
 

Informacja z posiedzenia  

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku  

w dniu 05.04.2018 r. 

 

 

Zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,  

w dniu 05 kwietnia 2018 r., odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Kluczborku. Spotkanie otworzyła Pani Urszula Pękala Duda, Wicestarosta 

Kluczborski Szef PZZK, która przywitała przybyłych uczestników oraz przedstawiła 

tematykę omawianych zagadnień. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Aktualna sytuacja w kraju dotycząca zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF)  

i wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI). 

2. Przedstawienie informacji oraz oceny i wniosków z działań służb odpowiedzialnych  

za zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018. 

3. Przedstawienie informacji oraz wniosków z kontroli obiektów budowlanych                      

i budynków wielkopowierzchniowych w 2017 r. oraz I kwartale 2018 roku. 

4. Ocena stanu bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za 2017 rok. 

 

5. Przedstawienia informacji oraz ocena wniosków w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego w 2017 roku. 

6. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kluczborskiego za 2017 rok. 

7. Ocena stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu kluczborskiego za 2017 

rok. 

8. Omówienia aktualnej sytuacji hydrologicznej na rzekach i stanu urządzeń 

hydrotechnicznych oraz wykonanych inwestycjach w 2017 roku, a także 

poinformowania o planowanych zadaniach do realizacji w 2018 roku                        

przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Kluczborku 

na terenie powiatu kluczborskiego. 

9. Szkolenie doskonalące PZZK w temacie „Obszaru działania Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Kluczborku oraz zadaniach 

wykonywanych na terenie powiatu kluczborskiego po zmianach, jakie z dniem                 

1 stycznia 2018 wprowadza ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne                      

(Dz. U. poz. 1566 ze zm.)”. 

 

 



 

W posiedzeniu oraz szkoleniu doskonalącym uczestniczyli:  

- Wicestarosta Kluczborski, Szef PZZK w Kluczborku; 

- Szef PCZK w Kluczborku, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania 

Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku; 

- p.o. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku; 

- Naczelnik wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji                       

w Kluczborku; 

- Z-ca Wójta Gminy Lasowice Wielkie oraz przedstawiciele burmistrzów Gminy Kluczbork, 

Wołczyn, Byczyna; 

 -Kierownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rejonu 

Kluczbork; 

 -Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku; 

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kluczborku; 

- Kierownik  Oddziału Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej                   

w Kluczborku; 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku; 

-Przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Kluczborku; 

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczbork; 

- Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Kluczborku; 

- Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku; 

- Naczelnik Wydziału: Komunikacji i Transportu oraz Rolnictwa Starostwa Powiatowego       

w Kluczborku. 

 

Ad. 1 

Pan Krzysztof Bocianek Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku przedstawił                 

plan postępowania w stosunku do hodowców świń, który ma bezpośredni związek                     

z wymogami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju  z dnia 9 lutego 2018 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku                           

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ( Dz.U. 2018.360). 

Do czasu wejścia w życie  tego rozporządzenia Powiatowy Inspektorat Weterynarii                   

w Kluczborku rozprowadził ok. 1000 ulotek wśród hodowców świń, jak również                  

za pośrednictwem urzędów gmin oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego, celem 

zaznajomienia się z wymogami  zawartymi w nowym  rozporządzeniu, które muszą                  

być zrealizowane do kwietnia 2018 r. Również propagowano ulotki określające zasady 

postępowania w przypadku znalezienia zwłok dzików. 

Z początkiem kwietnia 2018 r. na podstawie odpowiedniego harmonogramu  inspektorzy 

PIW Kluczbork będą przeprowadzać  kontrole gospodarstw utrzymujących świnie,                



które - w wypadku rażącego naruszania obowiązujących w przywołanym temacie 

przepisów- mogą doprowadzić do nakładania poważnych kar pieniężnych lub do wydania 

urzędowego nakazu  zlikwidowania stada na koszt właściciela.  

