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Protokół z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

 oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 18.12.2009 roku. 

Posiedzenie otworzył Pan Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski - Przewodniczący 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, który po przywitaniu przybyłych uczestników 

posiedzenia przedstawił porządek spotkania ustalony zgodnie z Planem Pracy 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2009 roku oraz planem posiedzenia 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Porządek spotkania: 

1. Przygotowanie funkcjonowania Powiatu Kluczborskiego w warunkach zagrożeń okresu 

zimowego 2009/2010 w tym :  

- działanie służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg; 

- przedsięwzięcia w zakresie pomocy potrzebującym w warunkach niskich 

       temperatur; 

- nadzór nad obiektami wielkopowierzchniowymi w sytuacji wystąpienia dużych  

       opadów śniegu; 

- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2009/2010r. 

2. Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy w powiecie kluczborskim. 

3. Przedstawienie informacji o przeznaczeniu środków finansowych w budżecie Powiatu 

Kluczborskiego na 2010 rok, na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli na 

terenie powiatu. 

4. Wyrażenie opinii o przeznaczeniu środków finansowych w budżecie Powiatu 

Kluczborskiego na 2010 rok na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli na 

terenie powiatu przez członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

5. Przedstawienie Planu Reagowania Kryzysowego Powiatu Kluczborskiego. 

6. Zaopiniowanie przez członków PZZK Planu Reagowania Kryzysowego Powiatu 

Kluczborskiego. 

1. Przygotowanie funkcjonowania Powiatu Kluczborskiego w warunkach 

    zagrożeń okresu zimowego 2009/2010  

- Działanie służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg. r                 

Pan Edward Baj Kierownik Rejonu Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  

w Kluczborku poinformował, że w okresie zimowym utrzymuje 170,5 km dróg 

krajowych, w tym na terenie naszego powiatu (86,5 km) z tego 0,75% w standardzie II 

podwyższonym, a 24 km w standardzie III – starając się utrzymać je w standardzie II. 

RDDKiA do dyspozycji posiada: 

- osiem solarek uzbrojonych w pługi, trzy pługi solo; 

- jeden pług ciężki; 

- jeden pług wirnikowy. 

W sezonie zimowym średnio zużywa się 2200 – 2300 ton soli oraz kilkadziesiąt ton 

piasku. 
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Na początku sezonu zimowego magazyn był w pełni zaopatrzony i znajdowało się w nim  

1300 ton soli. 

Na drogach ustawiono zapory przeciwśnieżne. 

Miejsca, w których w pierwszej kolejności pojawia się gołoledź zostały oznaczone 

stosownymi tablicami ostrzegawczymi ustawionymi na okres zimowy (oszronienie jezdni 

w ilości 50 szt.). 

Służby drogowe dodatkowo wyposażone zostały w system wspomagania w skład,  

którego wchodzą zamontowane na drogach kamery wspomagane danymi ze stacji 

pogodowych znajdujących się w ich pobliżu. 

Służby współpracują z firmami wspomagającymi usuwanie skutków zimy na drogach. 

Poprzez wprowadzenie systemu GPS pracownik dyżurujący może śledzić położenie, 

kierunek jazdy pojazdu łącznie z nr rejestracyjnym, prędkość pojazdu oraz wykonywane 

czynności. 

Możliwa jest również analiza wcześniej wykonywanych czynności. 

System wdrażany jest od 2 lat, coraz lepiej funkcjonuje i bardzo pomaga w realizacji 

zadań. 

Utrzymanie w należytym stanie ciągów pieszych od wielu lat zabezpiecza firma „Trakt”  

z Kluczborka. 

W roku ubiegłym w okresie zimowym zużyto w sumie 1050 ton soli. 

Ponadto Pan Edward Baj poinformował, że punkt dowodzenia rozlokowany jest  

w siedzibie firmy a wszelkie adresy i telefony kontaktowe zostały przekazane do gmin  

w formie informatora. 

Pan Sztajglik Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku poinformował, że 

ZDP działa na terenie czterech gmin obsługując łącznie sieć dróg powiatowych na odcinku 

360km. 

