
Informacja ze wspólnego posiedzenia 

członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

w dniu 20.12.2018 r. 

 

 

Zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,  

w dniu 20 grudnia 2018 r., odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Kluczborku oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Spotkanie otworzył Pan Mirosław Birecki, Starosta Kluczborski, który przywitał przybyłych 

uczestników. Pan Starosta przekazał głos Wicestaroście Kluczborskiemu Szefowi PZZK 

Rafałowi Neugebauer, który przedstawił tematykę omawianych zagadnień. 

 

Porządek posiedzenia: 

1.Informacja dotycząca aktualnej sytuacji dotyczącej wystąpienia choroby          

afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce i konsekwencje z tym związane. 

2. Przygotowanie i funkcjonowanie powiatu kluczborskiego w warunkach zagrożeń okresu    

zimowego 2018/2019 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   

   wystąpienia niskich temperatur. 

-  nadzór nad obiektami  wielkopowierzchniowymi w sytuacji wystąpienia dużych opadów 

śniegu, 

- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2019 r. 

3. Przedstawienie informacji o zrealizowanych zadaniach w 2018  roku oraz planowanych 

zamierzeniach drogowych w 2019 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 Pana Rafała Neugebauera - Wicestarostę Kluczborskiego 

informacji o zrealizowanych zadaniach zmierzających do poprawy  bezpieczeństwa 

obywateli na terenie powiatu w 2018 r. 

5.Przedstawienie przez Pana Rafała Neugebauera - Wicestarostę Kluczborskiego 

informacji o przeznaczeniu środków finansowych z budżetu powiatu na zadania 

związane z poprawą bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w 2019 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 2019 roku. 

 

Na prośbę Wicestarosty Kluczborskiego Szefa PZZK Rafała Neugebauera zmieniony został 

porządek posiedzenia w zakresie kolejności omawianych spraw. Na wstępie zostały 

omówione punkty 4, 5, 6, następnie pozostałe punkty zgodnie z porządkiem posiedzenia. 

 

Ad. 4 Pan Wicestarosta Kluczborski Szef PZZK Rafał Neugebauer przedstawił informację  

o zrealizowanych zadaniach zmierzających do poprawy  bezpieczeństwa obywateli  

na terenie powiatu w 2018 r. 

Ogółem Powiat Kluczborski na poprawę bezpieczeństwa w powiecie kluczborskim w 2018  

przeznaczył -  13 346 677 zł. w tym m. in.: 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. 

Wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Kluczborku, której środki finansowe przepływają przez budżet powiatu wraz z dotacją 

celową z budżetu państwa wyniosły w 2018 roku 4 046 000 zł.   

Dodatkowo z budżetu powiatu dofinansowano: 

- zakup myjki KARCHER                                                                        –  3 500 zł. 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                    –  11 700 zł. 

Ogółem budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Kluczborku na 2018 r. wyniósł  4 061 200 zł. 

Ochotnicze Straże Pożarne. 

Od jedenastu lat 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 2018 roku Powiat 

dofinansował zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz sprzętu pożarniczego                      

w tym: 

Dotacja Powiatu dla:  

OSP Chudoba na zakup motopompy M8/8 firmy TOHATSU                   -10 000 zł. 

OSP Lasowice Wielkie na zakup umundurowania drużyn młodzieżowych i kobiecych               

oraz hydronetek i hełmów młodzieżowych                                         -3 500 zł. 

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

Razem dofinansowanie  Powiatu do jednostek OSP                             -28 500 zł. 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku. 

Powiat kluczborski dofinansował  połowę kosztów zakupu nowego radiowozu  

dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w kwocie                     -37 000 zł. 

Drogi powiatowe i transport publiczny.  



Inwestycje oraz wydatki na remonty dróg powiatowych w 2018 r. 

Realizacja zadań przez Powiat Kluczborski w  ramach programu pn. „Realizacja strategii 

niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego RPO WO 

2014 – 2020.  

Projekt w ramach którego na terenie samorządów Subregionu Północy Opolszczyzny 

zainwestuje się łącznie 52 mln zł w inwestycje poprawiające jakość powietrza. 85 procent           

tej kwoty to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego. Powiat jest liderem tego projektu, co oznacza że wziął na siebie zadanie 

złożenia wniosku, nadzoru nad realizacją projektu realizowanego w 14 samorządach 

północy Opolszczyzny i rozliczenia go. Powiat kluczborski zyskał możliwość zakupu                 

13 ekologicznych autobusów wartych 10,2 mln zł, z 85-procentowym dofinansowaniem                

oraz wybudowania trzech poprawiających bezpieczeństwo publiczne ścieżek rowerowych. 

 

Zrealizowane w ramach powyższego Programu zadania inwestycyjne to: 

1. 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): 

Wartość inwestycji                                                                  -  594 705 zł.  

Dotacja  z Programu w 2018 r                                                  -  505 499 zł.  

Wydatek Powiatu Kluczborskiego  w 2018 r.                                -  0 zł.   

Wydatek Powiatu Kluczborskiego do poniesienia w 2019 r.             -  89 206 zł. 

2. 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: 

Wartość inwestycji                                                                   -  870 976 zł.   