Poruszono również sprawę uaktualnienia danych rzeczoznawców do szacowania wartości 

rynkowej zwierząt, bowiem – z wyjątkiem rzeczoznawców z terenu gminy Byczyna – 

dane te  mogą być nieścisłe. W razie wyznaczenia ogniska afrykańskiego pomoru świń 

jedną z pierwszych czynności jest wyszacowanie wartości rynkowej  żywych zwierząt 

przed ich zabiciem, do czego konieczni są dwaj rzeczoznawcy wyznaczeni                            

przez Burmistrza lub Wójta. Zwłoka w rozpoczęciu szacowania zwierząt może 

doprowadzić do tak licznych upadków świń z powodu wystąpienia  pomoru, że zostanie 

wyceniona tylko niewielka część stada, za którą  zapłaci Powiatowy Lekarz Weterynarii, 

natomiast za sztuki padłe z powodu choroby nie. A zatem szybka wycena zwierząt jest 

wskazana, ponieważ w przeciwnym wypadku straty poniesie hodowca świń. 

Niezależnie od prowadzonej wcześniej akcji propagandowej, rozdano przedstawicielom 

samorządów gminnych oraz Starostwa Powiatowego w Kluczborku łącznie 300 ulotek 

dotyczących szeroko rozumianych zagadnień związanych z bioasekuracją afrykańskiego 

pomoru świń. ( ASF). 

 

Ad. 2 

Pan Edward Baj Kierownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad Oddział w Opolu Rejonu Kluczbork przedstawił informację z prowadzonej akcji 

zimowego utrzymania dróg na administrowanym terenie w sezonie 2017/2018.  

Z przekazanej informacji wynika, że zakres robót zimowego utrzymania obejmował 176,5 

z tego na terenie powiatu kluczborskiego 91,4 km co stanowi 51,8%. 

W zakresie osłon biernych ustawiono 26 km zasłon przeciwśnieżnych. 

W sezonie 2017 / 2018 na całą sieć dróg krajowych zużyto materiałów: 

sól drogowa - 1822 ton 

piasek  - 98 ton 

Korzystano ze sprzętu do zwalczania skutków zimy oraz śliskości na drogach: 

- solarki z pługami  - 8 

- pługi     - 16 

- równiarki   - 2 

W całym sezonie łączny koszt działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg wyniósł 

1 450 000 zł. 

Z powyższego zestawienia wynika, że sezon zimowy 2017/2018 pod względem 

uciążliwości możemy zaliczyć do średnich i nie przysporzył służbom drogowym większych 

kłopotów. 

 



Pan Wiesław Szczerba Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku przedstawił 

informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w ramach podejmowanych 

działań związanych z prowadzoną akcją zimową w sezonie 2017/2018. 

Przekazał, że prace związane z zimowym utrzymaniem dróg w omawianym zakresie na 

obszarze działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, obejmującego powiat 

kluczborski z miastami: Kluczbork, Byczyna i Wołczyn prowadzono na sieci o długości: -  

354,9 km.  

Z łącznej sieci dróg i ulic, wyłączone z zimowego utrzymania były odcinki dróg o długości  

- 38,7 km.  

Za całokształt organizacji prowadzenia akcji zimowej (zimowego utrzymania dróg) 

odpowiedzialny był Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku Wiesław Szczerba. 

Do kierowania bezpośrednio akcją zimową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kluczborku 

wyznaczono: -Kierownika Obwodu Drogowego w Wołczynie. 

W sezonie zimowym 2017 / 2018 dyżury wprowadzono 29 listopada. 

Prace związane z zimowym utrzymaniem na drogach powiatowych prowadzono według 

standardów określonych Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 46  

z dnia 25 października 1994 r. oraz uchwały Nr 37/113/2007 Zarządu Powiatu 

Kluczborskiego z dnia 23 października 2007 r ./ zał. nr.1/ 

Drogi powiatowe zamiejskie w powiecie kluczborskim są utrzymywane  

w V i VI standardzie zimowego utrzymania. 

Drogi powiatowe miejskie (ulice) w IV,  V i VI  standardzie.  

O zaliczeniu dróg do poszczególnych standardów (lub ich wyłączeniu) zadecydowano 

uwzględniając funkcję dróg w układzie komunikacyjnym, rodzaj nawierzchni dróg  

oraz natężenie ruchu drogowego. 

