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Informacja ze wspólnego posiedzenia 

członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

w dniu 12.12.2017 roku. 

 

Posiedzenie otworzyła w imieniu Pana Starosty Kluczborskiego - Przewodniczącego 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pani Urszula Pękala Duda Wicestarosta Kluczborski 

Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Po przywitaniu przybyłych uczestników przystąpiono do realizacji planu posiedzenia: 

Tematyką omawianych zagadnień było: 

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

i wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI).  

2. Przygotowanie i funkcjonowanie powiatu kluczborskiego w warunkach zagrożeń okresu 

zimowego 2017/2018 w tym: 

✓ przygotowanie służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg, 

✓ przygotowanie służb energetycznych, wodociągowych, ciepłowniczych, 

gazowniczych do okresu zimowego, 

✓ - przedsięwzięcia w zakresie pomocy osobom potrzebującym wsparcia  

w warunkach niskich temperatur, 

✓ - nadzór nad obiektami wielkopowierzchniowymi w sytuacji wystąpienia dużych 

opadów śniegu, 

✓ - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2018 r. 

3. Przedstawienie informacji o zrealizowanych zadaniach w 2017 roku oraz planowanych 

zamierzeniach drogowych w 2018 roku na terenie powiatu kluczborskiego  

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału Opole Rejon  

w Kluczborku oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Oleśnie. 

4.Przedstawienie przez Panią Urszulę Pękalę Dudę – Wicestarostę Kluczborskiego 

informacji o zrealizowanych zadaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa 

obywateli na terenie powiatu w 2017 r. 

5.Przedstawienie przez Panią Urszulę Pękalę Dudę – Wicestarostę Kluczborskiego 

informacji o przeznaczeniu środków finansowych z budżetu powiatu na zadania 

związane z poprawą bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w 2018 roku. 

6.Wyrażenie opinii przez członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

na temat przeznaczenia środków finansowych z budżetu na zadania związane  

z poprawą bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w 2018 roku. 

Ad. 1 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku omawiając aktualną sytuację dotyczącą 

zagrożeń związanych z afrykańskim pomorem świń (ASF) oraz grypą ptaków, na wstępie 
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przedstawił stanowisko Głównego Inspektoratu Weterynarii w spawie postępowania  

w przypadku znalezienia padłego dzika. 

Przypomniano, że ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba  

ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików 

stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez 

długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane 

ze środowiska.  

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji 

wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. 

Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego 

rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,  

w których utrzymywane są świnie.  

Przez "dziki padłe" należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach 

komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości 

dzików.  

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?  

- jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia  

ich odnalezienia przez właściwe służby; 

- powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;  

Zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza 

weterynarii lub: 

- najbliższej lecznicy weterynaryjnej, 

- straży miejskiej, 

- miejscowego koła łowieckiego 

W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne 

punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer 

telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie 

stan zwłok padłych dzików. 

W związku z zagrożeniem ASF należy również pamiętać, że:  

- w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;  

- należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików  

(w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);  

- nie spuszczać psów ze smyczy;  

- należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom 

mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych  

do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;  

- należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym 

mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna 
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wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności 

związanych z obsługą świń. 

Pan Krzysztof Bocianek poprosił o dalsze rozpowszechnianie ulotek z informacjami  

o sposobach postępowania celem minimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa ASF. 

Główny Lekarz Weterynarii ustalił z kołami łowieckimi, że będą prowadzone odstrzały  

dzikiej zwierzyny  w pasach przylegających do autostrad. 

W odniesieniu do grypy ptaków zwrócono uwagę, że niezależnie ile przypadków grypy 

zostanie potwierdzonych dodatnim wynikiem badania w laboratorium w Puławach  

to zostaje uruchomiona taka sama procedura obowiązująca w przypadku stwierdzenia 

ogniska grypy. 