Dotacja  z Programu  w 2018 r.                                                 -  740 329 zł.  

Dotacja z Gminy Byczyna w 2018 r.                                           -  130 647 zł. 

3. Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej  

nr 1344 na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300) w miejscowości Gierałcice  

gm. Wołczyn: 

Wartość inwestycji                                                                  -  3 260 000 zł.  

Wydatek Powiatu Kluczborskiego  w 2018 r.                                -  0 zł.   

Dotacja z Programu w 2019 r.                                                  -  2 771 045 zł.  

Dotacja z Gminy Wołczyn  w 2019 r.                                         -  150 000 zł. 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego do poniesienia w 2019 r.            -  338 955 zł. 

4. Zakup taboru autobusowego -13 szt. ekologicznych autobusów: 

Wartość inwestycji                                                                 - 10 261 828 zł.   

Dotacja z Programu   w 2018 r.                                               -  4 363 347 zł. 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r.                                -  1 950 673 zł. 

Dotacja z Programu   w 2019 r.                                               -  2 728 160 zł. 



Wydatek Powiatu Kluczborskiego do poniesienia w 2019 r.           -  1 219 648 zł. 

 

Remonty dróg powiatowych  

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 (PPGiPID) 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.  

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r.                              -  202 461 zł.  

2. Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 13010 w miejscowości 

Polanowice na odcinku o długości 88,50m (w km od 2+427 do km 2+515,5) strona lewa 

Wartość inwestycji                                                               -  25 000 zł. 

Dotacja z Gminy Byczyna  w 2018 r.                                       –  25 000 zł. 

3. Przebudowa połączenia ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego w Kluczborku 

Wartość inwestycji                                                                - 77 803zł. 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego  w 2018 r.                              - 39 999 zł.   

Wydatek Powiatu Kluczborskiego do poniesienia w 2019 r.           - 37 803 zł. 

4. Remonty cząstkowe przeprowadzone na drogach powiatu kluczborskiego 

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

 

Podsumowanie wydatków na inwestycje  w ramach Programu oraz na remonty dróg 

powiatowych w 2018 r. 

1. Podsumowanie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Programu: 

Budowa 3 ścieżek rowerowych ogółem                                    -   1 376 475 zł.      

w tym:    

dotacja w ramach Programu                                                   -  1 245 828 zł. 

dotacja Gminy Byczyna                                                          -  130 647 zł. 

Zakup taboru autobusowego                                                   -  6 314 020 zł.   

w tym:                              

dotacja z Programu                                                                 -  4 363 347 zł. 

wydatek Powiatu Kluczborskiego                                                -  1 950 673 zł. 

Wydatki  w ramach Programu ogółem:                                        -  7 690 495 zł. 

w tym: 

dotacja w ramach Programu                                                      -  5 609 175 zł. 

dotacja Gminy Byczyna                                                             -  130 647 zł. 

wydatek Powiatu Kluczborskiego                                                 -  1 950 673 zł. 

2. Podsumowanie wydatków na remonty  dróg powiatowych 

Remonty  dróg powiatowych ogółem                                            -  1 717 460 zł. 



w tym: 

dotacja Gminy Wołczyn                                                              -  25 000 zł. 

wydatek Powiatu Kluczborskiego                                                  -  1 692 460 zł. 

Podsumowanie wydatków  (poz. 1+2) w 2018 r.  ogółem:                -  9 407 955  zł. 

w tym: 

dotacja w ramach Programu                                                       -  5 609 175 zł 

dotacja Gminy Byczyna                                                              -  130 647 zł. 

dotacja Gminy Wołczyn                                                              -  25 000 zł. 

wydatek Powiatu Kluczborskiego                                                  -  3 643 133 zł. 

 

Ad.5 Pan Wicestarosta Kluczborski Szef PZZK Rafał Neugebauer przedstawił informację 

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

bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w 2019 roku. 

Zgodnie z przygotowanym projektem budżetu powiatu na rok 2019 planuje 

 się przeznaczyć 15 517 373 zł na poprawę bezpieczeństwa w powiecie kluczborskim 

 w tym m. in.: 

1.Planowany na 2019 rok koszt wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kluczborku, której środki finansowe przepływają przez budżet powiatu  

wyniesie  4 142 000 zł. 

2. Dofinansowanie jednostek OSP w powiecie -  85 000 zł.  

(na razie bez wskazania jednostek OSP, które otrzymają dofinansowanie  ze względu               

na zbyt duże kwoty zawarte w złożonych wnioskach przez jednostki OSP).   

3.Planujemy przeznaczyć na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg 

Powiatowych w Kluczborku oraz utrzymania i konserwację dróg powiatowych  kwotę 

  -  2 895 004 zł. 

4. Planujemy przeznaczyć na inwestycje drogowe -  3 972 561 zł. 

5. Planuje się przeznaczyć środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa na drogach 

publicznych w powiecie związane z zakupem taboru autobusowego - 3 947 808 zł.  

6. Planujemy przeznaczyć środki finansowe na dynamiczną obsługę pasażerską  

(ekrany informujące pasażerów w autobusach) w ramach Programu  związaną z zakupem 

taboru autobusowego w kwocie - 246 000 zł. 