Informacje dotyczące zmian warunków atmosferycznych pozyskiwano drogą 

elektroniczną zarówno w siedzibie ZDP w Kluczborku, jak w Obwodzie Drogowym  

w Wołczynie. 

Na podstawie umów ZDP przygotował optymalną ilość sprzętu własnego i dzierżawionego 

oraz dzierżawionych środków transportowych w ilościach jak niżej:  

 

• pługi odśnieżne      4 szt. 

• pługo – piaskarki      4 szt. 

• ładowarki do załadunku mieszanki piaskowo solnej 2 szt. 

• pługi czołowe (interwencyjnie)    3 szt. 

• pług wirnikowy (interwencyjnie)    1 szt. 

• ładowarki do odśnieżania dróg i ulic (interwencyjnie) 3 szt. 

 



W sezonie zimowym 2017/2018 sprzęt zatrudniony do zimowego utrzymania dróg 

pracował 27 dni 

Koszt pracy sprzętu zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu w sezonie zimowym 

2017/2018 wyniósł 122 381 zł  

W sezonie 2017/2018 wysypano 648 Mg mieszanki piaskowo solnej, o 25% zawartości 

soli, której wartość wynosiła 65 129 zł. W poprzednim sezonie zimowym zużyto 1290 Mg 

mieszanki. 

 

Ad. 3 

Pan Piotr Rasztar - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował,                       

że w ramach swoich obowiązków oraz kompetencji wykonuje m.in. kontrole 

prowadzonych budów obiektów budowlanych, kontrole obowiązkowe przed wydaniem 

pozwolenia na użytkowanie, badanie przyczyn katastrof budowlanych oraz sprawdza 

utrzymanie – stan techniczny - budynków oraz obiektów wielkopowierzchniowych.  

I tak w roku 2017 dokonano 42 kontroli budów w trakcie których nie stwierdzono 

nieprawidłowości, w I kwartale tego roku kontrolowano 11 obiektów – wykryto jedną 

samowolę budowlaną – postępowanie naprawcze jest w toku. 

 Kontroli z utrzymania obiektów budowlanych przeprowadzono 171 w roku 2017 

oraz 9 w roku 2018 w tym 5 obiektów wielkopowierzchniowych – stan techniczny tych 

obiektów był poprawny. 

 Nieprawidłowości zauważono przy kontroli instalacji gazowych budynków 

mieszkalnych, w 5 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne, w wyniku 

którego wady zostały usunięte. Ponieważ instalacja gazowa może potencjalnie stwarzać 

zagrożenie w tym roku w trakcie kontroli PINB będzie zwracać szczególną uwagę na ten 

element. 

 W trakcie minionego okresu zimowego z racji niewielkich opadów śniegu nie było 

potrzeby interweniować w tym temacie. Wszystkie obiekty wielkopowierzchniowe zgodnie 

z zawiadomieniami od właścicieli były poddane przeglądom – potwierdziły to wyrywkowe 

kontrole sprawdzające. 

 Reasumując ruch budowlany nowych obiektów jest prowadzony poprawnie                         

i nie stwarza zagrożenia. Obiekty kilkudziesięcioletnie nie są już w tak dobrym stanie 

technicznym – wprawdzie właściciele wywiązują się z obowiązku dokonywania 

przeglądów jednakże nie zawsze wykonują zalecenia z nich wynikające. W trakcie 

naszych kontroli staramy się wyłapywać takie sytuacje i jeżeli mają one wpływ                         

na bezpieczeństwo użytkowania to poprzez decyzje nakazowe przymuszać właścicieli                

do ich wykonania. 

 

Ad. 4 



Pan st. kpt. Mariusz Stępień p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Kluczborku odnosząc się do oceny stanu bezpieczeństwa powiatu 

kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu poinformował, 

że analiza stanu bezpieczeństwa została opracowana przez zespół pracowników KPPSP                

w Kluczborku. 

