
 

 

 

Informacja z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w Kluczborku w dniu 27.03.2015 r. 

 

 

 

Zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,  

27 marca 2015 r., odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego. Spotkanie otworzyła Pani Urszula Pękala - Duda, Wicestarosta Kluczborski 

Szef PZZK, która przywitała przybyłych uczestników oraz przedstawiła tematykę 

omawianych zagadnień. 

- W posiedzeniu PZZK uczestniczyli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji, Z-ca Kierownika Rejonu Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kluczborku, Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz 

Weterynarii, przedstawiciel Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,                       

Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział                       

w Kluczborku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku, 

Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego, Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, Szef PCZK - Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

Starostwa Powiatowego, przedstawiciel TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie                 

oraz  przedstawiciel TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu, przedstawiciele Burmistrzów 

Kluczborka, Wołczyna, Byczyny i Wójta Lasowice Wielkie, 

 
Porządek posiedzenia: 

1) Szkolenie doskonalące dotyczące przekazania informacji przez przedstawicieli 

TAURON Dystrybucja S.A dotyczących sposobu funkcjonowania służb w sytuacji: 

 podejmowanych działań przez służby TAURON Dystrybucja S.A. podczas 

wystąpienia  awarii elektroenergetycznej o dużej skali, w wyniku której przerwa  

w dostarczaniu energii elektrycznej potrwa kilka dni na całym obszarze 

województwa opolskiego i w drugim przypadku, gdy dotyczy to obszaru powiatu 

kluczborskiego, 

 możliwości podjęcia działań przez służby TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie 

awaryjnego zasilania obiektów o szczególnym znaczeniu dla powiatu 

kluczborskiego z wykorzystaniem agregatów prądotwórczych, w sytuacji 
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kilkudniowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej na obszarze 

województwa opolskiego oraz gdy dotyczy to obszaru powiatu kluczborskiego,  

 współdziałania z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku 

podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej na obszarze powiatu, 

 sposobu przekazywania informacji dotyczących przerw w dostawach energii 

elektrycznej oraz ich dystrybucji wśród mieszkańców powiatu kluczborskiego. 

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

za zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015. 

3. Przedstawienia informacji oraz wniosków z kontroli obiektów budowlanych i budynków 

wielkopowierzchniowych w 2014 r. oraz I kwartale 2015 roku. 

4. Oceny stanu bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za 2014 rok. 

5. Przedstawienia informacji oraz oceny wniosków w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego w 2014 roku. 

6.Oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kluczborskiego za 2014 rok. 

7. Oceny stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu kluczborskiego za 2014 rok. 

8. Omówienia aktualnej sytuacji hydrologicznej na rzekach i stanu urządzeń 

hydrotechnicznych oraz wykonanych inwestycjach w 2014 roku, a także poinformowania 

o planowanych zadaniach do realizacji w 2015 roku przez Wojewódzki Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku na terenie powiatu kluczborskiego. 

W posiedzeniu oraz szkoleniu uczestniczyli – (lista obecności w załączeniu). 

Ad. 1 

Szkolenie doskonalące dotyczące przekazania informacji przez przedstawicieli TAURON 

Dystrybucja S.A dotyczące sposobu funkcjonowania służb. TAURON Dystrybucja S.A 

reprezentowali przedstawiciel TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie oraz  przedstawiciel 

TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu - Kierownik Wydziału Ruchu, który  przedstawił:  

Strukturę TAURON Dystrybucja S.A,  która jest następująca: 

  Sieci wysokiego napięcia są przynależne do dyspozycji sieciowej, której siedziba 

jest obecnie zlokalizowana w Gliwicach, 

 Sieć średniego i niskiego napięcia jest nadzorowana na poziomie oddziałowej 

dyspozycji ruchu mieszczącej się obecnie w Opolu na ul. Prudnickiej 6a,                  

dokąd została wcześniej przeniesiona obsada osobowa z Kluczborka. 

Odnosząc się do sytuacji kryzysowych w przypadkach zaistniałych zdarzeń decyzją 

dyrektora oddziału sterowaną z Centra TAURON Dystrybucja S.A. zlokalizowanego                 

w Krakowie powoływany jest Zespół Reagowania Kryzysowego, który podejmuje 

stosowne decyzje ukierunkowane na likwidacje skutków zdarzeń. 
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Do chwili obecnej Województwo Opolskie nie miało na całym swoim terenie zapaści 

energetycznej, ale pojawiały się elementy lokalne sytuacji awaryjnych liczonych  

w godzinach przerw w dostawie energii elektrycznej.  

Dla obszaru od Wołczyna do Byczyny oraz Lasowic Wielkich zasilanie jest realizowane  

dla Kluczborka przez tutejszy Główny Punk Zasilający (GPZ), stacji 110 kV na średnie 

napięcie.  

