
 

Informacja ze wspólnego posiedzenia 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

w dniu 28.03.2019 r. 

 

 

Zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,  

w dniu 28 marca 2019 r., odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Kluczborku oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Spotkanie otworzył Pan Mirosław Birecki, Starosta Kluczborski Przewodniczący 

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, który przywitał przybyłych uczestników 

oraz  przedstawił tematykę omawianych zagadnień 

Porządek posiedzenia: 

1. Aktualna sytuacja w kraju dotycząca zagrożenia afrykańskim pomorem 

 świń (ASF) i wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI). 

2. Straty spowodowane suszą w powiecie kluczborskim w 2018 r. 

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

za zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019. 

4. Omówienia aktualnej sytuacji hydrologicznej na rzekach i stanu urządzeń 

hydrotechnicznych oraz wykonanych inwestycjach w 2018 roku, a także poinformowanie 

o planowanych zadaniach do realizacji w 2019 roku przez Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Kluczborku na terenie powiatu kluczborskiego. 

5. Przedstawienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego                      

w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok. Ocena stanu bezpieczeństwa                       

w powyższym zakresie. 

6. Przedstawienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa publicznego w powiecie 

kluczborskim za 2018 rok. Ocena stanu bezpieczeństwa w powyższym zakresie. 

7. Przedstawienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa sanitarnego powiatu 

kluczborskiego za 2018 rok. Ocena stanu bezpieczeństwa w powyższym zakresie. 

8. Przedstawienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu 

kluczborskiego za 2018 rok. Ocena stanu bezpieczeństwa w powyższym zakresie. 

9. Przedstawienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa infrastruktury budowlanej                  

w powiecie kluczborskim za 2018 rok. Ocena stanu bezpieczeństwa w powyższym 

zakresie. 

10. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Kluczborku, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku 



oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku 

 za 2018 rok przez członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

W posiedzeniu PZZK uczestniczyli – (lista obecności w załączeniu). 

 

Ad.1. Pani Urszula Pękala-Duda przedstawiciel Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Kluczborku przedstawiła aktualną sytuację w kraju dotyczącą 

zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF) i wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI). 

Niestety nie udało się zahamować całkowicie zagrożenia afrykańskim pomorem świń 

(ASF). Stwierdziła, że na chwilę obecną na terenie powiatu kluczborskiego i powiatów 

ościennych powyższe zagrożenie nie występuje, a odstrzał dzików odbywa się w sposób 

kontrolowany, ich populacja uległa zmniejszeniu. Nie zanotowano przypadków grypy 

ptaków. Pani Urszula Pękala-Duda przekazała ponadto ulotki informacyjne 

w celu rozpropagowania dla przedstawicieli gmin odnośnie „ASF” oraz „uboju 

 z konieczności”. 

Pan Mieczysław Zaleciński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, 

Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia – Szef Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku potwierdził, że z informacji uzyskanych 

 od Łowczego Wojewódzkiego wynika, że Koła Łowieckie dokonują planowanych 

odstrzałów dzików na  terenie Opolszczyzny szczególnie wzdłuż autostrady A4. 

 

Ad.2. Pan Dariusz Dec przedstawiciel gminy Kluczbork poinformował o stratach 

spowodowanych przez zjawisko suszy na terenach wiejskich swojej gminy. 

Liczba gospodarstw dotkniętych klęską wyniosła -11 

Powierzchnia dotknięta klęską – 517,88 ha 

Wielkość strat w uprawach - 521 230 zł 

Wielkość strat w uprawach sadów i plantacji roślin wieloletnich – 69 880 zł  

Razem – 591 100 zł. 

Pan Andrzej Maliński przedstawiciel gminy Wołczyn poinformował o stratach 

spowodowanych przez zjawisko suszy na terenach wiejskich swojej gminy. 

Liczba gospodarstw dotkniętych klęską wyniosła -145 

Powierzchnia dotknięta klęską – 4 048 ha 

Wielkość strat w uprawach – 7 117 800 zł 

Pan Marek Rychlicki przedstawiciel gminy Byczyna poinformował o stratach 

spowodowanych przez zjawisko suszy na terenach wiejskich swojej gminy. 

Liczba gospodarstw dotkniętych klęską wyniosła -185 

Powierzchnia dotknięta klęską – 5 000 ha 

Wielkość strat w uprawach – 8 000 000 zł 



Pani Irena Urbanowicz przedstawiciel gminy Lasowice Wielkie poinformowała, 

 że na terenie gminy Lasowice nie wystąpiło zjawisko suszy oraz straty spowodowane 

 w związku z powyższym. 