 

Przekazał, że w roku 2017 przeprowadzono 52 czynności kontrolno-rozpoznawcze w 102 

obiektach w których stwierdzono 61 nieprawidłowości oraz wydano 40 aktów 

administracyjnych w formie decyzji, postanowień i opinii. Wśród kontrolowanych 

obiektów 51 to użyteczności publicznej, 5 zamieszkania zbiorowego, 1 mieszkalny,                  

42 produkcyjno-magazynowe oraz 3 lasy. Część tych czynności polegały na odbiorach 

nowo powstałych obiektów (15), które zazwyczaj powstają zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i nie stwierdza się w nich nieprawidłowości. W stosunku do tej części 

obiektów, w których wykonanie zaleceń pokontrolnych przekraczało ubiegłoroczne 

możliwości budżetowe właścicieli lub zarządców, jako zadanie priorytetowe w bieżącym 

roku określono wyegzekwowanie właściwego stanu bezpieczeństwa, zwłaszcza                     

w odniesieniu do nieprawidłowości powodujących  stan zagrożenia życia ludzi. 

 

Na terenie powiatu kluczborskiego wiodącą rolę w realizacji wszystkich podstawowych 

zadań KSRG pełni KP PSP. Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 

dodatkowe wsparcie operacyjne stanowi 36 jednostek OSP, w tym 10 włączonych                       

do KSRG. 

Z jednostek OSP do działań można zadysponować 607 ratowników z czego 275 z KSRG 

oraz 332 poza systemem. 

W razie potrzeby JOP powiatu kluczborskiego mogą dostarczyć energii elektrycznej                      

z 48 agregatów prądotwórczych. 

Gotowość jednostek jest utrzymywana na dobrym poziomie. Średni czas dysponowania 

jednostek KSRG wyniósł 2,5 minuty. 

Biorąc pod uwagę godzinę zauważenia stwierdza się, że najwięcej zdarzeń odnotowuje                   

się w godzinach między 9:00, a 20:00. Najmniej procentowo jest zdarzeń między godziną 

24:00 a 9:00. 

W razie zbyt małych sił i środków można je wspomóc zastępami spoza powiatu WOO 

(Wojewódzki  Odwód Operacyjny) lub COO (Centralny Odwód Operacyjny). W wypadku 

zdarzeń na granicy powiatu kluczborskiego na mocy porozumień Komendanta 

Powiatowego PSP w Kluczborku z KPPSP w Kępnie, Namysłowie i Oleśnie zastępy z tych 

jednostek zabezpieczają operacyjnie wyznaczone rejony naszego powiatu. 

W przypadku długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych o dużym zasięgu, które mogą 

spowodować zainteresowanie środków masowego przekazu na miejsce zdarzenia 

dysponuje się Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego PSP oraz spośród oficerów 



Komendy Powiatowej PSP powołuje się sztab. 

Na podstawie zarządzenia Starosty Kluczborskiego w sprawie powołania Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego Komendant Powiatowy PSP w Kluczborku pełni rolę 

Zastępcy Szefa Zespołu. 

W roku 2017 JOP powiatu kluczborskiego interweniowały 878 razy, czyli średnio co 9 

godzin i 58 minut. W porównaniu z rokiem 2016 nastąpił wzrost ilości zdarzeń o 36,3% 

(234 zdarzenia). Ilość miejscowych zagrożeń zwiększyła się o 204, a pożarów o 30. 

Podobnie jak w roku poprzednim odnotowano 40 fałszywych alarmów. Najwięcej zdarzeń 

zlokalizowanych było na terenie gminy Byczyna, aż 451, co stanowi 51,4% wszystkich 

interwencji. Biorąc pod uwagę miesiące roku, to najwięcej pożarów wydarzyło                               

się w marcu (53), a miejscowych zagrożeń było najwięcej w październiku (161). 

Pożary duże i średnie o największym udziale sił i środków jednostek OSP: 

• 10.07.2017 r. Dobiercice spaleniu uległo 15 ha jęczmienia na kwotę 90 tys. zł, 

• 09.09.2017 r. Wołczyn pożar budynku jednorodzinnego, straty na kwotę 150 tys. zł, 

• 09.12.2017 r. Byczyna pożar młyna, straty na kwotę 1,2 mln zł. 