W celu usprawnienia funkcjonowania systemu podpisywane są porozumienie  

z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego, regulujące sposób współdziałania  

w sytuacjach kryzysowych oraz przekazywania meldunków. Ponadto określają  

one sposoby  przedstawiania sytuacji wynikających z powstałych losowych przypadków, 

czy masowych awarii na poziomie powiatu i gminy i w tym temacie jako służba 

dyspozytorska firma jest zobligowana w godzinach ustalonych do przekazywania 

meldunków o zaistniałym zdarzeniu oraz perspektywie przywrócenia napięcia 

elektrycznego w sieci. 

TAURON Dystrybucja posiada również elementy realizacyjne tego co zostało zawarte  

w porozumieniach mając do dyspozycji zespoły przewoźne agregatów prądotwórczych, 

dla newralgicznych odbiorców wytypowanych przez zakładowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. Jest to realizowane przez pracowników TAURON Dystrybucja S.A  

wraz ze swoim sprzętem. 

Zestawy przewoźnie są podpinane pod wcześniej wytypowane stacje średnie na niskie 

napięcie gdzie bez problemu istnieje możliwość podłączenia agregatu. 

Obecnie ilość tych stacji jest niewielka, ale ich liczba corocznie się powiększa  

i jest to infrastruktura będąca własnością TAURON Dystrybucja S. A.. 

Podstacje te są również wykorzystywane w trakcie prowadzonych zabiegów 

eksploatacyjnych szczególnie w miejscach, w których znajdują się obiekty wrażliwe. 

W sytuacjach kryzysowych ustalenia dotyczące kolejności dostarczania energii 

elektrycznej w szczególności obiektów newralgicznych w porozumieniu wypracowują 

lokalne centra zarządzania kryzysowego w porozumieniu z Centrum Zarządzania 

Kryzysowego Firmy TAURON Dystrybucja S. A.., a zawarte porozumienie systematyzuje 

nam przepływ informacji. 

TAURON Dystrybucja wyszło w kierunku centrum zarządzania kryzysowego                               

i przygotowuje możliwość  przekazywania informacji on – line będzie wprowadzona 

specjalna aplikacja. 

Firma TAURON Dystrybucja jest jedynie zobowiązana  do określenia użytkownikom 

obiektu maksymalnego czasu przerwy w dostawie energii. 

Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  

w  Kluczborku przypomniał, że zawarte porozumienie określa kilka bardzo istotnych 

rzeczy dla członków PZZK oraz poszczególnych gmin. Informowanie odbywa  
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się w sytuacji dużego zagrożenia, (dużej skali), czyli jeśli na terenie powiatu 

kluczborskiego zaistnieje długotrwała przerwa w dostawach prądu (powyżej 10 000 

odbiorców, (liczników). 

Działania związane z informowaniem o zaistniałych przerwach energetycznych odbywa  

się głównie poprzez Rzecznika Prasowego. Dodatkowo informacje są udostępniane 

mieszkańcom poprzez infolinie pod nr 991. Obecnie uruchamiany jest również informex, 

który za pośrednictwem SMS- ów, wyłonionej grupie odbiorców będzie przekazywać 

informacje dotyczące zaistniałych przerw w dostawie energii. 

Po zalogowaniu się na stronie internetowej TAURON Dystrybucja istnieje również 

możliwość pozyskiwanie informacji  o planowanych przerwach w dostawach energii drogą 

mailową. 

Warto również prowadzić akcje uświadamiające mieszkańców o konieczności 

przekazywania do odpowiednich służb informacji dotyczących zauważonych zagrożeń 

oraz awarii, zwracając jednocześnie uwagę na potrzebę zniechęcania do czynności,  

które będą niepotrzebnie obciążać poszczególne służby na przykład telefony z informacją  

o braku prądu w danym miejscu. 

Ad. 2 

Przedstawienie informacji oraz oceny i wniosków z działań służb odpowiedzialnych  

za zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015. 

Przedstawiciel GDDK i A Oddział w Opolu Rejonu Kluczbork, przedstawił informację                

z prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg na administrowanym terenie w sezonie 

2013/2014 i 2014/2015 

W sezonie 2014/2015 zima była szczególnie łagodna i nie przysporzyła służbom 

drogowym praktycznie żadnych kłopotów. 

Lp. Asortyment 
 

jedn. 

sezon             sezon 

2014/2015       2013/2014 

1. 

Zakres robót zimowego utrzymania 

z tego: na terenie powiatu kluczborskiego 

co stanowi 

km 

km 

% 

171,5 

86,4 

50,4 

171,5 

86,4 

50,4 

2. 

Osłona bierna /zasłony przeciwśnieżne/ 

Ustawiono zasłon przeciwśnieżnych 

z tego: na terenie powiatu kluczborskiego 

co stanowi 

 

km 

km 

% 

 

32,0 

17,9 

56 

 

44,0 

22,0 

50 
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3. 

Materiał do zimowego utrzymania dróg 

Zużyto materiałów na całą sieć dróg 

krajowych: 

-sól drogowa 

- piasek 

 

 

ton 

ton 

 

 

1371 

169 

 

 

868 

98 

4. 