7. W budżecie powiatu na 2019 rok zaplanowano obligatoryjną rezerwę przeznaczoną 

 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 144 000 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 2019 r. 

Większość kwot wydatków Powiatu w 2019 r. to spłata kosztów inwestycji zrealizowanych 

w 2018 roku. Dotyczy to inwestycji zrealizowanych w ramach Programu pn. „Realizacja 



strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego 

RPO WO 2014 – 2020:  

1. 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 do poniesienia                              -  89 206 zł. 

2. 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: 

Wartość inwestycji                                                                    -  3 260 000 zł.                                                                           

Dotacja z Programu                                                                  -  2 771 045 zł.  

Dotacja z Gminy Wołczyn                                                           -  150 000 zł. 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego                                                 -  338 955 zł. 

3. Zakup taboru autobusowego - 13 szt. ekologicznych autobusów 

Ogółem                                                                                   -  3 947 808 zł.   

w tym: 

Dotacja z Programu                                                                   -  2 728 160 zł. 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego                                                  -  1 219 648 zł. 

4. Dynamiczna obsługa pasażerska 

(ekrany informujące pasażerów w autobusach)            

Ogółem                                                                                    -  246 000 zł.   

w tym: 

Dotacja z Programu                                                                   -  170 000 zł. 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego                                                  -  76 000 zł. 

Remonty dróg powiatowych ze środków Powiatu 

 Spłata części kosztów inwestycji zrealizowanej w 2018 roku: 

 1. Przebudowa połączenia ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego w Kluczborku 

 Wydatek Powiatu Kluczborskiego                                                 -  37 803 zł. 

Koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku oraz utrzymania 

 i konserwację dróg powiatowych 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego                                                  -  2 895 004 zł. 

Opracowanie projektów budowlanych na przebudowę dróg powiatowych 

1.Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej 

 nr 1340O na odcinku o długości 0,22km (od km 3+633 do km 3+853) 

-chodnik w miejscowości Laskowice. 

Dotacja z Gminy Lasowice Wielkie                                                 - 20 000 zł.                   

2.Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1326O               

na odcinku o długości 0,500 km (od km 9+750 do km 10+250 str. lewa) 

-chodnik w miejscowości Jasienie. 



Dotacja z Gminy Lasowice Wielkie                                                - 30 000 zł.                          

3.Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1328O              

na odcinku o długości 0,333km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa) 

-chodnik w miejscowości Chocianowice 

Dotacja z Gminy Lasowice Wielkie                                                - 30 000 zł.                          

Podsumowanie wydatków na  inwestycje  w ramach Programu oraz na remonty dróg 

powiatowych w 2019 r. 

1. Podsumowanie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Programu: 

Budowa ścieżek rowerowych ogółem                                            - 3 349 206 zł. 

w tym:    

dotacja w ramach Programu                                                       - 2 771 045 zł.  

dotacja Gminy Wołczyn                                                             -  150 000 zł. 

wydatek Powiatu Kluczborskiego                                                 -  428 161 zł. 

Zakup taboru autobusowego                                                      -  3 947 808 zł.   

w tym:                              

dotacja z Programu                                                                   -  2 728 160 zł. 

wydatek Powiatu Kluczborskiego                                                  -  1 219 648 zł. 

Dynamiczna obsługa pasażerska                                                  -  246 000 zł. 

dotacja z Programu                                                                   -  170 000 zł. 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego                                                  -  76 000 zł. 

Wydatki w ramach Programu ogółem:                                           -  7 542 014 zł. 

w tym: 

dotacja w ramach Programu                                                       -  5 745 205 zł. 

dotacja Gminy Byczyna                                                              -  150 000 zł. 

wydatek Powiatu Kluczborskiego                                                  -  1 647 809 zł. 

3. Spłata części kosztów inwestycji zrealizowanej                 -         -  37 803 zł. 

w 2018 roku (Przebudowa połączenia ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego w Kluczborku)     

4. Koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych                     -  2 895 004 zł. 

w Kluczborku oraz utrzymania i konserwację dróg powiatowych 

5. Opracowanie projektów budowlanych                                       -  80 000 zł. 

na przebudowę dróg powiatowych                                          

dotacja Gminy Lasowice Wielkie                                                  -  80 000 zł. 

Podsumowanie wydatków (od poz. 1 do 5) w 2019 r. ogółem:  10 555 821 zł. 

w tym: 

dotacja w ramach Programu                                                       -  5 669 205 zł. 

dotacja Gminy Wołczyn                                                              -  150 000  zł. 

dotacja Gminy Lasowice Wielkie                                                   -  80 000 zł. 

wydatek Powiatu Kluczborskiego                                                  -  4 656 616 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 2019 roku. 