Do utrzymania sieci dróg powiatowych wykorzystuje się: 

Pługi     - 9 

Piaskarki   - 5 

Ładowarki   - 2 

Pług wirnikowy czołowy - 1 

W celu usuwania śliskości na drogach wykorzystywana jest 30 – 40% mieszanka 

piaskowo solna, którą można stosować do -7OC (przy niższych temperaturach środek 

przestaje działać). 

Obsypywanie jezdni na całej jej długości odbywa się jedynie w terenach miejskich. Drogi 

pozamiejskie ze względu na ograniczone środki obsypywane są jedynie  

w miejscach szczególnie niebezpiecznych tj. (łuki, skrzyżowania, dojazdy do skrzyżowań, 

wiadukty, podjazdy, skrzyżowania z przejazdami kolejowymi). Odcinki proste są jedynie 

odśnieżane. 

Dyżury prowadzone są od godz.400 do momentu ukończenia zadania z przerwą  

w godzinach nocnych. 
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- Przedsięwzięcia w zakresie pomocy osobom potrzebujących wsparcia  

   w warunkach niskich temperatur. 

Pan Andrzej Maliński przedstawiciel Gminy Wołczyn  

poinformował, że osobom bezdomnym z terenu Gminy Wołczyn proponowano 

przewiezienie do schroniska w miejscowości Brzeg. 

Tylko jedna osoba wyraziła zgodę i została przetransportowana  do schroniska.   

Pan Jacek Tomczak Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku  

przekazał informację, że funkcjonariusze policji corocznie prowadzą działalność  

w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz pomocy osobom potrzebującym wsparcia  

w okresie zimowym. W tym celu prowadzone jest rozpoznanie oraz zbierane są 

informacje na temat osób bezdomnych, kontrolowane są miejsca, w których najczęściej 

przebywają te osoby, a w szczególności altany działkowe oraz pustostany. 

Funkcjonariusze codziennie prowadzą patrole  uwzględniając sytuacje osób bezdomnych. 

Pan Andrzej Maliński przedstawiciel Gminy Wołczyn  

poinformował, że osobom bezdomnym z terenu Gminy Wołczyn proponowano 

przewiezienie do schroniska w miejscowości Brzeg. 

Tylko jedna osoba wyraziła zgodę i została przetransportowana  do schroniska.   

- Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2010 

Pani Małgorzata Zabierowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Kluczborku przypomniała, że w przypadku zgłoszenia, Inspektor Sanitarny jest 

zobowiązany do kontroli obiektów zgłoszonych do zbiorowego wypoczynki dzieci  

i młodzieży.  

- Nadzór nad obiektami wielkopowierzchnniowymi w sytuacji wystąpienia 

dużych opadów śniegu 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Piotr Rasztar 

Na wstępie przypomniał definicję obiektu wielkopowierzchniowego czyli budynku  

o powierzchni powyżej 2000m2. Podlegają one kontroli co najmniej dwa razy w roku. 

Na dzień dzisiejszy na terenie naszego powiatu znajduje się 25 takich obiektów. 

W większości są to obiekty przemysłowe. Pan Piotr Rasztar przypomniał również, że 

każdy obiekt budowlany po bardzo intensywnych opadach atmosferycznych powinien 

zostać poddany szczegółowemu przeglądowi technicznemu, a w szczególności po 

intensywnych opadach śniegu połączonych z dużymi wahaniami temperatur. Właściciele  

i zarządcy obiektów budowlanych muszą zwracać uwagę na zwisające sople lodowe  

z dachów i dokonać ich usunięcia. 

 

2. Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy w powiecie Kluczborskim 

Na wstępie tego punktu posiedzenia Pan Starosta Kluczborski przekazał informację na 

temat wyszczepialności dzieci sześcioletnich w naszym powiecie w ramach prowadzonej 

od 2007 roku powiatowej akcji szczepień profilaktycznych przeciw meningokokom typu C 

podkreślając słuszność decyzji prowadzenia akcji i przypominając, że tegoroczna akcja 
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została już zakończona, ale najprawdopodobniej będą jeszcze dzieci doszczepiane. W 

skali powiatu wyszczepialność sześciolatków wyniosła 85% populacji i jest to wynik 

bardzo dobry. Z tego w gminie: 

Kluczbork  - 76% 

Wołczyn  - 95% 

Byczyna  - 100% 

Lasowice Wielkie - 100% 

Pani Małgorzata Zabierowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Kluczborku omówiła zagadnienia dotyczące grypy A H1/N1. 