Sprzęt do zwalczania skutków zimy 

- do zwalczania śliskości zimowej: 

solarki z pługami 

- do odśnieżania dróg:  

pługi 

równiarki 

pług wirnikowy 

ładowarki 

UNIMOG/ uniwersalny sprzęt 

- praca sprzętu 

 

 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

godz. 

 

 

8 

16 

2 

1 

3 

1 

1139 

 

 

8 

16 

2 

1 

3 

1 

821 

5. Koszty zimowego utrzymania tyś. 1364 1175 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku przedstawił informacje 

dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w ramach podejmowanych działań 

związanych z prowadzoną akcją zimową w sezonie 2014/2015. 

Zasady prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg. 

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych realizowano  

na obszarze działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku obejmującego powiat 

kluczborski z miastami: Kluczbork, Byczyna i Wołczyn na sieci o długości: 393,7 km 

Do kierowania bezpośrednio akcją zimową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kluczborku 

wyznaczono Kierownika Obwodu Drogowego w Wołczynie. 

Standardy zimowego utrzymania dróg:  

Prace związane z zimowym utrzymaniem na drogach powiatowych prowadzone  

były według standardów określonych Zarządzeniem Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej nr 46 z dnia 25 października 1994 r. oraz uchwały 

Zarządu Powiatu Kluczborskiego. 

Drogi powiatowe zamiejskie w powiecie kluczborskim były utrzymywane  

w V i VI standardzie zimowego utrzymania.  

Drogi powiatowe miejskie (ulice) w IV, V i VI  standardzie z. u. d.  
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O zaliczeniu dróg do poszczególnych standardów zadecydowano uwzględniając funkcję 

dróg w układzie komunikacyjnym, rodzaj nawierzchni dróg oraz natężenie ruchu 

drogowego.  

Odcinki dróg o małym znaczeniu dla układu komunikacyjnego (38,7 km) są wyłączone  

z z. u. d. (nie mają ustalonego standardu z.u.d.) i są utrzymywane interwencyjnie 

Zapewnienie w okresie zimowym pełnej i stałej przejezdności dróg twardych, bez przerw 

i utrudnień w ruchu jest niemożliwe z powodu braku zabezpieczenia finansowego. 

Osłona meteorologiczna: 

Informacje dotyczące zmian warunków atmosferycznych od 1 listopada 2014 r. 

uzyskiwano drogą elektroniczną zarówno w siedzibie ZDP w Kluczborku, jak i Obwodu 

Drogowego w Wołczynie.  

Sprzęt do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej:  

W 2011 r. podpisano umowy na świadczenie usług sprzętowych przy zimowym 

utrzymaniu dróg na sezony zimowe: 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.  

W ramach podpisanych umów możliwe było zaangażowanie niżej wyszczególnionego 

sprzętu obcego: 

 pługi odśnieżne      4 szt. 

 pługo – piaskarki      4 szt. 

 ładowarki do załadunku mieszanki piaskowo solnej 1 szt. 

 pługi czołowe (interwencyjnie)    3 szt. 

 pług wirnikowy (interwencyjnie)    1 szt. 

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

Przy akcji zimowej wykorzystywano także własny sprzęt, który służył do interwencyjnego 

odśnieżania dróg, załadunku i wykonania mieszanki oraz odśnieżania i zwalczania 

śliskości na odcinkach chodników. 

 pługi odśnieżne      1 szt. 

 ładowarki do załadunku mieszanki piaskowo solnej 1 szt. 

 ciągniki z pługiem i rozrzutnikiem     2 szt. 

Koszty pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg przedstawiają się następująco: 

Praca sprzętu zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg jest monitorowana. Dyżurny 

oraz osoby funkcyjne mają możliwość kontrolowania pracy sprzętu za pomocą programu, 

który na bieżąco pokazuje na mapach jego lokalizację. Mamy także dostęp do danych 

archiwalnych i sprawdzenia, o której godzinie sprzęt pracował w określonym miejscu. 

Materiały do zwalczania śliskości zimowej:  

Na początku sezonu zimowego 2014-2015 na placu składowym w Wołczynie 

zgromadzono 1 030,56 Mg mieszanki piaskowo-solnej. W lutym 2015 r. zakupiono 150 

ton soli i 450 ton piasku. Z zakupionych materiałów wykonano 600 ton mieszanki 

piaskowo-solnej. 
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W sezonie zimowym 2014-2015 dotychczas zużyto 748 ton mieszanki piaskowo-solnej, 

której wartość wynosi 65 494,88 zł. Na placu składowym w Wołczynie zmagazynowany 

jest zapas mieszanki w ilości 882,56 tony 

Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg:  

O rozpoczęciu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg decyduje Dyrektor ZDP.  

Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg wprowadzone są dyżury 

pracowników ZDP na Obwodzie Drogowym w Wołczynie przy ul. Fabrycznej 27,  

tel. 77 418 85 20.  