W odniesieniu do kwot, które uwzględnił projekt budżetu na 2019 r. poproszono  

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    - 9 osób 

wstrzymujących się  - 0  

przeciw   - 0 

 

Ad.1. Pan Krzysztof Bocianek Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku omawiając 

aktualną sytuację dotyczącą zagrożeń związanych z afrykańskim pomorem świń (ASF) 

 na wstępie stwierdził, że choroba ta jest na terenie Polski i jeszcze jakiś czas będzie 

obecna. Dynamika rozwoju tej choroby nieznacznie spada, a doniesienia naukowa 

informują, że nie wszystkie świnie infekują się tym wirusem. Jednak należy się liczyć 

 z tym, że nie szybciej jak za 20 lat pozbędziemy się wirusa ASF w Polsce.  

Pan Krzysztof Bocianek zwrócił uwagę na fakt, iż w przypadku wystąpienia ogniska 

wirusa na danym terenie w promieniu do 10 km, przez okres 40 dni nie będzie można 

sprzedać żadnej świni. W związku z powyższym mogą wystąpić duże straty finansowe 

 dla rolników prowadzących hodowlę świń nie będących w strefie bezpośredniego ogniska 

choroby, a znajdujących się w strefie o promieniu do 10 km (nie jest przewidziana 

wypłata odszkodowań). 

Pan Krzysztof Bocianek stwierdził, że wykorzystywanie na drogach mat dezynfekcyjnych, 

które stwarzają mnóstwo problemów z obsługą oraz generują duże koszty 

 nie jest korzystne. i z tego powodu zaproponował zastosowanie do tych czynności 

posiadanych myjek ciśnieniowych typu Karcher. 

Odpowiadając na pytanie Pana Mieczysława Zalecińskiego Pan Krzysztof Bocianek 

potwierdził, że rezygnacja z mat dezynfekcyjnych dotyczy zarówno akcji związanych 

 z Grypy Ptaków jak i ASF. 

 

Ad.2. Pan Wiesław Szczerba przedstawił funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych 

 w warunkach zagrożeń okresu zimowego 2018/2019.  

Poinformował, że prace związane z zimowym utrzymaniem na drogach powiatowych 

prowadzone są według standardów określonych w zał. nr 1 do Uchwały Nr 37/113/2007 



Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 23 października 2007 r (Standardy zimowego 

utrzymania zostały opracowane w oparciu o obowiązujące do 1999 r. Zarządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 46 z dnia 25 października 1994 r.)  

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 z.u.d. O zaliczeniu dróg do 

poszczególnych standardów (lub ich wyłączeniu z z.u.d.) zadecydowano uwzględniając 

funkcję dróg w układzie komunikacyjnym, rodzaj nawierzchni dróg oraz natężenie ruchu 

drogowego.  

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 t     3 szt.  

· pług wirnikowy (interwencyjnie t  ::    3l szt.  

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

W obecnym sezonie zimowym praca sprzętu obcego przedstawiała się następująco:  

· Dyżur sprzętu przy ZUD - 8 dyżurów (55 godz.)  

· Praca przy zwalczaniu śliskości - 20 wyjazdów (220,5 godz.)  

· Odśnieżanie nie wystąpiło.  

· Praca koparki przy wykonywaniu mieszanki piaskowo solnej - 2 dni (6 godz.)  

Koszt pracy sprzętu obcego zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu w sezonie 

zimowym 2018/2019 dróg do dnia 20 grudnia 2018 wyniósł 41 720 zł.  

Pracownicy Obwodu Drogowo Mostowego pełnili dyżury i koordynowali pracę sprzętu. 

Ponadto pracowali przy zwalczaniu śliskości na przejściach dla pieszych oraz ścieżkach 

rowerowych.  

Mieszanka piaskowo solna (o zawartości soli 25 %) jest zmagazynowana na placu 

składowym Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie. Zapas mieszanki 

 wg stanu na dzień 20 grudnia wynosi 150 ton. W najbliższych dniach planujemy zakupić 

100 ton soli - 300 ton piasku. Z zakupionych materiałów wykonamy 400 ton mieszanki 

przeznaczonej do zwalczania śliskości. W okresie od 1 do 20 grudnia wysypano 

 253 tony mieszanki, o wartości 22 266 zł  

Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg.  

W obecnym sezonie zimowym dyżury wprowadzono 1 grudnia 2018 roku.  

Akcję zimową prowadzimy z Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie 

 przy ul. Kluczborska 60A, tel. 77/418 85 20. Pracami kierują i wyznaczeni 



 dyżurni. Zakres dyżurów uzależniony jest od prognozowanych warunków 

atmosferycznych i stanu przejezdności dróg.  

 

Pan Grzegorz Niezgoda przedstawił funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu 

z Kierownikiem Oddziału Terenowego w Oleśnie.  

Poinformował, że z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości 

wprowadzone będą dyżury pracowników Oddziału Terenowego w Oleśnie przy kierowaniu 

i koordynowaniu prac. Zakres dyżurów będzie uzależniony od prognozowania warunków 

atmosferycznych i stanu przejezdności dróg.  

Przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej wprowadzono standardy prac, 

 które uzależnione są od funkcji w układzie komunikacyjnym oraz obciążenia ruchem.  

Standardy te będą stosowane przy średnich warunkach zimowych. 