Pan Mieczysław Zaleciński -Szef Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Kluczborku przedstawił informację  o stratach spowodowanych przez 

zjawisko suszy w powiecie kluczborskim, 

W powiecie kluczborskim: 

- klęska dotknęła 311 gosp. rolnych,  

- pow. dotknięta klęską wyniosła 9565,96 ha,  

a wielkość strat w uprawach rolnych 15.638.99,00zł  

oraz w plantacjach 69.880,00 zł  

RAZEM STRATY:  15.708.870,00 zł  

 

Ad. 3. Pan Wiesław Szczerba Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku 

przekazał informację o pracach związanych z zimowym utrzymaniem dróg 

 i ulic powiatowych na obszarze działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku 

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych na obszarze 

działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, obejmującego powiat kluczborski 

 z miastami: Kluczbork, Byczyna i Wołczyn prowadzone były na sieci o długości:  

- 354,9 km  

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

- 38,7 km  

Stanowi to podwójną ilość dróg jakie utrzymuje GDDKiA na naszym terenie. 

Łączne koszty zimowego utrzymania dróg wynosiły 257 000 zł w sezonie poprzednim 

wydatkowano 170 000 zł. Największe koszty dotyczyły likwidacji śliskości na jezdni. 

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.  

Tylko w miejscach niebezpiecznych tj. na łukach, zakrętach, spadkach zwalczana 

 jest śliskość mieszanką solno-piaskową – zużyto 945 ton. 

 

Pan Rafał Pydych p.o. Kierownika Rejonu w Kluczborku GDDKiA  

poinformował o realizacji robót zimowego utrzymania w sezonie 2018/2019 w Rejonie 

GDDKiA. 

Rejon GDDKiA w Kluczborku  w sezonie 2018/2019  utrzymywał 176,5km 

 w tym:171,5 km dróg krajowych plus 5,0 km drogi gminnej /na podstawie zawartego 

porozumienia GDDKiA Oddział Opole a Gminą Kluczbork/z tego  91,4 km  na terenie  

powiatu  kluczborskiego  co stanowi 52%.  



Zabezpieczenie (ochrona) przed zawiewaniem i opadami śniegu; 

Stosowano zasłony przeciwśnieżne. 

Ustawiono zasłon przeciwśnieżnych   17,3 km plus  1,0 km/droga gminna/z tego: 

 6,9  km   na terenie powiatu  kluczborskiego co stanowi  40%  

Obecnie została zdemontowana. 

Zużyto materiałów na całą sieć dróg podczas sezonu:  

sól drogowa         2334  ton 

piasek                 233  ton 

Sprzęt do zwalczania skutków zimy -  ilość sprzętu użyta: 

-do zwalczania  śliskości  zimowej:  8  solarek  z pługami  

-do odśnieżania  dróg:8  pługów  oraz1  równiarkę 

Szacowane koszty zimowego utrzymania  do dnia 28.03.2019 r. -  1 817tys. zł  

Wykonawcą usług była firma: BADER-DROG Sp. z o.o. Sp. komandytowa Dalachów 

 354 , 46-325  Rudniki. 

 

Ad.4. Pan Wojciech Świdziński Kierownik Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Nadzór Wodny w Kluczborku omówił aktualną sytuację hydrologiczną na rzekach 

 i przedstawił stan urządzeń hydrotechnicznych. 

Powiedział, że w związku z brakiem pokrywy śnieżnej w okresie zimowym zagrożenie 

związane z wiosennym wezbraniem wód nie wystąpiło, natomiast zaczęły pojawiać 

 się objawy suszy atmosferycznej i glebowej. 

Zbiornik wodny Kluczbork jest na bieżąco monitorowany przez pracowników nadzoru 

wodnego, na bieżąco monitorowane są również jazy wodne na rzece Stobrawa 

 w miejscowościach Ciarka, Bąków, Ligota Dolna, Krężel. Ponadto oczyszczane są kraty 

na wlotach cieków na terenie miasta Kluczborka, podejmowane są również dodatkowe 

czynności po każdorazowym zgłoszeniu występowania zatorów na rzekach. 

W 2018 roku PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Kluczborku zrealizował roboty 

utrzymaniowe: 

- rzeka Stobrawa 10 571 mb, 

- zbiornik wodny Kluczbork – koszenie powierzchni trawiastych i konserwacja rowów 

opaskowych, 

- kanał Kluczborska Struga – 4 770 mb, 

Rzeka Wołczynka 2 420 mb. 

Odnośnie planowanych robót utrzymaniowych na rzekach i zbiornikach na terenie 

powiatu Kluczborskiego planowane są do wykonania prace na rzece Stobrawa, na ciekach 

przepływających przez miasto Kluczbork i Wołczyn oraz na zbiorniku Kluczbork. 