Pracami kierują wyznaczeni dyżurni. Zakres dyżurów uzależniony  

jest od prognozowanych warunków atmosferycznych i stanu przejezdności dróg.  

Informacje, interwencje.  

Informacji o przejezdności dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego udzielali 

dyżurni pod nr telefonu 77 418 85 20; w dni robocze w godz. 7 00  ÷ 15 00  również 

pracownicy działu technicznego ZDP pod nr telefonu: 77 418 60 66 lub 77 418 61 61.   

Pod ww. numerami telefonów była możliwość zgłaszania wszelkich interwencji 

dotyczących zimowego utrzymania dróg.  

 

Ad. 3 

Przedstawienie informacji oraz wniosków z kontroli obiektów budowlanych i budynków 

wielkopowierzchniowych w 2014 r. oraz I kwartale 2015 roku. 

Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku opisując 

sytuację związaną z monitorowaniem obiektów wielkopowierzchniowych potwierdził 

systematyczne działania w tym zakresie. 

Na 30 obiektach zlokalizowanych w powiecie kluczborskim, wszyscy właściciele 

przeprowadzili stosowne przeglądy oraz przekazali informacje w tym zakresie  

do PINB w Kluczborku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

Pomiędzy majem i listopadem planuje się przeprowadzenie ponownej kontroli technicznej 

wszystkich obiektów wielkopowierzchniowych zlokalizowanych na terenie powiatu 

kluczborskiego. 

 

Ad. 4 

Ocena stanu bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za 2014 rok. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku odnosząc się do oceny 

stanu bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej na 

terenie powiatu przedstawił katalog zagrożeń. 
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Ocena zagrożeń na terenie powiatu realizowana jest na podstawie wytycznych  

z zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie Krajowego Systemu Ratowniczo 

Gaśniczego analizując np: 

 liczbę mieszkańców, 

 rodzaj zabudowy, 

 rodzaj konstrukcji budynku, 

 wysokość budynku, 

 kategorię zabudowy. 

Na terenie powiatu duże zagrożenia stanowią np kompleksy leśne o znacznych 

powierzchniach gdzie istnieje możliwość ,powstania pożaru o powierzchni ponad 1000 ha 

(są to lasy w Gminie Lasowice Wielkie). 

Duże zagrożenie stwarzają również gazociągi wysokiego ciśnienia kompleksy leśne  

w innych gminach, zwarta zabudowa oraz usytuowanie w centrum Kluczborka, linie 

kolejowe oraz szlaki drogowe istotnie zwiększające poziom zagrożenia. 

Posiadając zdefiniowane zagrożenia do ich minimalizacji musimy dodać odpowiednie 

zasoby ratownicze, (sprzęt i ludzi). 

ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE POWIATU 

 Na terenie powiatu kluczborskiego wiodącą rolę w realizacji wszystkich 

podstawowych zadań Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego pełni Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Podczas prowadzenia działań 

ratowniczo – gaśniczych, dodatkowe wsparcie operacyjne stanowi 36 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 10 włączonych do KSRG. 

Zmiany sprzętowe, które miały miejsce w ostatnim roku: 

- Jednostka PSP w Kuczborku została doposażona samochodem specjalnym z drabiną 

SD37 zakupionym ze środków Unii Europejskiej w ramach zakupów centralnych 

realizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. 

Pojazd ten umożliwi realizację zadań przy wszystkich obiektach zlokalizowanych  

na terenie powiatu istotnie podnosząc bezpieczeństwo i możliwości ratowników 

jednocześnie zapewniając odpowiedni komfort ich działań. 

Jednostki OSP doposażono: 

OSP Biadacz - w łódź ratowniczą 

OSP Ciarka – w hydrauliczny zestaw ratowniczy LUKAS umożliwiający prowadzenie 

działań oraz uwalnianie osób poszkodowanych z pojazdów samochodowych 

uczestniczących w wypadkach drogowych. 

Prowadzone są również działania zmierzające do włączenia OSP Ciarka oraz Kostów  

do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego ze względu na bliskość przebiegających 

dróg krajowych 

ANALIZA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH. 
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zdarzenia ogółem 

W roku 2014 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku odnotowała 

657 interwencji, co stanowi wzrost o 4,8 % w stosunku do roku poprzedniego (646).  

 

Interwencje na terenie operacyjnym  

KP PSP w Kluczborku 
2014r. 2013r. 

Pożary 279 242 

Miejscowe zagrożenia 344 345 

 

 W tym na terenie pow. kluczborskiego odnotowano jeden pożar zakwalifikowany 

jako „pożar duży), w miejscowości Szymonków (pożar stodoły w sąsiedztwie zabudowań 

mieszkalnych). 

 

W roku 2014 przeprowadzono ogółem 53 czynności kontrolno – rozpoznawcze.  

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych na terenie powiatu wydano 23 decyzje administracyjne. 

