinie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej. 

 



Pan kpt. Mariusz Stępień Komendant Powiatowy PSP 

w Kluczborku przedstawił sprawozdanie z organizacji i przygotowania  

do działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie 

letniego wypoczynku  „Bezpieczne Wakacje 2019” 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Kluczborku na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie letniego wypoczynku przeprowadziła 

spotkania mające na celu przygotowanie do działania w sytuacjach zagrożenia. Zajęcia 

nauczały odpowiedniego zachowania podczas wakacji, udzielania pierwszej pomocy  

a także użycia defibrylatora automatycznego AED. Prelekcje prowadzone były zarówno  

na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jak również w szkołach, 

przedszkolach oraz podczas festynów. W terminie od 01.01.2019r do 12.06.2019r 

przeprowadzono łącznie 22 spotkania, a kolejnych 6 spotkań jest już zaplanowanych. 

Przeszkolono następującą ilość osób:  

• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej -  5 spotkań przeszkolono  

152 dzieci oraz 18 osób dorosłych . 

• Festyny – 4 spotkania na których przeszkolono 164 dzieci oraz 266 osób dorosłych 

• Szkoły, przedszkola – 11 spotkań na których przeszkolono 532 dzieci oraz  

49 dorosłych  

• Pozostałe miejsca – 2 spotkania na których przeszkolono 8 dzieci 64 osoby 

dorosłe. 

Spotkaniami zaplanowanymi na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa podczas okresu 

wypoczynku letniego są : 

• Akademia nauki pływania „żółwiki na fali” w KP PSP w Kluczborku dnia 27.06.2019 

• Festyn rodzinny przy Parafii Rzymskokatolickiej Kluczbork ul. Jana Pawła II 7 dnia 

30.06.2019 

• „Wakacje na sportowo”  06.07.2019 OTW Bąków oraz 11.08.2019 zalew Kluczbork 

• Przedszkole nr. 5 Ligota Dolna dnia 14.06.2019 

• Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 2 Kluczbork ul. Wolności 17 dnia 17.06.2019 

Ponadto dział prewencji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeprowadził 

kontrolę następujących obiektów z terenu powiatu kluczborskiego: 

• Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Kluczbork  

ul Konopnickiej 

• Kemping Bąków 

• Gospodarstwo agroturystyczne „Stodoła” w Bogdańczowicach 

• Gród rycerski Byczyna - trwają czynności 



Kontrola miała na celu sprawdzenie warunków bezpieczeństwa osób zakwaterowanych 

podczas wypoczynku letniego i wydanie opinii w tej sprawie. Opinia taka ważna jest przez 

trzy lata. 

Wyznaczono dwóch funkcjonariuszy, którzy mają dostęp do bazy MEN-u, w której 

znajdują się adresy miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży oraz numery telefonów do osób 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na miejscu. Daje to możliwość szybkiego 

ostrzegania tych ośrodków o nadchodzącym ewentualnym niebezpieczeństwie. 

 

Pan Piotr Rasztar Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił 

informację dotyczące działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży w okresie letniego wypoczynku  „Bezpieczne Wakacje 2019” 

Powiedział, że działania PIB polegają na kontroli stanu technicznego obiektów w których 

odbywają się kolonie, półkolonie lub inne formy wypoczynku. 

Stwierdził, że w obecnym sezonie nadzorem zostaną objęte następujące obiekty: 

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku – ul. Damrota 4 – wykonano 

2. Spółdzielnia Socjalna Gród – Biskupice 58 – wykonano 

3. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego – ul. Konopnickiej 

11 w Kluczborku – wykonano 

4. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy w Bąkowie 

5. Internat sportowy w Kluczborku ul. Sportowa 7 

6. Hala sportowa w Kluczborku ul. Sportowa 7 

W planie kontroli ujęto również place zabaw dla dzieci: 

• na terenie miasta Kluczborka – 11 sztuk - wykonano 

• na terenie Gminy Kluczbork – 18 sztuk – wykonano 5 

• na terenie Gminy Byczyna – 21 sztuk 

• na terenie miasta Wołczyna – 1 sztuka 

Nie stwierdzono poważnych nieprawidłowości, natomiast wszystkie drobne usterki 

zostały objęte nakazem ich niezwłocznego usunięcia, co jest na bieżąco realizowane. 

 

 

Pan Wicestarosta Kluczborski przedstawił informację przygotowaną przez Panią 

Małgorzatę  Zabierowską Powiatowego Inspektora Sanitarno-

Epidemiologicznego.  

Powiedział, że ze złożonego sprawozdania pisemnego wynika, że pracownicy PISE 

kontrolują wszystkie obiekty przeznaczone do wypoczynku dla dzieci i będą nadal 

kontrolowane. Z wykazu obiektów zgłoszonych do letniego wypoczynku dzieci wynika,  

że obiektów zgłoszonych na terenie powiatu kluczborskiego jest 8. 