W wyniku przeprowadzonego i rozstrzygniętego przetargu w roku 2017, wyłoniono 

wykonawcę na usługi sprzętowo - transportowe w zakresie zimowego utrzymania dróg 

 na kolejne trzy sezony zimowe, w tym na sezon 2018/2019. Wykonawcą usług 

zimowego utrzymania dw nr 494 i dw nr 487 na terenie powiatu kluczborskiego 

 jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "TOMBUD", ul. Słowackiego 

1/40, 46-300 Olesno. Baza materiałowa znajduje się na składowisku znajdującym 

 się w Oleśnie przy ul. Leśnej. Plac składowy zapewniający obsługę dróg wojewódzkich 

znajduje się na terenie siedziby Oddziału Terenowego Olesno ul. Wielkie Przedmieście 3  

przy DK nr 11  

Sprzęt do usuwania gołoledzi to: 

- 4 pługo - solarki oraz do odśnieżania  

- 4 pługi, równiarka, spycharka,  

- ładowarka z napędem dwuosiowym i pojemności łyżki minimum 2 m3.  

Wymienione ilości sprzętu zabezpieczają prawidłowe utrzymanie dróg wg obowiązujących  

standardów w średnich warunkach zimowych.  

Materiały do zwalczania śliskości.  

Zwalczanie śliskości przewidziane jest przy użyciu materiałów uszorstniających 

(mieszanka piasku i soli). Materiały uszorstniające będą gromadzone na placu składowym 

w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych tut. Oddziału Terenowego.  

Stan materiałów na dzień 20.12.2018 r na bazie w Oleśnie wynosi:  

mieszanka piaskowo - solna w ilości - 614,80 ton  

 

Pan Jerzy Liberka poinformował o stanie utrzymania dróg krajowych administrowanych  

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rejon  

w Kluczborku.  



Sieć dróg objęta zimowym utrzymanie wynosi 171, 5 km plus 5,0 km drogi gminnej 

 na podstawie zawartego porozumienia GDDKiA Oddział Opole a Gminą Kluczborki 

 co stanowi 176,5 km.  

Zabezpieczenie (ochrona) przed zawiewaniem, opadami śniegu oraz zasłony 

przeciwśnieżne zamontowano 17,335 km przy drogach krajowych co stanowi 52 % ilości 

na terenie powiatu kluczborskiego ustawiono 9,1 km.  

GODKiA Rejon Kluczbork dysponuje do akcji zimowej 2018/19 odpowiednią ilości sprzętu:  

- do zwalczania śliskości:  solarki szt 8 plus ładowarka szt 1  

- do odśnieżania dróg:  

 pługi lemieszowe szt 16,  

równiarki szt 2,  

pług wirnikowy szt l,  

ładowarki szt 2  

Wykonawcą powyższych usług jest firma: BADER-DROG Sp. z 0.0. Sp. komandytowa 

Dalachów 354,46-325 Rudniki . 

Zabezpieczenie w materiał do zwalczania śliskości zimowej zlokalizowanym na placu 

składowo-magazynowym w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej  

 - sól drogowa:  2500 ton  

 - piasek:  400 ton  

Rejon w Kluczborku GDDKiA w ramach nałożonych zadań statutowych administruje 

 i prowadzi bieżące utrzymanie następujących odcinków dróg krajowych 

 na terenie powiatu kluczborskiego:  

· droga krajowa nr 11 ode. Kostów - Ciarka, od km 466+309 do km 501+423  

- 35,114 km,  

· droga krajowa nr 42 ode. Duczów Mały - Przybkowice, od km 12+901  

do km 44+564 - 31,921 km,  

· droga krajowa nr 45 ode. Bierdzany - Kluczbork, od km 132+216 do km 151+661  

- 19,445 km,  tj. łącznie 86,480 km dróg krajowych.  

Rejon w Kluczborku w 2019 roku będzie prowadził działania bieżące w zakresie 

utrzymania dróg i obiektów mostowych, tj. w szczególności: remonty nawierzchni jezdni, 

poboczy, chodników, odwodnienia, odnowienie oznakowania poziomego, remont 

oznakowania pionowego i urządzeń brd, utrzymanie czystości i zieleni, zimowe 

utrzymanie dróg.  

W ramach zadań Oddziału w Opolu GDDKiA w roku 2019 na terenie powiatu 

kluczborskiego przewidywane są następujące zamierzenia:  

1. Remont mostu w Kostowie, w ciągu DK 11.  

2. Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego Realizacji  



inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej Sl1 Kępno - Al na odcinku Kępno - granica 

województwa (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)"  

Pan Jerzy Liberka poinformował, że kolejny etap dokończenia obwodnicy Kluczborka 

jest w fazie przetargu.  

Pan Andrzej Maliński Naczelnik Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych 

Urzędu Gminy Wołczyn poinformował, że na terenie Wołczyna prace związane z zimowym 

utrzymaniem dróg będą prowadzone na odcinkach o łącznej długości: odśnieżanie: 

 8,801 km , zwalczanie śliskości: 8,801 km, poza terenem Wołczyna na odcinkach 

 o łącznej długości: odśnieżanie: 50,795 km.  