 

St. kpt. Mariusz Stępień p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Kluczborku przedstawił również wnioski z przeprowadzonej analizy: 

 

1. Analiza operacyjna obszarów chronionych przed podmioty KSRG powiatu 

kluczborskiego, wskazuje na celowość włączenia do systemu kolejnych jednostek OSP. 

Jednostki typowane do włączenia w struktury KSRG to OSP Ciarka (gm. Lasowice 

Wielkie) i OSP Kostów (gm. Byczyna). Jednostki te zlokalizowane są bezpośrednio 

przy drodze krajowej DK 11 i przewidziane do działań ratownictwa technicznego                  

w zakresie podstawowym. Zgodnie z założeniami do planu rozwoju sieci jednostek 

OSP w KSRG, a także z analizy zabezpieczenia operacyjnego powiatu kluczborskiego 

wynika, że zasadnym jest podjęcie czynności mających na celu przygotowanie 

(wyszkolenie strażaków ratowników OSP oraz wyposażenie w sprzęt) kolejnych 

jednostek OSP mogących w przyszłości zasilić struktury systemu. 

2. Lokalizacja na terenie powiatu dwóch akwenów (zbiorniki retencyjne) wiąże                  

się z ochroną przeciwpowodziową oraz realnym zagrożeniem życia i zdrowia osób 

korzystających z ich infrastruktury. Mając na uwadze skuteczne prowadzenie 

czynności ratowniczych na tych obiektach uzupełniono bazę sprzętową JRG                   

w Kluczborku oraz dwóch jednostek OSP Byczyna i Biadacz określoną minimalnym 

normatywem wyposażenia dla ratownictwa na akwenach w zakresie podstawowym. 

3. Z zestawienia czasów zgłoszeń wynika, że większość interwencji ma miejsce między 

godziną 9:00 a 20:00. 

4. Z porównania czasów dojazdów podmiotów ratowniczych do miejsca zdarzenia 



wynika, że średnio do 92% zdarzeń podmiot KSRG dociera przed upływem                 

15 minut od zgłoszenia, a przypadki powyżej tego czasu dotyczyły zdarzeń kiedy 

dyżurny nie miał wolnych jednostek w danej chwili, które mógł zadysponować (wiele 

zdarzeń w jednym czasie). 

5. Gotowość jednostek utrzymywana jest na dobrym poziomie, gdzie średni czas                 

do wyjazdu dla jednostek OSP KSRG wyniósł 2,5 minuty. 

6. JRG posiada na wyposażeniu sprzęt ponadnormatywny, który umożliwia prowadzenie 

skutecznych działań ratowniczych o charakterze specjalistycznym na poziomie 

podstawowym. 

7. Należy dążyć do zwiększenia wyszkolenia specjalistycznego dla druhów OSP. Strażacy 

ochotnicy nie posiadają specjalistycznych przeszkoleń, za wyjątkiem kursu udzielania 

kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

8. Wyniki z przeprowadzonych inspekcji gotowości bojowej pozwalają stwierdzić,                 

że przygotowanie ratowników do działań jest w stopniu zadowalającym, ale należy 

dążyć do wyeliminowania uchybień wskazanych podczas kontroli. 

9. Analizując bazę sprzętową jednostek OSP powiatu kluczborskiego nasuwa                   

się wniosek do samorządów, aby w dalszym ciągu dążyć (w ramach możliwości 

finansowych) do wymiany wieloletnich, wysłużonych już samochodów pożarniczych na 

nowsze. 

 

  Ad. 5 

Pan podinsp. Andrzej Białek Naczelnik Wydziału Komendy Powiatowej Policji               

w Kluczborku na wstępie przekazał, informację, że Komenda Powiatowa Policji                      

w Kluczborku realizuje ustawowe zadania w zakresie śledczo-wykrywczym                         

oraz prewencyjnym. Zapoznał obecnych z aplikacją Krajowa Mapa Zagrożeń                        

oraz przedstawił  możliwości wykorzystania powyższej aplikacji. Od września 2016 

funkcjonuje aplikacja mobilna ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa  

w Polsce”, dzięki której obywatele mogą przekazywać informacje o zagrożeniach 

występujących w danej okolicy, co pozwala na lepsze ukierunkowanie działań Policji.  