 

Ad. 5. Pan kpt. Sebastian Jantos Z-ca Komendanta Powiatowego PSP 

 w Kluczborku przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Poinformował, że zgodnie z regulaminem organizacyjnym Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku na dzień 31 grudnia 2018r. miała przyznane 

 56 etatów: w tym 53 etaty funkcjonariuszy, 2 etaty pracownika cywilnego oraz 1 etat 

korpusu służby cywilnej. 

W roku 2018 zakupy umundurowania i ekwipunku osobistego strażaków 

 w 2018 roku wyniosły 31.932,27 zł. Dodatkowo zakupiono 8 kompletów ubrań 

specjalnych w ramach rezerwy celowej. 

Pozostałe ważniejsze zakupy ze środków budżetowych komendy przedstawiały 

 się następująco: 

1. Poduszki ciśnieniowe  z osprzętem- 12.845zł. 

2. Myjnia ciśnieniowa - 3.487,05zł. 

3.Aparat powietrzny - 2.755,20zł. 

4. Motopompa szlamowa - 6.260zł. 

5. Doposażenie sprzętu ratownictwa wysokościowego - 513zł. 

6. Sprzęt łączności - 4.906,47zł. 

7. Pozostały sprzęt ratowniczy i pożarniczy - 7.478,94zł. 

8. Wyposażenie biur i pomieszczeń socjalnych - 11.803,66zł. 

W 2018 roku zrealizowano również wydatki z funduszu klęskowego, w ramach którego 

zakupiono węże pożarnicze na kwotę 8.700zł. oraz osprzęt i materiały eksploatacyjne 

 do pilarek na kwotę 3.000zł. 

W 2018 roku komendzie przyznano rezerwę celową, w ramach której zrealizowano: 

1. Wymiana wykładzin w pomieszczeniach biurowych - 15.000zł. 

2. Remont wspinalni - 7.000zł. 

3. Montaż klimatyzacji -  30.000zł. 

4. Malowanie pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10.000zł. 

5. Przegląd urządzeń hydraulicznych - 8.000zł. 

6. Wymiana akumulatorów – 3.000zł. 

Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku w 2018 r. pozyskała środki finansowe 

 od podmiotów zewnętrznych poprzez Fundusz Wsparcia.   

• PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork przekazało kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem 

 na zakup spalinowej okrzesywarki do gałęzi na wysięgniku teleskopowym. 

• Gmina Kluczbork, Gmina Wołczyn, Gmina Byczyna i Gmina Lasowice Wielkie 

przekazały po 5.000,00 zł każda z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej 

wraz z osprzętem oraz sprzętu łączności bezprzewodowej. Zakup centrali 



współfinansowany był ze środków finansowych pochodzących z wpływów 

uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, 

przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń Komendanta Głównego PSP w kwocie 

15.000,00 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła 39.906,47 zł. 

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. 

Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku w roku 2018, zorganizowała i przeprowadziła 

jedno szkolenie dla strażaków ratowników OSP powiatu kluczborskiego, na którym 

przeszkolono 37 osób, w sumie: 

z OSP w KSRG 15 osób, 

z OSP poza KSRG 22 osoby. 

W 2018 roku nastąpił nieznaczny wzrost ilości zdarzeń  

(o 4,4%- 39 zdarzeń) w porównaniu z rokiem 2017. Ilość pożarów zwiększyła 

 się o 57 zdarzeń, a miejscowych zagrożeń zmniejszyła się o 41 zdarzeń. Nastąpił wzrost 

ilości alarmów fałszywych o 22. Największa ilość zdarzeń w 2018 roku została 

odnotowana w gminie Kluczbork (604), co stanowi 38,72% wszystkich interwencji. 

We wszystkich gminach miejsko-wiejskich występuje zdecydowanie więcej zdarzeń 

 niż w gminie wiejskiej Lasowice Wielkie (141). 

Do likwidacji skutków zdarzeń wysłano samodzielnie jednostki OSP w przypadku 

121 pożarów i 170 miejscowych zagrożeń. Udział tylko jednostek OSP w tych zdarzeniach 

wynikał ze skali i charakteru zdarzenia. Wszystkie pożary to pożary małe np. pożar 

nieużytków, śmietników itp., natomiast miejscowe zagrożenia dotyczyły głównie usuwania 

skutków silnych wiatrów i lokalnych podtopień. 

Najwięcej zdarzeń odnotowano w miesiącu sierpniu (112). Pożary były skutkiem wysokich 

temperatur oraz prowadzonych pracach polowych przyczyniających się do pożarów 

ściernisk, stogów i maszyn rolniczych. W miesiącu tym odnotowano też sporo interwencji 

związanych z usuwaniem gniazd owadów błonkoskrzydłych. Największa ilość pożarów 

wystąpiła w kwietniu i były to głównie pożary suchych traw. 