W przypadku stwierdzenia ogniska grypy wykorzystywane są na drogach maty 

dezynfekcyjne, które stwarzają mnóstwo problemów z obsługą oraz generują duże koszty 

i z tego powodu Pan Krzysztof Bocianek zaproponował zastosowanie do tych czynności 

posiadanych karcherów. 

Kierownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  

w Opolu Rejonu w Kluczborku poinformował, że w związku z dużym natężeniem ruchu  

na drogach krajowych, (w niektórych przypadkach dochodzących nawet do 10 000 

pojazdów w ciągu doby), nie widzi możliwości zastosowania przedstawionego rozwiązania 

na drodze gdyż wymagałoby to całkowitego unieruchomienia pojazdu w czasie 

prowadzonych czynności. 

Pani Urszula Pękala Duda przypomniała, że 30 listopada 2017 r. Wojewoda Opolski 

zorganizował posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Opolu,  

w trakcie którego Wojewódzki Lekarz Weterynarii zaprezentował aktualną sytuacje 

epizootyczną w kraju.  

W związku z powyższym pani Violetta Porowska Wicewojewoda Opolski poprosiła  

o wdrożenie w życie wypracowanych w trakcie spotkania rekomendacji w zakresie: 

✓  Wzmożenia kontroli parkingów przy drogach powiatowych i gminnych  

oraz wymiany zniszczonych plakatów i ulotek; 

✓  Uczulenia straży miejskich i służb komunalnych na omawiane zagadnienia  

w trakcie prowadzonych penetracji potencjalnych miejsc występowania dzików  

na terenach zurbanizowanych.  

✓  Prowadzenia kontroli przewozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego,  

a także zakładów zbiorowego żywienia, targowisk i innych punktów sprzedaży 

wieprzowiny przy pomocy powiatowych służb, inspekcji i straży. 

W związku z zagrożeniem ASF, w takcie posiedzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w 

Kluczborku poprosił przedstawicieli gmin również o rozpowszechnianie przekazanych 

ulotek opracowanych w Głównym Inspektoracie Weterynarii, dotyczących sposobu 

postępowania przy Afrykańskim pomorze świń. 
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Przedstawiciel Gminy Wołczyn w nawiązaniu do posiedzenia PZZK  

w Kluczborku w dniu 29.09.2017r. i propozycji Komendanta Straży Miejskiej w Wołczynie 

w sprawie przeprowadzenia spotkania służb, straży, inspekcji oraz kół łowieckich w celu 

wypracowania procedur postępowania ze zwierzyną dzika poprosił o informacje czy takie 

spotkanie zostanie zorganizowane. 

Pani Urszula Pękala Duda poinformowała, że członkowie kół łowieckich nie wchodzą  

w skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, ale jeśli zachodzi taka potrzeba 

to istnieje  możliwość zorganizowania spotkania z ich udziałem. Szczegóły takich 

konsultacji najprościej byłoby ustalić za pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Kluczborku. 

 

Ad. 2 

 

W temacie przygotowania i funkcjonowania powiatu kluczborskiego w warunkach 

zagrożeń okresu zimowego 2017 / 2018 Pani Urszula Pękala Duda Wicestarosta 

Kluczborski zwróciła się do uczestników spotkania z zapytaniem czy zachodzi potrzeba 

przedyskutowania tematów w zakresie: zimowego utrzymania dróg, funkcjonowania 

służb energetycznych, wodociągowych, gazowniczych, ciepłowniczych, udzielenia 

wsparcia osobom potrzebującym pomocy w okresie zimy, oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.  

Ponieważ Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku pracuje na bieżąco, 

informacje z poszczególnych tematów są sukcesywnie przekazywane i omawiane,  

a w związku z tym, że nie odnotowano w żadnym z tych obszarów zagrożeń, 

niebezpieczeństw czy wątpliwości pani Wicestarosta nie czuje się  ani upoważniona,  

ani w obowiązku odpytywania przedstawicieli służb w tym zakresie, uważając, że byłoby  

to nieeleganckie.  