 

Ad. 5 

Przedstawienie informacji oraz oceny wniosków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego w 2014 roku. 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku poinformował, że w 2014 

r. odnotowano 814 przestępstw i jest to o 94 czyny mniej  

niż w roku poprzednim. W podziale przestępstw kryminalnych na poszczególne kategorie 

statystyki przedstawiają się następująco: 

- kradzież cudzej rzeczy  - 183 (wzrost o 58) 

- kradzież samochodu   - 7  

- kradzież z włamaniem   - 150 (wzrost o 2) 

- przestępstwa rozbójnicze   - 4 (spadek o 2) 

- uszkodzenia ciała   - 40 (wzrost o 13) 

- bójka, pobicie    - 16 (wzrost o 2) 

- uszkodzenie rzeczy   - 58 (spadek o 36) 

 

Wykroczenia: 

W 2014 roku ujawniono w sumie ok. 20 000 wykroczeń z czego około 70 % stanowią 

wykroczenia drogowe. W stosunku do 2013 r  odnotowano wzrost o 129. 

Odnotowano również: 

- wypadki drogowe   38 (wzrost o 9) 
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- kolizje     514 (spadek o 17) 

 

W wyniku zdarzeń drogowych zmarło 5 osób  

Głównymi przyczynami zaistniałych zdarzeń drogowych były wymuszenia pierwszeństwa 

przejazdu, niezachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu,  

oraz niedostosowanie odpowiedniej prędkości poruszania się po drodze. 

 

Duży nacisk w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest położony na ochronę 

pieszych i rowerzystów i tutaj działania skupiają się na tym, aby reagować w sposób 

szczególny w sytuacjach gdy kierujący nie ustępuje pierwszeństwa uprawnionym 

uczestnikom. 

Weryfikowane jest również odpowiednie oznakowanie, (za pomocą elementów 

odblaskowych), pieszych poruszających się poza terenem zabudowanych po zachodzie 

słońca. 

Prowadzone są również działania zmierzające do wyeliminowania z ruchu kierujących 

pojazdami po spożyciu alkoholu bądź środków odurzających. 

Funkcjonariusze kontrolują również stan techniczny oraz trzeźwość kierujących 

autokarów wycieczkowych przeważnie na wniosek organizatora wycieczki bądź rodziców  

i opiekunów dzieci. 

Prowadzone są również czynności związane z prewencją kryminalną głównie poprzez 

realizację przyjętych programów zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców. 

 

Ad.6  

Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kluczborskiego za 2014 rok. 

Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia 

ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych  

oraz zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Zadania 

są realizowane poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego 

oraz prowadzenie działań przeciwepidemicznych i oświatowo-zdrowotnych,  

które szczegółowo są ujęte w Planie zasadniczych przedsięwzięć Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku na dany rok. Plan ten jest opracowywany  

w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Opolskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, wyniki prowadzonego nadzoru z lat poprzednich 

oraz po uwzględnieniu bieżących lokalnych potrzeb i uwarunkowań. Na 2014 rok 

zaplanowano 192 przedsięwzięcia, z których zrealizowano 188 (97,9%). Łącznie 

przeprowadzono 1115 kontroli, dochodzeń epidemiologicznych i wizytacji, w tym 582 

kontrole planowe, 218 ponadplanowych i 216 dochodzeń w sprawach chorób zakaźnych. 

Kontrole ponadplanowe wykonywano w związku z koniecznością prowadzenia działań 
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akcyjnych, interwencyjnych oraz otrzymywanych wytycznych i wniosków. Najwięcej 

kontroli ponadplanowych (154) przeprowadzono w obszarze bezpieczeństwa żywności, 

m.in. w związku z funkcjonowaniem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych 

produktach (RASFF) oraz wprowadzaniem do obrotu środków spożywczych o niewłaściwej 

jakości. 

Wydano 373 decyzje administracyjne. Nałożono 20 mandatów karnych, na kwotę 

3,300,00 zł. Większość mandatów nałożono w placówkach obrotu żywnością  

za wprowadzanie do obrotu przeterminowanych środków spożywczych i brak bieżącej 

czystości. 

W zakresie urzędowej kontroli żywności i monitoringu jakości wody pobrano 490 próbek 

do badań laboratoryjnych. Spośród 185 zbadanych próbek środków spożywczych  

oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością nie zakwestionowano żadnej próbki, 

natomiast z 305 pobranych próbek wody zakwestionowano 63 próbki (20,1%). Większość 

kwestionowanych próbek wody pochodziła z wodociągów z gminy Byczyna (34 próbki). 

Wykonano 1371 oznaczeń fizycznych w zakresie higieny procesu nauczania (pomiary 

oświetlenia, mebli szkolnych, ważenie tornistrów). 

Zgłoszono 830 przypadków zachorowań/podejrzeń o zachorowanie na choroby zakaźne. 

Nie zarejestrowano żadnego ogniska zatruć pokarmowych. 

W 2014 r. do PSSE w Kluczborku nie wpłynęła żadna skarga na pracownika  

oraz na działalność organu. Wpłynęło 25 interwencji ludności. 