W gminie Wołczyn przeznaczono 35 tys. zł na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 

2018 - 2019. Podpisano 5 umów na przygotowanie dróg na terenach wiejskich, w ramach  

których przygotowano optymalną ilość sprzętu: pięć ładowarek oraz ciągnik z lemieszem 

 i posypywarka. Natomiast w Wołczynie odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zajmie 

 się PGKiM Sp. z o. o., przy wykorzystaniu ciągnika z pługiem i rozrzutnikiem 

 oraz ładowarki. Zgromadzono 60 ton 4% mieszanki solno-piaskowej.  

 

Pan Artur Witek Prezes Spółki Hydrokom poinformował, że jego spółka zarządza 

infrastrukturą wodociągową na terenie trzech gmin powiatu kluczborskiego tj. gminy 

Kluczbork, Byczyna i Lasowice Wielkie. Spółka Hydrokom jest gotowa do działań 

 przez okres całego roku i nie przewiduje się specjalnych dodatkowych zadań 

 na okres zimowy. 

 

Pan Jan Kałurza przedstawiciel Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Opole jednostka 

terenowa Kluczbork powiedział, że jednostka terenowa Kluczbork posiada 600 km 

 linii napowietrznej średniego napięcia oraz 600 km linii niskiego napięcia, 100 km 

 kabli średniego napięcia, 200 km kabli niskiego napięcia, 600 stacji transformatorowych 

i 50 000 odbiorców. Na terenie jednostki terenowej pracuje 19 osób w systemie 

dwuzmianowym. Pogotowie domowe każdego dnia pełni 6 osób od godziny 22.00 

 do 7.00. wyposażone w dwa pojazdy techniczne. Ponadto firma posiada 3 podnośniki 

 o zasięgu 18 do 20 m i koparkę. Przy awariach masowych firma posiłkuje się sprzętem 

 w dyspozycji Oddziału Opole w postaci 2 samochodów specjalistycznych „Hiab”, 

podnośnikiem o wysokości pracy do 30 m. Nie przewiduje się specjalnego przygotowania 

do okresu zimowego, największym zagrożeniem są silne i gwałtowne wiatry w terenie 

zalesionym. Sukcesywnie następuje zamiana linii napowietrznych na linie kablowe 

 i w ciągu 5 lat powinna być całkowicie zrealizowana. 

 

Pan Wojciech Marciniszyn Odział Opolski Zakładu Gazowniczego Gazownia w Kluczborku 

poinformował, że prowadzone jest Pogotowie Gazowe od godziny 6.00 do 22.00, 



 a w porach nocnych są dyżury domowe. Pracownicy Pogotowia od stycznia wyposażeni 

będą w 2 samochody do działań oraz 2 samochody sieciowe. W przypadkach większych 

zdarzeń posiłkują się pomocą z innych ościennych gazowni. Ogólnie Zakład obsługuje 

prawie 500 km sieci średniego i niskiego ciśnienia. 

 

Pan podinsp. Paweł Kolczyk – Komendant Powiatowy 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. 

W związku z realizacją w/w zagadnienia Policja podejmuje następujące kroki :  

- wykonywanie czynności prewencyjno - rozpoznawczych pod kątem zorganizowania 

 i niesienia pomocy wszystkim, którzy w związku z trudnymi okolicznościami życiowymi 

znaleźli się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia;  

- prowadzenie bieżącego rozpoznania rejonów służbowych pod kątem ujawniania osób 

niepełnosprawnych, starszych, niedołężnych, samotnych i bezdomnych oraz dzieci 

dojeżdżających do szkół;  

- penetracja rozpoznanych miejsc przebywania osób bezdomnych i samotnych 

 a następnie przekazywanie informacji w tym zakresie służbom pomocy społecznej 

 i władzom samorządowym;  

- w ramach codziennej służby oraz realizacji zadań doraźnych dokonuje się kontroli 

dworców PKS, PKP , działek oraz innych miejsc grupowania się osób bezdomnych;  

- w momencie ujawnienia osoby bezdomnej, nieporadnej życiowo doprowadzenie 

 do Ośrodka Pomocy Społecznej celem przeprowadzenia przez właściwego pracownika 

wywiadu środowiskowego i umieszczenia w schronisku / w przypadku uzyskania takiej 

zgody /;  

- w przypadku ujawnienia osoby bezdomnej będącej po spożyciu alkoholu lub podobnie 

działającego środka, której zachowanie, stan fizyczny oraz okoliczności pozwalają 

 na przypuszczenie, że może ona ulec zamarznięciu Policja doprowadza 

 do tut. KPP w celu zatrzymania do wytrzeźwienia i umieszczenia PDoZ ;  

Pan podinsp. Paweł Kolczyk zwrócił uwagę na fakt, iż istnieje problem związany 

 z konieczności przewiezienia osoby nietrzeźwej, zagrożonej do Izby Wytrzeźwień                     

w Opolu. Aby Policja mogła kierować zagrożone nietrzeźwe osoby do powyższej placówki 

potrzebne są umowy pomiędzy gminami a placówką Izby Wytrzeźwień na zapłacenie 



kosztów pobytu w placówce. Kwota pobytu w skali roku dla poszczególnej gminy oscyluje 

w granicach 3000 zł. 