W  2018 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku odnotowała 

322 pożary. Zdecydowana większość z nich to pożary małe (315), które stanowią 

 97,8 % wszystkich pożarów. 

Z zestawienia ilości zdarzeń w rozbiciu na godzinę zauważenia wynika, 

że 87,7% wszystkich interwencji występuje w godzinach między 09:00  - 24:00. 



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż średnio do 87 % zdarzeń podmiot ksrg 

dociera przed upływem 15 minut od zdarzenia, a przypadki dojazdu w czasie powyżej 

 15 minut dotyczyły zdarzeń w sytuacji zgłoszenia wielu zdarzeń jednocześnie 

Gotowość jednostek jest utrzymana na dobrym poziomie. Średni czas dysponowania 

jednostek systemu KSRG wyniósł ok. 2,5 minuty. 

Pan kpt. Sebastian Jantos stwierdził, że należy dążyć do zwiększenia wyszkolenia 

specjalistycznego dla druhów OSP. Strażacy ochotnicy nie posiadają specjalistycznych 

przeszkoleń, za wyjątkiem kursu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Przyglądając się bliżej bazie sprzętowej jednostek OSP powiatu kluczborskiego można 

zauważyć, że znaczna część samochodów ratowniczo-gaśniczych jest już znacznie 

wysłużona.  Nasuwa to wniosek dla samorządów, które powinny w dalszym ciągu               

(w ramach możliwości finansowych) dążyć do wymiany samochodów pożarniczych 

stanowiących wyposażenie jednostek OSP na nowsze. 

 

Ad.6. Pan podinsp. Paweł Kolczyk Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku 

przedstawił informację na temat bezpieczeństwa publicznego w powiecie kluczborskim               

za rok 2018. 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku dysponuje 127 etatami funkcjonariuszy.                   

W skład Komendy wchodzą 2 posterunki zlokalizowane w Byczynie z ilością 8 etatów   ora 

zWołczynie z ilością 13 etatów. Komenda Powiatowa dysponuje wydziałem prewencji z 64 

etatami, wydziałem kryminalnym z ilością 35 etatów. Pan Komendant podziękował gminie 

Kluczbork za coroczne wsparcie finansowe w kwocie 11 000 zł z przeznaczeniem 

 na dodatkowe patrole Policji.  

Pan Komendant poinformował, że w 2018 roku 37 000 zł zostało przekazane ze środków 

Starostwa Powiatowego na zakup nowoczesnego samochodu Astra dla funkcjonariuszy 

ruchu drogowego. Ponadto ze środków gminnych przekazano 25 000 zł na zakup 

samochodu Hyundai z przeznaczeniem dla służby dzielnicowych. 

W roku 2018 wystąpiły trzy nowe zagrożenia na naszym powiecie. Jedne z nich to śmieci 

i odpady zlokalizowane na wyrobisku na terenie gminy Byczyna. W tej sprawie 

prowadzone jest postępowanie z udziałem powołanego biegłego. 

Kolejnym zdiagnozowanym nowym zagrożeniem jest występująca metoda oszustwa  

„na wnuczka”. Prowadzone czynności mają charakter niejawny. 

Kolejnym zagrożeniem są narkotyki których w roku 2018 kluczborscy funkcjonariusze 

zabezpieczyli w ilości 17 kg. Były to środki w postaci amfetaminy, marihuany, haszysz, 

kokaina i inne środki. Unormowała się sytuacja z dopalaczami i zjawisko to powoli 

wygasa. 



Czas reakcji na zdarzenie funkcjonariuszy Policji średnio wynosi 7 minut 35 sekund. 

Komenda Policji w 2018 roku przeprowadziła 4 alarmy bojowe dla podległych Policjantów, 

najczęściej dotyczyły poszukiwania osób zaginionych. 

Pan podinsp. Paweł Kolczyk stwierdził, że Krajowa mapa zagrożeń w sposób bardzo dobry 

sprawdza się w wykrywaniu wykroczeń. Można w sposób anonimowy zgłaszać zdarzenia 

na terenie naszego powiatu lub skontaktować się bezpośrednio z dzielnicowym.  

W Komendzie Powiatowej Policji w Kluczborku w roku 2018 odnotowano 13 354 różnych 

wykroczeń. Stanowi to spadek o ponad 2000 wykroczeń w stosunku do roku ubiegłego. 

Do sądu skierowano około 900 spraw  i jest to o 100% więcej niż w roku ubiegłym. 

Najwięcej spraw stanowi odmowę przyjęcia grzywny w drodze mandatu z tytułu 

przekroczenia prędkości podczas rejestracji laserowym miernikiem prędkości. 