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 

1. Na terenie powiatu kluczborskiego nie zanotowano zachorowań na choroby wysoce 

zakaźne i szczególnie niebezpieczne. Jednak w związku z wystąpieniem ognisk gorączki 

krwotocznej  Ebola w Afryce oraz przypadków zawleczenia choroby na terytorium Unii 

Europejskiej podjęto działania w zakresie wypracowania procedur na wypadek 

wystąpienia podejrzenia/zachorowania na chorobę wysoce zakaźną i szczególnie 

niebezpieczną. 

2. Konieczne jest podejmowanie działań, mających na celu uzyskanie większego 

stopnia zaszczepienia dzieci i młodzieży we wszystkich rocznikach podlegających 

szczepieniom obowiązkowym. 

3. Istnieje potrzeba ciągłego prowadzenia działań edukacyjnych wśród mieszkańców 

powiatu w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych, zwłaszcza tych, którym można 

zapobiegać wyłącznie poprzez profilaktykę. 

 

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz basenów i miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli 

1. W żadnym z nadzorowanych wodociągów nie wystąpiło skażenie mikrobiologiczne 

wody. Wodę o nieodpowiedniej jakości dostarczało pięć wodociągów -w Szymonkowie  
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i Wierzbicy Górnej (gmina Wołczyn) oraz w Kostowie, Dobiercicach i Nasalach Kastelu 

(gmina Byczyna) dla 5,9 tyś. osób, co stanowi 9% ogółu mieszkańców powiatu, 

zaopatrywanych w wodę z wodociągów sieciowych. 

2. Parametry kwestionowane w wodzie do picia to nikiel, azotany, mętność, żelazo 

i mangan. 

3. Niepokojąca sytuacja w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

występuje w gminie Byczyna. Spośród czterech eksploatowanych wodociągów, w trzech 

toczy się postępowanie administracyjne (Dobiercice, Kostów i Nasale Kastel). 

4. Poprawa jakości wody nastąpiła w wodociągu w Wołczynie (ujęcie  Brzezinki). 

Po wdrożeniu uzdatniania wody poziom azotanów występuje w stężeniach  

nie przekraczających dopuszczalnej normy 50mg/l. 

 

Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej 

1. Ze skontrolowanych 126 obiektów w jednej placówce (zakład fryzjerski) 

zakwestionowano  stan sanitarno-techniczny (0,8% wszystkich skontrolowanych 

obiektów). Dla porównania w 2013 r. negatywnie oceniono 2 placówki. 

2. W żadnym ze skontrolowanych obiektów nie stwierdzono zaniedbań w utrzymaniu 

bieżącej czystości i porządku. 

 

Stan sanitarny podmiotów leczniczych, praktyk lekarskich i pielęgniarskich 

1. Stan  sanitarny pomieszczeń i wyposażenia w podmiotach leczniczych  

oraz zawodowych praktykach lekarskich i pielęgniarskich nie budził zastrzeżeń. 

2. Niewłaściwy stan techniczny stwierdzono w dwóch prywatnych praktykach 

lekarskich (brak właściwie zorganizowanego ciągu technologicznego sterylizatorni). 

 

Stan sanitarny środowiska pracy 

1. W zakładach, w których występują przekroczenia normatywów higienicznych, 

największa grupę stanowią pracownicy narażeni na hałas. 

2. Najczęściej występujące nieprawidłowości w skontrolowanych zakładach pracy  

to brak aktualnych badań czynników szkodliwych środowiska pracy oraz właściwego 

oświetlenia elektrycznego pomieszczeń pracy i pomieszczeń socjalnych. 

Często uchybienia dotyczyły nieprawidłowego stanu sanitarno-higienicznego wszystkich 

pomieszczeń w kontrolowanych obiektach. 

3. W zakresie obrotu i stosowania produktów chemicznych nieprawidłowości 

dotyczyły braku lub nieaktualnych kart charakterystyk oraz nieprawidłowego 

oznakowania produktów chemicznych. 
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4. W 2014 r. stwierdzono 3 choroby zawodowe (w tym jedna spowodowana  

była sposobem wykonywania pracy, a dwie - narażeniem na czynniki szkodliwe: hałas  

i zapylenie). 

 

Stan sanitarny placówek oświatowo-wychowawczych 

1. Stan sanitarny w nadzorowanych placówkach z roku na rok ulega poprawie.  

W wielu prowadzone są prace remontowe, mające na celu polepszenie stanu 

technicznego 

2. W żadnej ze skontrolowanych placówek nie stwierdzono łamania zakazu palenia 

tytoniu. 

3. W dalszym ciągu większość w niewystarczającym stopniu jest wyposażona  

w ergonomiczne i bezpieczne meble oraz urządzenia i sprzęt sportowy, posiadające 

stosowne certyfikaty/atesty. 