W przypadku osób trzeźwych nie istnieje problem zapewnienia jej bezpieczeństwa                

przez służby Policji włącznie z transportem do miejsca docelowego zakwaterowania.                

W 2018 roku nie zanotowano zgonów z powodu wychłodzenia. 

 

Pan Andrzej Szajniuk Straż Miejska w Wołczynie stwierdził, że wprowadzenie zakazu 

sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie miasta Wołczyn było bardzo 

korzystne dla mieszkańców miasta. Potrzeba zawiezienia do Izby Wytrzeźwień 

 jest konieczna i w związku z tym Pan Burmistrz Wołczyna zatwierdzi pewną kwotę 

 na powyższy cel. 

 

Pan Andrzej Kicmach ze Straży Miejskiej w Kluczborku stwierdził, że ilość osób 

bezdomnych na terenie Kluczborka jest płynna i w zależności od okresów oscyluje 

 w granicach 10 – 15 osób. Około 8 – 10 osób bezdomnych rocznie jest przewożonych 

 do ośrodków w Bielicach lub Kępicach przez Straż Miejską w Kluczborku. 

 

Pan podinsp. Paweł Kolczyk zaapelował żeby nie bagatelizować sygnałów o bezdomnych 

 i wszelkie informacje przekazywać do dyżurnego Policji.  

 

W związku z brakiem możliwości uczestnictwa w posiedzeniu Pan Piotr Rasztar Powiatowy 

Inspektor nadzoru Budowlanego przesłał pisemne sprawozdanie z informacji na temat 

„Nadzór nad obiektami  wielkopowierzchniowymi w sytuacji wystąpienia dużych opadów 

śniegu”. 

 

Ad.3. Pan podinsp. Paweł Kolczyk poinformował, że doświadczenia lat ubiegłych 

wskazują na wzrost w okresie ferii zimowych zjawisk patologicznych, zdarzeń 

 o charakterze kryminalnym i drogowym, dotykających także dzieci i młodzież na terenie 

naszego powiatu. Część dzieci i młodzieży będzie korzystała ze zorganizowanych form 

wypoczynku zimowego, pozostała część z różnych przyczyn spędzi ferie w miejscu 

zamieszkania, bez właściwie zorganizowanego wolnego czasu. W związku z powyższym 

należy oczekiwać wzmożonego ruchu zarówno autobusów przewożących dzieci i młodzież 

na zimowiska jak i nasilony ruch samochodów osobowych. Powyższe spiętrzenie ruchu 

będzie występowało w szczególności w dniach rozpoczęcia i zakończenia ferii, głównie 

 na drogach dojazdowych. W celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku oraz ochrony 

osób małoletnich przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami w okresie ferii zimowych 

zasadnym jest podjęcie szeregu działań profilaktycznych przez Policję we współdziałaniu 

z innymi instytucjami l organizacjami. Mając na uwadze zwiększone zagrożenie 



bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych na terenie działania Komendy 

Powiatowej Policji w Kluczborku w ramach akcji "Bezpieczne Ferie" podjęte zostaną 

następujące działania: zwiększenie liczby policjantów na trasach, drogach dojazdowych 

do miejscowości i w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży, powiadomienie lokalnych 

środków masowego przekazu o planach przeprowadzenia przez Policję działań 

kontrolnych, informując jednocześnie o możliwości zgłoszenia przez organizatorów 

wyjazdów, rodziców lub opiekunów wyjeżdżających dzieci miejsca i czasu rozpoczęcia 

przewozów zorganizowanych grup dzieci celem umożliwienia funkcjonariuszom służby 

ruchu drogowego policji dokonania kontroli kierowcy i stanu technicznego pojazdów;  

- przeprowadzenie lustracji rejonów zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży 

 pod kątem bezpieczeństwa w ruchu oraz w miejscach ich pobytu,  

- przeprowadzenie spotkań i pogadanek propagujących bezpieczne zachowanie 

w ruchu drogowym,  

- dokonanie kontroli miejsc wypoczynku zimowego młodzieży szkolnej mając na uwadze 

ujawnianie wszelkich nieprawidłowości związanych z warunkami bytowymi, opieką 

 i nadzorem jakie winien zapewnić organizator  

- bieżące kontrolowanie stanu technicznego pojazdów i autokarów przewożących głównie 

dzieci i młodzież, w trakcie tych czynności zwrócenie szczególnej uwagi na  

· stan trzeźwość kierowców autobusów,  

· braki w wyposażeniu w tym także dotyczące urządzeń samoczynnie rejestrujących  

- prędkość pojazdu, czas jazdy oraz postoju nie rejestrujących prędkość pojazdu, 

czas jazdy oraz postoju,  

· prawidłowość oświetlenia pojazdów,  

· dobór miejsc postoju w czasie podróży,  

· dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze,  

- kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa przewozu dzieci 

 w pojazdach;  

- prowadzenie kontroli i działań represyjnych wobec kierujących, łamiących przepisy 

ruchu drogowego;  

- kontrolowanie stanu trzeźwości kierujących pojazdami, a także sprawność fizyczną 

i kwalifikacje zawodowe kierowców wykonujących grupowe przewozy;  