Ilość nałożonych mandatów w roku 2018 spadła o połowę, natomiast pouczeń 

odnotowano 5120. 

Ze statystyk Policyjnych wynika, że odnotowano o 1 wypadek więcej w 2018 roku 

niż w 2017, natomiast spadła liczba rannych o 7 osób. Najbardziej niebezpiecznym 

miesiącem okazał się październik.  

Analizując przyczyny zaistniałych zdarzeń drogowych odnotowano wzrost 

 w następujących kategoriach; 

- wymuszenie pierwszeństwa przejazdu z 131 do 141 (+10 zdarzeń) 

- niewłaściwe skręcanie z 16 do 23 ( +7 zdarzeń) 

-  poślizg droga /zdarzenia z zwierzyną  z 0/54 do 0/62 (+8 zdarzeń) 

- wymuszenie pierwszeństwa na osobach pieszych z 18 o 20 (+2 zdarzenia) 

- stan techniczny pojazdu z 4 do 7 (+3 zdarzenia) 

- jazda lewą strona zajechanie drogi z 2 do 5 (+3 zdarzenia) 

- wymuszenie pierwszeństwa na osobach pieszych z 14 o 18 (+4 zdarzenia) 

- alkohol kierujących z 18 do 24 (+6 zdarzeń) 

Spadek lub na tym samym poziomie przyczyn zaistniałych zdarzeń drogowych 

odnotowano w następujących kategoriach; 

- niewłaściwe wymijani omijanie wyprzedzanie z 98 do 88 (-10 zdarzeń) 

- nieprawidłowy odstęp od pojazdu poprzedzającego z 118 do 94 (-24 zdarzenia) 

- jazda lewą strona zajechanie drogi z 5 do 4 (-1 zdarzenie) 

- błędy osób pieszych z 0 do 0 (=) 

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku na terenie podległym Komendzie Powiatowej 

Policji w Kluczborku odnotowano 4 przestępstwa z kategorii rozbój, kradzież   

i wymuszenie to jest o 1 więcej niż w 2017 roku. Na ternie gminy Byczyna i Wołczyn 

nie odnotowano takich zdarzeń. 



W kategorii bójka i pobicie w 2018 roku stwierdzono 8 przestępstw 

to jest o 2 przestępstwa mniej niż w 2017 roku. Na ternie gminy Byczyna 

nie odnotowano żadnego takiego przestępstwa tak jak w roku poprzednim. Na terenie 

gminy Wołczyn stwierdzono  1 tego typu przestępstwo tj. o 1 mniej  niż w 2017 roku. 

Z kategorii kradzież z włamaniem w 2018 roku odnotowano łącznie 134 przestępstwa 

tj. o 50 czynów więcej niż w roku 2017. Na ternie gminy Byczyna stwierdzono 

12 przestępstw a na terenie gminy Wołczyn stwierdzono 10 przestępstw tego typu. 

Natomiast na terenie gminy Kluczbork i Lasowic Wielkich stwierdzono 112 czynów z art. 

279 k.k. tj. o 40 więcej niż w 2017 roku.  

W 2018 roku na podległym terenie stwierdzono w sumie 107 przestępstw z kategorii 

kradzieży cudzej rzeczy. Na terenie gminy Byczyna stwierdzono 13 przestępstw 

 tj. o 5 więcej niż w 2017 roku, a na terenie gminy Wołczyn stwierdzono 17 tego typu 

przestępstw tj. o 9 więcej niż w 2017 roku.  

Na terenie podległym KPP w Kluczborku w 2018 roku stwierdzono łącznie 35 przestępstw 

uszkodzenia cudzej rzeczy tj. o 5 mniej niż w 2017 roku. Na terenie gminy Byczyna 

stwierdzono 1 przestępstwo tego rodzaju, a w gminie Wołczyn stwierdzono 

ich 5. Załączone dane jednoznacznie wskazują, że w przypadku tego typu przestępstw 

poziom ich popełniania jest na spadkowym poziomie w porównaniu do 2017 roku. 

Pan Rafał Pydych p.o. Kierownika Rejonu w Kluczborku GDDKiA zadał pytanie czy 

Policja jest powiadamiana o przeprowadzanych polowaniach zbiorowych i kto bierze 

odpowiedzialność za zwierzęta, które wbiegając na drogi powodują szkody oraz wypadki.  

Pan Mariusz Łuszczyński przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji 

odpowiadając na pytanie powiedział, że koła łowieckie nie mają obowiązku informowania 

Policji o przeprowadzanych polowaniach, ale spada na nich obowiązek oznakowanie drogi 

wzdłuż terenu objętego polowaniem. 

 

Ad. 7. Pan Piotr Rasztar Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił 

informację dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury budowlanej w powiecie kluczborskim 

za rok 2018. 