I Zastępca Powiatowego Komendanta Policji w Kluczborku poinformował, że policja  

w ramach przedsięwzięć w zakresie pomocy osobom potrzebującym wsparcia  

w warunkach niskich temperatur prowadzi działania zapobiegawcze ukierunkowane 

głównie na udzielaniu pomocy osobom bezdomnym. 

Na poziomie powiatu działania te są realizowane dwuetapowo jako: 

- rozpoznanie osobowo terenowe 

- faza działań skierowanych na pomoc bezpośrednią osobom bezdomnym. 

Funkcjonariusze przed każdą służbą otrzymują do realizacji zadania ukierunkowane  

na udzielanie pomocy osobom bezdomnym. 

Na terenie Gminy Kluczbork zidentyfikowano sześć osób bezdomnych przemieszczających 

się po mieście oraz dwie osoby w Gminie Wołczyn. 

Z tych ośmiu osób trzy przewieziono do schroniska. 
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Pięć osób nieposiadających stałego miejsca zamieszkania przebywają na działkach 

ogrodowych, które systematycznie są monitorowane przez policjantów. Osoby  

te są dobrze zaopatrzone w urządzenia grzewcze ale stale monitorowane jest zagrożenie 

przeciwpożarowe wraz z możliwością zatrucia tlenkiem węgla. 

Pan Andrzej Maliński z Gminy Wołczyn w ramach uzupełnienia przekazał informację,  

że funkcjonariusze policji wraz ze strażą miejską przeprowadzili rekonesans miejsc,  

w których gromadzą się osoby bezdomne. W wyniku przeprowadzonych czynności 

ustalono że na terenie ogródków działkowych przebywają dwie osoby nieposiadające 

stałego miejsca zamieszkania, które nie wyraziły zgody na przewiezienie do schroniska. 

Sytuacja w omawianym temacie będzie systematycznie monitorowana przez służby  

miejskie. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomniał, że zgodnie z przyjętymi 

harmonogramami prowadzone są kontrole kompleksowe obejmujące całą konstrukcję 

budynku łącznie z wszystkimi instalacjami. 

Prowadząc czynności prewencyjne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa inspektorat 

nadzoru budowlanego rozesłał do zarządców nieruchomości pismo przypominające zakres 

obowiązków w zakresie warunków technicznych jakie obiekty muszą spełniać. 

Wszystkie obiekty wielkopowierzchniowe poddawane są systematycznym kontrolom.  

W chwili obecnej na 34 obiekty zlokalizowane na terenie powiatu w 33 przypadkach 

potwierdzono brak przeciwskazań do ich użytkowania. Obiektem wyłączonym z użycia 

pozostaje budynek lokomotywowni w Kluczborku, a dalsze działania uzależnione będą od 

decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. 

 

W odniesieniu do bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2018 r.  

I Zastępca Powiatowego Komendanta Policji w Kluczborku przekazał informację,  

że w ramach tych czynności prowadzona jest ogólnopolska akcja pod hasłem „Bezpieczne 

ferie” ukierunkowana na działania profilaktyczne w szkołach przed rozpoczęciem ferii,  

w miejscach gdzie młodzież będzie wypoczywała oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów szkół na terenie powiatu kluczborskiego, 

którzy będą korzystać w czasie ferii ze środków transportu  funkcjonariusze komendy 

prowadzą kontrole stanu technicznego pojazdów typu bus, autobusów oraz kierujących 

pod kątem stanu trzeźwości, posiadanych dokumentów oraz uprawnień do kierowania. 

Kontrole pojazdów prowadzone są przed wyjazdem  autobusu w szczególności  

przez policjantów ruchu na terenie wszystkich gmin powiatu kluczborskiego. Komenda 

Powiatowa Policji w Kluczborku przekazała do Administracji Oświaty w Kluczborku 
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bezpośrednie numery telefonów pod którymi można zgłaszać wyjazdy dzieci.  