Głównymi celami KMZB jest: 

- poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez włączenie 

obywateli w wybrane działania Policji, 

- dostosowanie struktur organizacyjnych oraz działań Policji do zagrożeń 

wskazanych przez społeczeństwo, 

- platforma wymiany informacji o zagrożeniach. 

Została przedstawiona statystyka przestępstw i wykroczeń kryminalnych za rok 2017.  

Stwierdził, że ilość przestępstw w 2017 roku uległa zmniejszeniu. Przekazał informację                

o ilości zabezpieczanych imprez masowych przez Policję- mecze piłki nożnej.  Spotkania 



piłkarskie na  Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 7  odbywały się w okresie od marca              

do listopada 2017 r. Łącznie rozegrano w związku z rozgrywkami o mistrzostwo I ligi 8 meczy, 

które zabezpieczano jako imprezę masową.  Spotkania piłkarskie rozgrywane na Stadionie 

Miejskim  były zabezpieczane w formie akcji policyjnej  i  na zasadzie zabezpieczenia 

prewencyjnego lub interwencyjnego. Bezpośredni nadzór nad zabezpieczeniami spotkań 

piłkarskich sprawowali  Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku bądź jego zastępca.                 

Do zabezpieczeń spotkań piłkarskich łącznie zaangażowano 486 policjantów, koszt 

zaangażowanych sił i środków policyjnych wyniósł 83 188 zł, żaden z zaangażowanych 

funkcjonariuszy nie odniósł obrażeń. W zakresie bezpieczeństwa na drogach odnotowano  

o 3 wypadki więcej w 2017 roku w stosunku do roku 2016, jednak nastąpił spadek osób 

zmarłych w wyniku wypadków – 1 osoba mniej oraz 2 mniej do 30 dni. Odnotowano 632 

kolizje, tj. 85 więcej, w tym  45 osób rannych, tj. o 9 osób więcej. Komenda Powiatowa 

Policji w Kluczborku sporządza analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,                  

na podstawie których dokonywana jest dyslokacja służby. Jednocześnie dokument ten 

jest podstawą do określania miejsc niebezpiecznych na terenie powiatu oraz planowania 

działań profilaktycznych skierowanych do określonych grup uczestników ruchu 

drogowego i występowania  do właściwych zarządców dróg z wnioskami o zmianę 

organizacji ruchu. 

   

Ad. 6 

Pani Agnieszka Kaczorowska-Kulej kierownik Oddziału Epidemiologii PSSE                       

w Kluczborku przedstawiła ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu 

kluczborskiego. 

W podsumowaniu wniosków stwierdziła, że wyniki prowadzonego w 2017 r. nadzoru 

pozwalają na stwierdzenie, że stan sanitarny powiatu był zadawalający. 

Na terenie powiatu kluczborskiego nie wystąpiły zjawiska, które stanowiłyby istotne 

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

Sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu można uznać za stabilną. Liczba 

zachorowań na choroby zakaźne kształtowała się na podobnym poziomie, jak w 2016 r. 

Nie zanotowano zagrożeń związanych z wystąpieniem chorób wysoce zakaźnych                        

i szczególnie niebezpiecznych. Nadal istnieje potrzeba doprecyzowania procedur 

postępowania w przypadku wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce 

zakaźnych. 

W celu utrzymania korzystnej sytuacji epidemiologicznej konieczne jest  prowadzenie 

działań edukacyjnych wśród mieszkańców powiatu w zakresie zapobiegania chorobom 

zakaźnym, zwłaszcza tym, którym można zapobiegać poprzez profilaktykę. Powszechne 



odmowy szczepień dzieci i młodzieży mogą w przyszłości skutkować nawrotem chorób 

zakaźnych.  

 

W 2017 r. nastąpiła poprawa jakości wody w wodociągach w Kostowie (azotany) i Kastelu 

(azotany, nikiel).  