W ramach swoich obowiązków oraz kompetencji Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego kontroluje infrastrukturę budowlaną na terenie powiatu zarówno w trakcie 

realizacji – kontrole budów – jak również w trakcie użytkowania – kontrole stanu 

technicznego budynków oraz obiektów wielkopowierzchniowych. Wykonuje również 

kontrole obowiązkowe przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie. 

 W roku 2018 dokonano 53 kontrole budów, w wyniku których wszczęto 

 17 postępowań administracyjnych, z czego 3 dotyczyły samowoli budowlanych. 



 Kontroli stanu technicznego (z utrzymania) przeprowadzono w tamtym roku  

147 – na 30 obiektach stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym konieczne 

 było wdrożenie postępowania naprawczego. 

 W ramach akcji „bezpieczne wakacje” inspektorzy nadzoru budowlanego 

kontrolowali również stan bezpieczeństwa obiektów, w których odbywały się kolonie, 

półkolonie lub inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ogólnodostępne place 

zabaw. O ile stan techniczny obiektów tzw. kubaturowych nie budził zastrzeżeń to wiele 

placów zabaw nie spełniało warunków ich bezpiecznego użytkowania. W związku 

z powyższym wydałem 9 decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości 

 z jednoczesnym zakazem ich użytkowania do czasu naprawy. W wyniku tych decyzji 

urządzenia zabawowe w krótkim czasie zostały naprawione. 

 W roku 2018 w okresach zimowych z racji niewielkich opadów śniegu nie było 

potrzeby interweniować w tym zakresie w stosunku do obiektów wielkopowierzchniowych 

– wszystkie obiekty zgodnie z zawiadomieniami od właścicieli były dwukrotnie poddane 

ustawowym przeglądom. 

 Reasumując bezpieczeństwo zdecydowanej większości obiektów pod względem 

konstrukcyjnym nie stwarza zagrożenia, jednakże bezpieczeństwo obiektu to nie tylko 

konstrukcja, ale również prawidłowe jego użytkowanie i wykonywanie na bieżąco 

wszelkich prac konserwacyjnych. Z wyników kontroli wynika, że od wielu lat największe 

zagrożenie powodują nieprawidłowości systemu wentylacji oraz stan techniczny 

i eksploatacja przewodów dymowych w budynkach mieszkalnych.  

Do najbardziej powszechnych błędów należą m. in.: 

• nieprawidłowe rozmiary kratek wentylacyjnych 

• zasłanianie kratek wentylacyjnych lub montowanie w ich miejsca wentylatorów 

oraz okapów kuchennych 

• nadmierne uszczelnianie stolarki okiennej i drzwiowej – w przypadku wentylacji 

grawitacyjnej 

• brak nawiewników w oknach 

• używanie bardzo niskiej jakości opału (nawet śmieci) w piecach c. o. i kaflowych,    

co w szybkim tempie prowadzi do degradacji przewodów kominowych 

• nie wykonywanie zaleceń wynikających z corocznych przeglądów kominiarskich 

• eksploatacja butli gazowych niezgodnie z warunkami technicznymi 

 Powyższe nieprawidłowości stwarzają duże zagrożenie dla życia ludzkiego i mogą 

pośrednio lub bezpośrednio być przyczyną wypadków śmiertelnych, do których niestety 

czasami dochodzi – zwłaszcza w okresie zimowym – na terenie powiatu kluczborskiego. 

Mając powyższe na uwadze od kilku lat plan kontroli nadzoru budowlanego 

jest konstruowany w ten sposób, że ilość kontroli z utrzymania co najmniej trzykrotnie 



przewyższa ilość kontroli budów i taka tendencja w dalszym ciągu będzie utrzymywana – 

w miarę możliwości kadrowych inspektoratu. 

 

Ad. 8. Pani Małgorzata Zabierowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

przedstawiła stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kluczborskiego za 2018 r. 

Nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku  

W nadzorowanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości, mogących stanowić 

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej 

powtarzającym się problemem było wprowadzanie do obrotu przeterminowanych 

środków spożywczych oraz brak zachowania bieżącej czystości w placówkach. 

Zadowalająca była natomiast jakość środków spożywczych pobranych do badań 

laboratoryjnych w placówkach żywnościowo-żywieniowych działających na terenie 

powiatu kluczborskiego – na 213 próbek zakwestionowano 1 z uwagi na nieprawidłowości 

w znakowaniu. Priorytetem urzędowych kontroli żywności prowadzonych w 2018 r. była 

identyfikacja źródeł pochodzenia produktów zwierzęcych, głównie mięsa wieprzowego  

i dziczyzny oraz sposób postępowania z wycofywanymi ze sprzedaży środkami 

spożywczymi niewłaściwej jakości i odpadami gastronomicznymi powstającymi  

w zakładach żywienia zbiorowego, w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania  

się afrykańskiego pomoru świń (ASF). 