W przypadku zgłoszenia z wyprzedzeniem o wyjeździe autobusu każdorazowo planowany 

jest patrol, który dokona kontroli przedmiotowego pojazdu. 

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku poinformowała, że wzorem lat 

wcześniejszych działania ukierunkowane będą na weryfikację miejsc w których dzieci 

wypoczywają w czasie ferii zimowych pod względem zdrowotnym, technicznym oraz 

jakości wyżywienia. Dodatkowo prowadzone będą również działania profilaktyczno - 

oświatowe. 

 

Ad.4. 

Pani Urszula Pękala Duda Wicestarosta Kluczborski w imieniu pana Starosty 

Kluczborskiego przedstawiła informację o zrealizowanych zadaniach zmierzających  

do poprawy bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w 2017 r. 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. 

Koszt wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku,  

której środki finansowe przepływają przez budżet powiatu wraz z dotacją celową wyniósł 

w 2017 roku 4 152 000 zł. 

 

Ochotnicze Straże Pożarne. 

Należy podkreślić, iż od dziesięciu lat wszystkie nowe pojazdy dla strażaków ochotników 

były nabywane z udziałem środków finansowych powiatu kluczborskiego, co w takiej skali 

w województwie i kraju nie jest zbyt powszechną praktyką. W ramach tej pomocy w 2017 

roku Powiat dofinansował zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu 

pożarniczego w tym: 

Dotacja Powiatu dla:  

OSP Kuniów - do zakupu lekkiego samochodu ratowniczego - 20 000 zł. 

OSP Byczyna – zakup drabiny hydraulicznej - 20 000 zł. 

OSP Bogacica -  do zakupu samochodu ratowniczo -gaśniczego - 20 000 zł. 

 

Razem dofinansowanie Powiatu do jednostek OSP wyniósł 60 000 zł. 

 

DROGI POWIATOWE 

Planowane inwestycje oraz wydatki na remonty dróg powiatowych w 2017 r. 

Część kwot wydatków w 2017 r. to spłata rozłożonych na dwa lata kosztów inwestycji 

rozpoczętych i zrealizowanych w 2016 roku. Dotyczy to zrealizowanych w 2016 r. 

inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
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(PRGiPID) oraz inwestycji realizowanych w całości ze środków własnych Powiatu 

Kluczborskiego pn.: 

 

1. Remont drogi powiatowej nr 1330O (Wołczyn – Murów – DW 454) na odcinku  

w km 0+010 - 9+ 100, długości 9,090 km w ramach Programu rozwoju gminnej  

i powiatowej infrastruktury drogowej (PRGiPID) na lata 2016-2019.   

Przy tym remoncie wymieniona została nawierzchnia na całym odcinku  

i na skrzyżowaniach, wyremontowano chodnik przy ul. Opolskiej w Wołczynie. 

Przebudowano 9 przystanków autobusowych na trasie, oraz ustawiono dwa nowe 

przystanki autobusowe w Wierzchach. Wyremontowane zostały również 4 mosty, których 

remont stanowił najkosztowniejszą część inwestycji.  

Wartość inwestycji ogółem   - 3 337 574 

NPPDL w  2016 r.     – 1 645 889 

Gmina Wołczyn w  2016 r.   – 400 000    

Wydatki Powiatu Kluczborskiego poniesione w 2017 r. – 1 265 686   (factoring) 

 

2.Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,667 km, składającego się z odcinka drogi 

powiatowej nr 1324O (Smardy – Dębiniec) w km 0+000 - 11+ 902 i odcinka drogi 

powiatowej 1321O (Kluczbork- Jakubowice) w km  0+000 - 4+ 756). 

Remont obejmował odcinek od ul. Karola Miarki w Kluczborku na wysokości Miejskiej  

i Gminnej Biblioteki Publicznej - z pominięciem remontowanego wcześniej wiaduktu  

przy ul. Kołłątaja – dalej przez Smardy Górne i Dolne, Czaple Wolne, aż do Nowej 

Bogacicy.  