Po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, nadzór nad jakością wody 

zgodnie z przepisami prowadziły dwa podmioty – Ośrodek Sportu i Rekreacji                             

w Kluczborku oraz Hotel SPAŁKA w Kluczborku. Jakość wody pod względem 

mikrobiologicznym nie budziła poważniejszych zastrzeżeń.  

 

W żadnym ze skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej nie stwierdzono 

istotnych zaniedbań, mogących mieć wpływ na pogorszenie warunków świadczonych 

usług. Podobnie stan sanitarny pomieszczeń i wyposażenia w podmiotach leczniczych 

oraz zawodowych praktykach lekarskich i pielęgniarskich nie budził zastrzeżeń.   

 

Stan sanitarny w nadzorowanych placówkach  oświatowo-wychowawczych poprawia się,  

jednak w dalszym ciągu konieczne jest doposażenie placówek w meble i sprzęt 

posiadający stosowne certyfikaty, tworzenie ergonomicznych stanowisk pracy 

uczniów/przedszkolaków, systematyczne monitorowanie wagi tornistrów/plecaków                 

oraz prowadzenie regularnych działań informacyjno-edukacyjnych wśród uczniów, 

rodziców i nauczycieli w tym zakresie. Niezbędne jest również wykonywanie bieżących 

remontów, poprawianie warunków technicznych i sanitarno-higienicznych pomieszczeń 

przeznaczonych dla dożywiania dzieci  w placówkach, w których nie funkcjonują stołówki,  

 

W obszarze nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów 

użytku nie stwierdzono nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia                   

i życia ludzi. Najczęściej powtarzającym się problemem było wprowadzanie do obrotu 

przeterminowanych środków spożywczych oraz brak zachowania bieżącej czystości  

w placówkach. Zadowalająca jest jakość środków spożywczych, o czym świadczy                   

brak próbek kwestionowanych. Jest to wynikiem poprawy stanu sanitarno-technicznego 

placówek, przestrzegania ogólnych zasad higieny w produkcji, obrocie, transporcie, 

wdrożenia i funkcjonowania w coraz większej ilości zakładów systemów kontroli 

wewnętrznej  i zewnętrznej, sprawowanej przez PIS w ramach urzędowej kontroli 

żywności. 

 

Ad.7 



Pan Krzysztof Peciak – oddelegowany pracownik PGW Wód Polskich Nadzoru Wodnego                     

w Kluczborku. 

Tematem, który referował w ramach programu posiedzenia było: 

- omówienie aktualnej sytuacji hydrologicznej na rzekach powiatu, 

- stanu urządzeń hydrotechnicznych,  

- wykonywanych w roku 2017 robót utrzymaniowych na urządzeniach melioracji wodnych 

podstawowych administrowanych do końca 2017 r. przez Wojewódzki Zarząd Melioracji               

i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku, 

- planowanych na rok 2018 robotach utrzymaniowych na śródlądowych wodach 

powierzchniowych ( rzekach i zbiornikach). 

Ponadto w ramach posiedzenia odbyło się również szkolenie doskonalące PZZK 

dotyczące: ”Obszaru działania Państwowego gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Nadzór Wodny w Kluczborku oraz zadaniach wykonywanych na terenie powiatu 

Kluczborskiego - po zmianach jakie  z dniem 1 stycznia 2018r wprowadza ustawa z dnia 

20 lipca 2017 r- Prawo wodne (Dz. U. poz 1566 ze zm.), które przeprowadził również 

Krzysztof Peciak. 

W trakcie realizacji 8 punktu posiedzenia Krzysztof Peciak omówił  poszczególne 

zagadnienia zawarte w tym punkcie: 

- sytuacji hydrologicznej na rzekach i zbiornikach – w związku z brakiem w okresie 

zimowym pokrywy śniegowej co skutkowało brakiem wód roztopowych zagrożenie 

związane z wiosennym wezbraniem wód nie wystąpiło, wręcz odwrotnie wystąpiły                  

już objawy suszy atmosferycznej i glebowej, 

- stanu urządzeń hydrotechnicznych dotyczącego głównie zbiorników wodnych Kluczbork     

i Brzóski, pomimo braku oficjalnego przekazania tych urządzeń przez likwidatora 

WZMiUW w Opolu Wodom Polskim, zbiornik wodny Kluczbork jest na bieżąco 

monitorowany     przez pracowników nadzoru wodnego, zbiornik wodny Brzózki na rzece 