Nadzór nad warunkami w placówkach  oświatowo-wychowawczych 

Stan sanitarny w tej grupie obiektów poprawia się,  jednak w dalszym ciągu konieczne 

jest doposażenie placówek w meble i sprzęt posiadający stosowne certyfikaty, tworzenie 

ergonomicznych stanowisk pracy uczniów/przedszkolaków, systematyczne monitorowanie 

wagi tornistrów/plecaków oraz prowadzenie regularnych działań informacyjno-

edukacyjnych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w tym zakresie. Niezbędne jest 

również wykonywanie bieżących remontów, poprawianie warunków technicznych  

i sanitarno-higienicznych pomieszczeń przeznaczonych dla dożywiania dzieci 

 w placówkach, w których nie funkcjonują stołówki.  

W nadzorowanych obiektach tylko30% ogółu uczniów korzysta z posiłków obiadowych 

(jedno lub dwudaniowe). Znaczny jest odsetek uczniów korzystających z napojów 

(mleko, ciepła herbata) – 80% oraz korzystających z warzyw i owoców – 57%.  

 

Stan sanitarny środowiska pracy 

W 2018 r. skontrolowano 50 zakładów pracy, w których zatrudnionych było 1955 

pracowników, co stanowi 37% ogółu zatrudnionych pracowników w powiecie 

kluczborskim. 

Przeprowadzono ogółem 63 kontrole (w tym 1 postępowanie w sprawie chorób 

zawodowych), wydano 37 decyzji administracyjnych, z których 15 dotyczyło 



poprawy warunków pracy. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły 

nieprawidłowego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń socjalnych oraz braku 

badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.  

Podobnie jak  w latach ubiegłych, największą grupę pracowników narażonych na czynniki 

szkodliwe, stanowią pracownicy narażeni na hałas (114 pracowników). Natomiast 

pracownicy narażeni/będący w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi stanowią ogółem 

grupę 151 osób – liczba pracowników zmniejszyła się w stosunku do lat ubiegłych. 

W wyniku działań kontrolnych, zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników  

na czynniki szkodliwe, w 2018 r. poprawiono warunki pracy dla 89 pracowników. 

W zakresie obrotu i stosowania  produktów chemicznych, w tym produktów biobójczych 

i detergentów, w porównaniu z rokiem ubiegłym, stwierdzono mniej nieprawidłowości.                              

W zakresie prowadzonego nadzoru nad czynnikami biologicznymi  skontrolowano                            

10 zakładów pracy, w których narażonych na czynniki biologiczne było ogółem                              

121 pracowników. Kontrole wykazały nieprawidłowości dotyczące braku rejestru prac                         

i pracowników pracujących w narażeniu na czynniki biologiczne z grupy 3 lub 4, braku 

oceny ryzyka zawodowego oraz braku szkoleń pracowników – wydano 2 decyzje. 

W 2018 r. nie stwierdzono chorób zawodowych.  

 

Interwencje ludności 

W 2018 r. do PSSE w Kluczborku wpłynęło 12 interwencji ludności (2017 r. - 22).  

Trzy sprawy przekazano według właściwości do innych instytucji (2017 r. - 4).  

Wśród spraw załatwionych we własnym zakresie tylko 3 interwencje były uzasadnione,  

co stanowiło 33% (2017 r.-47%), 6–niezasadnych, co stanowiło 67%  (2017  r. - 53%).  

Podobnie jak w latach ubiegłych największa ilość interwencji dotyczyła jakości 

sprzedawanych środków spożywczych, tzn. wprowadzania do obrotu środków 

spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia.  

 

Ad.9. Pani Małgorzata Zabierowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

przeprowadziła szkolenie doskonalące o sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych 

oraz innych zagrożeń w kraju i w powiecie kluczborskim. 

Sytuacja epidemiologiczna wybranych  chorób zakaźnych oraz szczepienia 

ochronne. 

Ogólną sytuację epidemiologiczną, na terenie powiatu kluczborskiego w 2018 r., 

 w zakresie chorób zakaźnych w Polsce można uznać za względnie dobrą i stabilną, 

jednak niepokojący jest wzrost zachorowań na odrę, co związane jest m.in. ze spadkiem 

wykonywanych szczepień ochronnych, nie tylko w Polsce ale również w innych krajach 

Europejskich. W Polsce wzrosła również ilość zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby 

typu A.  



W 2018 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku zgłoszono 

549 zachorowań na choroby zakaźne, z których 238 pacjentów wymagało hospitalizacji. 