- nasilenie działań patrolowych ukierunkowanych na zwalczenie : narkomanii, 

alkoholizmu, kradzieży i rozbojów, dzieci pozostawionych bez opieki;  

- kontrolowanie miejsca sprzedaży alkoholu i papierosów pod kątem niedopuszczenia  

do jego sprzedaży osobom niepełnoletnim ;  

- rozpoznanie i kontrolę miejsc, w których może dochodzić do dystrybucji środków 

odurzających;  

- kontrolowanie tzw. "dzikich ślizgawek" ;  



- kontrolowanie miejsc gromadzenia się członków nieformalnych grup subkulturowych  

w celu wyeliminowania potencjalnych źródeł agresji bądź innych zachowań niezgodnych 

 z prawem;  

- uczestnictwo, współorganizowanie i pomoc w realizacji przedsięwzięć mających na celu 

zapewnienie bezpiecznego wypoczynku przez młodych ludzi, którzy spędzają ferie 

 w miejscu zamieszkania, a w szczególności poprzez rozpoznanie zakresu możliwości 

 i form spędzanie wolnego czasu proponowanego młodym ludziom spędzającym ferie 

 w miejscu zamieszkania.  

 

Pan Andrzej Kicmach poinformował o tym, że Straż Miejska będzie we wszystkich 

miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

Pan Andrzej Szajniuk przekazał informację, że nie było przestępstw ujawnionych  

przez Straż Miejską w dotychczasowym zimowym okresie. 

 

Pani Powiatowy Inspektor Sanitarny Małgorzata Zabierowska przedstawiła informację 

odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 

 w 2019 r. 

Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego 

m. in. poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji oraz 

warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia zbiorowego. W czasie ferii zimowych 

 w 2019 r., zarejestrowane przez organizatorów w elektronicznej bazie wypoczynku MEN 

i zgłoszone do Opolskiego Kuratora Oświaty, turnusy zorganizowanego wypoczynku dzieci 

i młodzieży będą poddawane bieżącym kontrolom sanitarnym. Kontrole 

będą podejmowane także w wyniku interwencji osób zgłaszających wątpliwości, związane 

z bezpieczeństwem sanitarnym obiektów. 

Podczas kontroli ocenie podlegają warunki pobytu dzieci i młodzieży  w zakresie: 

• zakwaterowania; 

• utrzymania higieny osobistej uczestników; 

• prowadzonego żywienia, w tym jakości podawanych potraw;  

• bezpieczeństwa prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych; 

• sposobu zapewnienia opieki medycznej. 

Przeprowadzający kontrolę sprawdzają m.in. : 

• aktualny wynik badania wody, potwierdzającej właściwą jakość wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi; 

• umowa na wywóz nieczystości – w przypadku gdy jest to obiekt, który nie jest objęty 

stałym nadzorem; 



• umowy z jednostką lub osobą świadczącą podstawową opiekę zdrowotną – w 

przypadku braku opieki medycznej na miejscu; 

• karty kwalifikacyjne uczestników, zeszyt porad zatrudnionej przez organizatora 

pielęgniarki; 

• orzeczenia lekarskie o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu, których 

istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. 

Pani Powiatowy Inspektor Sanitarny Małgorzata Zabierowska zwróciła uwagę na sytuację 

epidemiologiczną odry na terenie Polski. 

W pierwszym półroczu 2018 r. w Europie zarejestrowano około 41 tys. zachorowań  

na odrę, zmarło 37 osób. Zachorowały głównie osoby nieszczepione. Najwięcej,  

bo kilkadziesiąt tysięcy zachorowań, było na Ukrainie, mniej – po kilka tysięcy –  

we Francji, Włoszech, Grecji.  Zachorowania te związane były ze spadkiem 

wyszczepialności przeciwko odrze.  

W Polsce od stycznia do września br. odnotowano 123 przypadki zachorowań na odrę                        

(w analogicznym okresie roku ubiegłego było 46 przypadków). W powiecie kluczborskim 

zachorowały 2 osoby, w tym 5 miesięczne dziecko (nie podlegające jeszcze szczepieniom 

ochronnym) i kilkulatek zaszczepiony tylko 1 dawką szczepionki. Dzięki temu, 

 że w Polsce wyszczepialność utrzymuje się na poziomie powyżej 90 % (woj. opolskie 

94%) pojawiły się jedynie ogniska epidemiczne. Większość zachorowań na odrę w Polsce  

to przypadki zawleczone, związane z obywatelami Ukrainy, którzy tu pracują.  

W Polsce ilość odmów szczepień narasta z roku na rok, w 2010 było 3437 odmów,  

w 2016 – 23147,  a  w 2017 – 30089. Na terenie powiatu kluczborskiego,  z powodu 

odmów szczepień, nie zaszczepiono około 35 dzieci.  

Ze względu na wysoką zakaźność odry (jedna osoba jest w stanie zakazić kilkanaście 

osób), w sytuacji dalszego spadku poziomu zaszczepienia przeciwko odrze (czyli wzrostu 

w populacji liczby osób wrażliwych na zakażenie) istnieje ryzyko pojawienia się ognisk 

epidemicznych.  

 