 



Pan Andrzej Maliński przedstawiciel gminy Wołczyn poinformował o formach 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowanych na obiekcie basenu 

kąpielowego w Wołczynie oraz boiska Orlik.  

Nadmienił, że wszystkie imprezy sportowe odbywać się będą pod nadzorem osób 

dorosłych posiadających odpowiednie przeszkolenie, a w przypadku imprez na Basenie 

Kąpielowym - pod nadzorem  ratowników WOPR.  

W ramach XXVIII Dni Wołczyna odbędzie się impreza masowa, zorganizowana zgodnie 

z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1870, z późn. zm.). 

W miesiącach lipcu i sierpniu 2019 roku odbędą się również biesiady wiejskie, wakacje  

w bibliotece, festyny rodzinne, ale terminy tych imprez nie zostały jeszcze oficjalnie 

potwierdzone. Podobnie jak co roku przez gminę Wołczyn będzie przebiegać XXXIX Piesza 

Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę w dniu 6 sierpnia 2019 roku ( odpoczynek  

na Stadionie Miejskim w Wołczynie). 

 Ponadto do dyspozycji wszystkich zainteresowanych codziennie otwarty będzie 

kompleks sportowy „Orlik 2012” w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza 4a, który cieszy  

się dużym zainteresowaniem dzieci    i młodzieży w celu aktywnego spędzania czasu. 

 Również w okresie trwania wakacji letnich w świetlicach wiejskich i w Wołczynie 

odbywać się będą rozmaite gry i zabawy, zajęcia muzyczno-taneczne oraz zajęcia 

plastyczne dla dzieci i młodzieży pod nadzorem wykwalifikowanych osób. 

 

Pani Irena Urbanowicz przedstawiciel gminy Lasowice Wielkie poinformowała,  

że na terenie gminy działa Orlik wraz z zatrudnionymi opiekunami, natomiast  

w otwartych przedszkolach są pełnione dyżury. 

 

Pan Dariusz Dec przedstawiciel gminy Kluczbork poinformował, że na terenie gminy 

Kluczbork organizowane są kolonie i obozy. Na terenie Campusu organizowane są obozy 

sportowe dla młodzieży trwające przez całe wakacje.   

 

Pan Krzysztof Bocianek Powiatowy Inspektor Weterynarii poinformował,  

że podczas wakacji istnieje możliwość zwiększonej ilości zdarzeń ze zwierzętami.  

W związku z powyższym składa wniosek by funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnili 

dyżury całodobowo. 

Pan Dariusz Dec przedstawiciel gminy Kluczbork poinformował, że gmina Kluczbork 

nie jest w stanie zapewnić dyżurów całodobowych ze względu na wymagania Kodeksu 

Pracy dla funkcjonariuszy.  

Pan Krzysztof Bocianek Powiatowy Inspektor Weterynarii wnioskował  

o wyposażenie Straży Miejskiej w sieć do łapania zwierząt. 



Pan Dariusz Dec przedstawiciel gminy Kluczbork poinformował, że przekaże 

powyższą informację swoim przełożonym. 

 

Ad.3. Przyjęcie projektu „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości  

oraz  Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 - 

2025”  przez członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

1. Przewodniczący Mirosław Birecki Starosta Kluczborski-reprezentuje Rafał Neugebauer 

Wicestarosta Kluczborski;  

2. Jarosław Kielar - Burmistrz Kluczborka  - reprezentuje Dariusz Dec; 

3. Jan Leszek Wiącek - Burmistrz Wołczyna – reprezentuje Andrzej Maliński; 

4. Daniel Gagat – Wójt Lasowic Wielkich – reprezentuje Irena Urbanowicz; 

5. Wojciech Smolnik - Radny Rady Powiatu w Kluczborku – nieobecny; 

6. Łukasz Gigiel - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku - 

upoważnienie dla Andrzeja Białka do głosowania w jego imieniu; 

7. Anna Jastrzębska – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kluczborku – nieobecna; 

8. Artur Nowak- Radny Rady Powiatu w Kluczborku – nieobecny; 

9. Mariusz Łuszczyński - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku – 

nieobecny; 

Wyniki głosowania: 

za    - 5 osób 

wstrzymujących się  - 0  

przeciw   - 0 

Na 9 członków Komisji, 5 obecnych członków głosowało za, w związku z powyższym 

Komisja przyjęła projekt „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości   

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 - 2025”. 

Pan Rafał Neugebauer, Wicestarosta Kluczborski gorąco podziękował członkom PZZK         

oraz PKB i P za udział i merytoryczną dyskusję. 

 

        

  

 