4. Administratorzy placówek powinni mieć na uwadze dalszą systematyczną poprawę 

warunków techniczno-sanitarnych w sanitariatach, warunków oświetlenia  

w przedszkolach i szkołach oraz warunków sanitarno-technicznych i higienicznych 

dożywiania dzieci w placówkach, w których nie funkcjonują stołówki. 

 

Stan sanitarny żywności, żywienia i przedmiotów użytku 

1. Stan sanitarny obiektów produkujących i wprowadzających do obrotu żywność  

na terenie powiatu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Dzięki prowadzonym 

urzędowym kontrolom żywności oraz sukcesywnie wdrażanym przez przedsiębiorców 

systemom zapewnienia bezpieczeństwa żywności (GHP/GMP, HACCP) systematycznie 

poprawia się stan sanitarny zakładów produkcji i obrotu żywnością. 

W 2014 r. stwierdzono 5 obiektów niezgodnych z wymaganiami, co stanowi 2,1% 

wszystkich sklasyfikowanych obiektów. 

2. Zadawalająca jest jakość środków spożywczych, o czym świadczy brak 

kwestionowania próbek żywności pobranych w 2014 r. do badań laboratoryjnych. 

3. Problemem pozostaje w dalszym ciągu wprowadzanie do obrotu środków 

spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości. 

4. W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami w sposobie żywienia dzieci  

w placówkach żywienia zbiorowego zamkniętego konieczne jest kontynuowanie działań 

edukacyjnych w zakresie zasad racjonalnego żywienia, kierowanych do osób 

odpowiedzialnych za organizację żywienia. 

 

Środki zastępcze 

1. W 2014 r. na terenie powiatu kluczborskiego sprzedaż środków zastępczych została 

potwierdzona w jednym punkcie handlowym. Wobec tego podmiotu toczą  
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się postępowania administracyjne, wydano pięć decyzji administracyjnych — dwie 

decyzje zakazujące wprowadzanie do obrotu środków zastępczych oraz trzy decyzje 

finansowe. W praktyce działania, oparte wyłącznie o prawo administracyjne,  

nie są wystarczające i skuteczne. 

 

Zapobiegawczy nadzór sanitarny 

1. Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, związana z procesem 

inwestycyjnym pozwalała na dotrzymanie odpowiednich standardów technicznych  

w zakresie warunków zdrowotnych i higieny środowiska. 

2. W obszarze planowania przestrzennego powiatu oraz opracowywania programów  

i polityk korzystania ze środowiska, działania podejmowane przez organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, mają na celu zachowanie właściwych warunków zdrowotnych  

i jakości życia mieszkańców powiatu. 

 

Działalność oświatowo-zdrowotna 

1. W programach  edukacyjnych  oraz innych działaniach profilaktycznych  

i prozdrowotnych  łącznie wzięło udział blisko 9,0 tyś. osób (w tym dzieci i młodzież 

szkolna, rodzice i opiekunowie, kadra pedagogiczna, pracownicy zakładów pracy). 

2. Wszystkim placówkom, które zadeklarowały udział w programach i działaniach 

prozdrowotnych przekazywano materiały edukacyjne i szkoleniowe. 

3. Kontynuowano współpracę z samorządami, placówkami oświatowo-

wychowawczymi, mediami i innymi instytucjami. 

Działalność oświatowo-zdrowotna prowadzona przez inspekcję sanitarną to ważny 

element kształtowania właściwych postaw i nawyków zdrowotnych wśród ludności,  

co przekłada się na jakość życia i zdrowia całej populacji naszego powiatu. 

 

WNIOSEK: 

Konieczne jest kontynuowanie działań, mających na celu, przygotowanie powiatu 

kluczborskiego na wypadek wystąpienia podejrzenia lub zachorowania na chorobę wysoce 

zakaźną i szczególnie niebezpieczną. 

 

Ad. 7 

Ocena stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu kluczborskiego za 2014 rok. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku poinformował,  

że blok bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu kluczborskiego realizowany  

był w 12 zadaniach tematycznych: 

 prowadzenie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu  

i ich zwalczanie; 
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 prowadzenie badań przed i poubojowych zwierząt oraz nadzór nad przetwórstwem 

i rozbiorem mięsa; 

 wykonywanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego; 

 prowadzenie monitoringu i nadzoru w zakresie produkcji i wykorzystania pasz; 

 nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego; 

 nadzór nad punktami skupu dziczyzny; 

 nadzór nad punktami skupu (żywych) zwierząt; 

 nadzór nad dobrostanem zwierząt; 

 nadzór nad gospodarstwami pozyskującymi mleko; 

 kontrola gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności; 

 merytoryczna współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie 

zagrożenia ze strony zwierząt - w tym bezdomnych i dzikich;  

 wdrażanie i realizacja programów kierunkowych (badanie w kierunku wykrywania 

włośni w badanym mięsie, monitoring pozostałości w tym skażeń 

promieniotwórczych). 

Prowadzony monitoring realizowany jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa  

z 2004 roku znowelizowane w 2010 r oraz krajowe programy w zakresie bezpieczeństwa 

pasz, a wszystkie realizowane działania mieszczą się w wyznaczonych normach. 