Ze względu na zwiększoną liczbę powikłań grypowych w okresie jesiennym Pani Dyrektor 

zasugerowała przesunięcie szczepień profilaktycznych przeciw meningokokom typu C  

w kolejnych latach na wcześniejszy okres. 

Następnie przedstawiła i omówiła prezentację na temat aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej grypy w Polsce i na świecie. 

3. Przedstawienie informacji o przeznaczeniu środków finansowych w budżecie 

Powiatu Kluczborskiego w 2010r na zadania związane z bezpieczeństwem 

obywateli na terenie powiatu. 

Pan Starosta przypomniał, że jeśli chodzi o komisję Bezpieczeństwa i Porządku zgodnie  

z art. 38a ust.1 pkt 5 Ustawy o Samorządzie Powiatowym jest wpisany obowiązek 

zapoznania i uzyskania opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w zakresie budżetu 

powiatu na kolejne lata. 

W tym celu została przygotowana i przedstawiona informacja dotycząca najważniejszych 

wielkości budżetowych zaplanowanych na rok 2010. 

W ustawie o finansach publicznych zapisano obowiązek tworzenia rezerwy na ten cel.  

W chwili obecnej ustawa o finansach publicznych mówi, że jest to kwota do wysokości 

0,5% wydatków zaplanowanych w budżecie. 

Powiat Kluczborski skrupulatnie korzysta z tego zapisu i w związku z tym zapisujemy 

kwotę 10 000 zł.  

Budżet powiatu na 2010 r. zamknie się kwotą dochodu 70 270 000 zł. Po stronie 

wydatków będzie miał kwotę 72 904 000 zł. 

Najistotniejsze zadania, na które warto zwrócić uwagę to: 

- Remont drogi pomiędzy Wołczynem i Biskupicami realizowany dzięki dofinansowaniu  

z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – podobnie jak kolejna inwestycja. 

Koszt inwestycji 4 374 569zł. Na całej długości drogi w przyległych miejscowościach 

zostaną ułożone ciągi rowerowo piesze oraz zostanie wymienione oznakowanie co będzie 

miało istotny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. 

- Remont drogi z Ligoty Dolnej do Jasienia. 

- Remont drogi krajowej 42 w kierunku na Wrocław. 

- Remont drogi krajowej 45 na Opole. 
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- W przyszłym roku zostanie oddany do użytku wiadukt na ul. Kołłątaja dofinansowany 

jeszcze w roku 2009 z Regionalnego Programu Operacyjnego na wartość 2 200 000zł. 

Koszt inwestycji po przetargu wynosi 3 100 000zł. Inwestycja zostanie oddana do użytku 

na początku przyszłego roku. 

- Przebudowa drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Jaśkowice  na  terenie 

Gminy Byczyna. 

- Ponadto planuje się zakup samochodu na potrzeby KPPSP w Kluczborku wyposażonego 

w sprzęt specjalistyczny. 

W ramach poprawy bezpieczeństwa a jednocześnie likwidacji barier planuje się montaż 

windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Technikum Mechanicznego w Kluczborku 

oraz w nowym skrzydle Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 

4.Wyrażenie opinii o przeznaczeniu środków finansowych w budżecie Powiatu 

Kluczborskiego na 2010 rok na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli 

na terenie powiatu przez członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku. 

Pan Starosta wystąpił do członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku o opinię w tej 

sprawie w drodze glosowania, czy członkowie komisji są za wyrażeniem pozytywnej 

oceny zaprojektowanego budżetu na rok 2010. Wyniki  glosowania wskazały pozytywną 

ocenę  projektu. 

5. Plan Reagowania Kryzysowego Powiatu Kluczborskiego. 

Pan Mieczysław Zaleciński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania 

Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku zaprezentował 

najważniejsze elementy Planu Reagowania Kryzysowego Powiatu Kluczborskiego. 

Członkowie PZZK zobowiązani są ustawowo omówić i wyrazić swoją opinię sprawie  Planu 

Reagowania Kryzysowego Powiatu Kluczborskiego. 

W wyniku przeprowadzonego  głosowania Plan Reagowania Kryzysowego Powiatu 

Kluczborskiego został zaopiniowany pozytywnie.  

 

 