Pratwie znalazł się na obszarze działalności Nadzoru Wodnego w Kępnie                                  

i z otrzymywanych  z tego nadzoru informacji jest również monitorowany, na bieżąco                 

są również monitorowane jazy na rzece Stobrawie w miejscowościach Ciarka, Bąków, 

Ligota Dolna, Krężel, oczyszczane są kraty na wlotach cieków na terenie miasta 

Kluczborka, podejmowane są również odpowiednie czynności po każdorazowym 

zgłoszeniu występowania zatorów na rzekach związanych  z wywrotami i wiatrołomami 

drzew, 

- w 2017r WZMiUW w Opolu Oddział w Kluczborku realizował roboty utrzymaniowe                 

na administrowanych urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu 

Kluczborskiego: 

• na terenie Gminy Kluczbork: 

    rozmiar rzeczowy robót: 12 860 mb cieków za wartość 401 234,90 zł, 



• na terenie Gminy Byczyna: 

rozmiar rzeczowy robót: 13 720 mb cieków za wartość 110 000 zł, 

• na terenie Gmina Wołczyn: 

rozmiar rzeczowy robót 8 770 mb cieków za wartość  300 000 zł, 

• na terenie Gminy Lasowice Wielkie: 

rozmiar rzeczowy robót 8 114 mb cieków za wartość 65 000 zł. 

• Zbiornik wodny Kluczbork wartość robót utrzymaniowych 130 000 zł, 

• Zbiornik wodny Brzóski wartość robót utrzymaniowych 51 000 zł, 

- odnośnie planów robót utrzymaniowych na rzekach i zbiornikach zlokalizowanych                     

na terenie powiatu Kluczborskiego w roku 2018 nie można jeszcze w chwili obecnej 

stwierdzić co będzie realizowane z zakresu robót jaki był opracowany w planie robót                   

na ten rok już w miesiącu listopadzie i grudniu 2017r, ponieważ nie zostały jeszcze 

przyznane środki na te roboty. 

      W ramach przeprowadzonego szkolenia doskonalącego Krzysztof Peciak przedstawił: 

- obszar działania na jakim Nadzór Wodny w Kluczborku będzie administrował 

publicznymi śródlądowymi wodami powierzchniowymi. Teren ten obejmuje cały obszar 

zlewni rzeki Stobrawy od jej ujścia do rzeki Odry w miejscowości Stobrawa położonej                  

w gminie Popielów na terenie powiatu Opolskiego, aż do źródeł w miejscowości 

Wachowice w gminie Olesno , powiat Oleski. Większe rzeki jakie stanowią dopływy 

Stobrawy to: Budkowiczanka, Brynica, Bogacica, Żydówka.  

Teren Nadzoru Wodnego w Kluczborku  leży na obszarze 12 gmin tj. Kluczbork, Wołczyn, 

Domaszowice, Świerczów, Pokój , Popielów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Murów, Turawa, 

Lasowice Wielkie,  Olesno ( obejmuje również niewielkie fragmenty gmin : Byczyna, 

Gorzów Śląski, Trzcinica, Rychtal, Zębowice) i czterech powiatów: kluczborskiego,  

namysłowskiego, opolskiego i oleskiego. 

Rzeki zlokalizowane na terenie gminy Byczyna tj. Gola, Jaśkowska Woda,  Pratwa , Stara 

Prosna  i zbiornik wodny Brzóski leżą w zlewni rzeki Prosny w związku z czym znalazły               

się w obszarze działania Nadzoru Wodnego w Kępnie który jest częścią Zarządu Zlewni               

w Kaliszu,  który z kolei podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Omówił również zakres działania  i kompetencje nadzoru wodnego wynikający z art. 240 

ust.5,art.394, art. 421, art. 423 ustawy Prawo wodne oraz unormowań zawartych                   

w Regulaminie Organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie.   

  

 