Realizatorzy: 

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku; 

 Wolnopraktykujący lekarze weterynarii wyznaczeni stosownymi decyzjami 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku. 

Współpracujący: 

 Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Kluczborku; 

 Starostwo Powiatowe w Kluczborku 

 Samorządy gminne; 

 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku; 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. 

 

Realizacja poszczególnych zadań. 

W ramach monitoringu chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu w roku 2014 

wykonano badania zgodnie z wymogami rozporządzenia Min. Rol. i Roz. Wsi, a wszystkie 

pobrane próbki dały wynik ujemny. 

Również środki pochodzenia zwierzęcego mieszczą się w określonych normach. 

Odnotowano jeden przypadek, w którym mieszanka paszowa posiadała dwukrotnie 

przekroczoną normę zawartości cynku. Otrzymaną dostawę oddano producentowi  

z województwa Wielkopolskiego. 
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Rok 2014 przyniósł również dla Polski obecność Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików. 

Jeden przypadek stwierdzono wśród świń w małym gospodarstwie rolnym, w którym 

populacja wynosiła pięć sztuk. Zwierzęta w gospodarstwie poddano eutanazji a następnie 

utylizacji. 

Wzdłuż granicy kraju w województwie podlaskim w dwóch powiatach odnotowano  

już 42 przypadki obecności Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików. 

W powiecie kluczborskim prowadzony jest stały monitoring trzody chlewnej oraz dzików 

ze zdarzeń drogowych i do chwili obecnej nie stwierdzono w tym zakresie zagrożeń. 

 

Ad. 8  

Omówienia aktualnej sytuacji hydrologicznej na rzekach i stanu urządzeń 

hydrotechnicznych oraz wykonanych inwestycjach w 2014 roku, a także poinformowanie 

o planowanych zadaniach do realizacji w 2015 roku przez Wojewódzki Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku na terenie powiatu kluczborskiego. 

 

Pan Tadeusz Błażejewski Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Opolu Oddziału w Kluczborku poinformował, że zadania realizowane  

są na terenie powiatu kuczborskiego oraz namysłowskiego. W sumie obsługiwanych  

jest osiem gmin. 

Na tym terenie znajduje się do utrzymania 500 km rzek i jest to największy oddział  

na terenie województwa opolskiego, zabezpieczany przez trzyosobowy zespół, 

(Kierownika Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu oddziału  

w Kluczborku oraz dwie pracownice oddziału). 

Stosując Prawo Wodne oraz dwie unijne ustawy, (Ustawę Ptasią oraz o Ochronie 

Przyrody) w związku z utworzoną strefą „NATURA 2000” wszystkie planowane zadania 

zgłaszane są Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Obowiązujące względy proceduralne bardzo utrudniają skuteczne działania związane  

z gospodarka wodną na terenie powiatu, a często wręcz uniemożliwiają wykonanie 

niezbędnych zabiegów na czternastokilometrowym odcinku pomiędzy elewatorem  

w Kluczborku do miejscowością Wierzchy.  

W ten sposób zablokowane są najważniejsze rzeki w powiecie, czyli: 

Stobrawa, Szyrobancka Woda, Kluczborska Struga, kanał za stacją, Kanał Rakowy  

oraz Kanał Krężel. 

Zlokalizowany do góry zbiornik wodny będzie stanowić zagrożenie w przypadkach,  

które wcześniej miały już miejsce, a przykładem może być np rok 2010. 

Pozarastane trzciną koryta rzek utrudniają opuszczenia wody ze zbiornika znacznie 

ograniczając spływ powierzchniowy wody. 
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W roku 2014 na konserwacje 500 km rzek otrzymaliśmy 1 200 000 zł. 

W roku bieżącym rozpoczęto remont Jazu Ciarka, który funkcjonuje nieprzerwanie  

od 1962 roku oraz Jazu Krężel. Są to dwie największe budowle w powiecie. 

Jaz Krężel kieruje wodę na dwie rzeki, a jedna z tych rzek, (Kluczborska Struga), 

zaopatruje 1000 ha stawów. 

W roku 2015 na remonty zaplanowano w budżecie 1 500000 zł. 

W kwocie tej nie uwzględnia się wydatków związanych z remontem dwóch wcześniej 

wymienianych jazów. 

 

W miesiącu czerwcu Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych w Opolu Oddział 

w Kuczborku swoją siedzibę przeniesie z Placu Dacjusza do pomieszczeń zaplecza 

zlokalizowanego na zbiorniku wodnym. 

W przyszłym roku planuje się również montaż dwóch turbin generujących prąd 

elektryczny o mocach 36 oraz 18 KW. 

Do chwili obecnej odnotowano dwa utonięcia na zbiorniku w Biskupicach Brzózkach.  

Na zbiorniku w Kluczbork do chwili obecnej nie miały miejsca tego typu zdarzenia. 

 