Zakres prac to przede wszystkim: 

- położenie nowej nawierzchni na długości ponad 16 km,  

- ważną dla poprawy bezpieczeństwa przebudowę skrzyżowania w Smardach,  

gdzie powstało niewielkie rondo najazdowe, w okolicy powstającego tam hospicjum,  

- remont  przystanków na całej trasie, 15-tu przepustów oraz pięciu obiektów mostowych 

(1- most na drodze powiatowej nr 1324O (Smardy – Dębiniec) i 4 obiekty mostowe  

na odcinku drogi powiatowej 1321O (Kluczbork- Jakubowice).  

Wartość  inwestycji  ogółem     - 4 574 347 

Wydatki Powiatu Kluczborskiego  w 2016 r.  - 2 259 784 

Wydatki Powiatu Kluczborskiego poniesione w 2017 r. –  2 314 563 (factoring) 

 

Inwestycje zrealizowane w 2017 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej (PRGiPID) oraz inwestycje realizowane w całości ze środków 

własnych Powiatu Kluczborskiego  
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1. Dotacja dla Gminy Wołczyn na realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej  

w Wołczynie nr 100434O Pl. Wolności w Wołczynie" w ramach Programu rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej (PRGiPID) na lata 2016-2019: 

W ramach tego zadania wykonano nową nawierzchnię, miejsca postojowe z kostki 

brukowej, chodniki, nowe oświetlenie i nasadzenia na łączną kwotę blisko 590 tys. zł. 

Dofinansowanie Powiatu Kluczborskiego  w 2017 r.  - 76 636 

 

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291O ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku  

o długości 0,554 m (0+005-0+559) w ramach PRGiPID na lata 2016-2019  

W ramach przebudowy ul. Dworcowej położono nową nawierzchnię, poszerzono też pas 

drogowy, a chodniki przebudowano tak by zyskać miejsce na stworzenie 56 miejsc 

postojowych dla miasta.  

Wartość inwestycji     - 800.1402   

(PRGiPID) w 2017 r.      - 392.282  

Gmina Wołczyn      - 202.025 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2017 r.  - 594.307   

 

3. Remont balustrady wiaduktu drogowego o numerze ewidencyjnym JNI 01018588  

nad zelektryfikowana linia kolejowa relacji Kluczbork-Poznań w miejscowości Byczyna  

w ciągu drogi powiatowej nr 1302O w km0+671: 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2017 r.  - 124 000 

 

4. Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1343O  

w miejscowości Świniary Małe  

Wartość inwestycji      - 70.000 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2017 r  - 50 000  

 

5.Przebudowa drogi powiatowej DP 2295 O ul. Sienkiewicza w Wołczynie, na odcinku  

dł. 246,33m /w km od 0+422 do 0+668,33/ 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2017 r  - 40 000  

 

6. Opracowanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku dokumentacji technicznej 

na przebudowę przebudowa drogi Nr 1311 OK11 -Kujakowice-Łowkowice-granica gminy 

(0+050-8+146,5), Nr 1311 O granica gminy-Dobiercice-Paruszowice-Byczyna DW 487. 

Wydatek ZDP w Kluczborku poniesiony w 2017 roku - 206 640 zł 
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Ad. 5.  

Pani Urszula Pękala Duda w imieniu pana Starosty przedstawiła informację  

o przeznaczeniu środków finansowych z budżetu powiatu na zadania związane z poprawą 

bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w 2018 roku. 

 

Zgodnie z przygotowanym projektem budżetu powiatu na rok 2018 planuje się ogólnie 

przeznaczyć 18 923 011  zł  na bezpieczeństwo w powiecie kluczborskim w tym: 

 

1.Planowany na 2018 rok koszt wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kluczborku, której środki finansowe przepływają przez budżet powiatu  

wyniesie 4 015 000 zł. 

 

2.Przeznaczymy środki finansowe także na dofinansowanie jednostek OSP w powiecie: 

Dotacja dla OSP Chudoba na zakup motopompy     - 10 000 zł. 

Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie na zakup umundurowania   - 3 500 zł. 

Dotacja dla OSP Nasale do zakupu lekkiego samochodu gaśniczego - 15 000 zł. 

Razem dotacje dla OSP        - 28 500 zł. 

 

3. Planujemy przeznaczyć na drogi powiatowe łącznie z ich utrzymaniem, konserwacją  

i inwestycjami       - 14 768 511 zł w tym: 

- na inwestycje drogowe      - 6 032 657 zł. 

-środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych w powiecie 

związane z zakupem taboru autobusowego   - 6 314 020 zł. 

 

4. Dodatkowo w budżecie powiatu na 2018 rok zaplanowano obligatoryjną rezerwę 

przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 

111 000 zł. Są to środki wyłączone z wszelkiej innej działalności i zabezpieczone  

na okoliczność wystąpienia zdarzeń losowych. 

 

Planowane inwestycje oraz wydatki na remonty dróg powiatowych w 2018 r. 

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291O ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku  

o długości 0,554 m (0+005-0+559) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowe (PRGiPID) na lata 2016-2019: 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r.      - 205 833 zł. 

 

Powiat w ramach programu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze 

Subregionu Północnego Województwa Opolskiego RPO WO 2014 – 2020” będzie 

realizował inwestycje m. in.: 
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1.Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Chocianowicach (od skrzyżowania  

w kierunku Bąkowa):  

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r.      - 160 000 zł. 

 

2. Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gotartowie  

do ul. XXX - Lecia w Kujakowicach Górnych: 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r.      - 134 046 zł. 

(dotacja celowa dla Gminy Kluczbork) 

 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) - budowa 

drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011-0+879): 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r.      - 594 705 zł. 

 

4. Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice  

na odcinku o długości 0,81km (od km 11+261,00 do km 12+077,50) - str. lewa 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r.       - 870 977 zł. 

 

5. Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344 

O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300) w miejscowości Gierałcice  

gm. Wołczyn: 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r.       - 2 575 000 zł. 

 

6. Opracowanie dokumentacji rozbudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1326O  

w Jasieniu:  

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r.       - 18 500 zł. 

 

7. Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1343O w km 10+242 

w miejscowości Świniary Małe  

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r.       - 23 596 zł. 

 

8. Remonty cząstkowe na drogach powiatu kluczborskiego 

Wydatki Powiatu Kluczborskiego w 2018 r.       - 1 450 000 zł. 

 

9. Zakup taboru autobusowego 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r.       - 6 314 020 zł. 

 

10. Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na przebudowę drogi gminnej (niepublicznej)  

od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul. XXX - Lecia w Kujakowicach Górnych. 
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Dotacja Powiatu Kluczborskiego w 2018 r.    - 134 046 zł. 

 

 

 

Podsumowanie: 

Drogi publiczne powiatowe    - 6 032 657 zł. 

Zakup taboru autobusowego    - 6 314 020 zł. 

 

Ogółem wydatki Powiatu Kluczborskiego na inwestycje drogowe w 2018 r wyniosą  

- 12 346 677 zł. 

 

Ad. 6 

Wyrażenie opinii przez członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na temat 

przeznaczenia środków finansowych z budżetu na zadania związane z poprawą 

bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w 2018 roku. 

W odniesieniu do kwot, które uwzględnił projekt budżetu na 2018 r. poproszono ośmiu  

z dziewięciu obecnych na sali członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku o wyrażenie  

w formie glosowania opinii o projektowanych nakładach na poprawę bezpieczeństwa  

w naszym budżecie. 

Wyniki głosowania: 

za    - 8 osób 

wstrzymujących się  - 0  

przeciw   - 0 

Pan Urszula Pękala Duda Wicestarosta Kluczborski gorąco podziękowała 

członkom PZZK oraz PKB i P za udział i merytoryczną dyskusję. 