Przeprowadzono 185 dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach zgłoszonych 

podejrzeń lub wystąpień chorób zakaźnych.  

 

W porównaniu z rokiem ubiegłym zaobserwowano:  

 wzrost zapadalności na: odrę, wirusowe przewlekłe i ostre zapalenia wątroby typu B, 

inwazyjną chorobę pneumokokową, inwazyjną chorobę meningokokową, różyczkę 

(nieznaczny), biegunki o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, 

 spadek zapadalności na: wirusowe przewlekłe zapalenie wątroby typu C,  grypę, ospę 

wietrzną, gruźlicę, salmonellozy, krztusiec, nagminne zapalenie przyusznic,   

 zapadalność na podobnym poziomie, co w roku ubiegłym: zapalenie wątroby typu A, 

borelioza, płonica. 

ODRA 

W 2018 r. w Polsce oraz w krajach UE odnotowano zwiększoną liczbę zachorowań 

 na odrę. W  powiecie kluczborskim odnotowano 2 laboratoryjnie potwierdzone przypadki 

odry. Odra jest jedną z najbardziej zakaźnych chorób. Nawet jeden chory może stać 

 się przyczyną wybuchu lokalnej epidemii. Z tego powodu, aby zapewnić tzw. ochronę 

populacyjną i przerwać rozprzestrzenianie się wirusa odry w populacji, konieczne  

jest utrzymanie odsetka zaszczepionych na poziomie co najmniej 95%. Migracje ludności 

i działania ruchów antyszczepionkowych skutkują spadkiem poziomu zaszczepionych 

osób. Sytuacja ta stwarza istotne zagrożenie dla osób z obniżoną odpornością, przede 

wszystkim dzieci, u których ze względu na przeciwwskazania o charakterze medycznym 

szczepienia są opóźnione lub niemożliwe do wykonania, a także dla osób poddawanych 

leczeniu immunosupresyjnemu. 

INWAZYJNA CHOROBA MENINGOKOKOWA (IChM) 

W 2018 r. na terenie powiatu kluczborskiego odnotowano jeden przypadek inwazyjnej 

choroby meningokokowej (nie ustalono serogrupy). W latach 2014-2017 nie odnotowano 

na terenie powiatu kluczborskiego zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową 

wywołaną przez Neisseria meningitidis grupy C, B. Na poprawę sytuacji epidemiologicznej 

wpływ mają z grupy C. Na terenie powiatu kluczborskiego akcję szczepień rozpoczęto  

w 2007 r. Od 2007 r. do końca 2018 roku w powiecie zaszczepiono 11 879 osób  

z roczników  1991 - 2012.  

GRUŹLICA 

W 2018  r. w powiecie kluczborskim zarejestrowano 8 przypadków zachorowań  

na gruźlicę (7 przypadków dotyczyło postaci płucnej, jedno zachorowanie było 

rozpoznane jako gruźlica kaletki stawowej). W 2017 r. zarejestrowano 12 przypadków 

zachorowań.  



Nowym zagrożeniem na świecie jest pojawienie się  gruźlicy MDR-TB, tzn. zakażeń 

wywołanych przez prątki, które uodporniły się na dwa najskuteczniejsze dotychczas leki. 

Dlatego bardzo ważny jest nadzór nad osobami zakażonymi, w tym nad kontynuacją 

leczenia poszpitalnego. W praktyce istnieje problem z osobami chorymi, które  

nie posiadają uprawnień  z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz takimi, które  

nie są zadeklarowane do żadnego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także 

bezdomnymi. Osoby te często odmawiają leczenia. 

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych (PSO) 

Obowiązek szczepień ochronnych w Polsce nakłada ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.                                

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ponadto 

wykonywanie szczepień ochronnych regulowane jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia  

z dnia 18 października 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Główny 

Inspektor Sanitarny co roku ogłasza Program Szczepień Ochronnych na dany rok, który 

podlega zmianom i weryfikacji w zależności m.in. od sytuacji epidemiologicznej kraju.  

Powszechny obowiązek szczepień ochronnych dzieci i młodzieży obejmował 11 chorób 

zakaźnych takich jak: gruźlica, wirusowe zapalenie wątroby typu B, ostre nagminne 

porażenie dziecięce (poliomyelitis), inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b, 

inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae, błonica, krztusiec, tężec, odra, 

różyczka, nagminne zakażenie przyusznic (świnka).  

W powiecie kluczborskim, podobnie jak w całej Polsce, wzrasta liczba osób, które 

odmawiają szczepień ochronnych swoich dzieci. Często powodem,  

dla którego rodzice odmawiają zgody poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom 

ochronnym, są obawy o wystąpienie odczynu poszczepiennego (NOP). Niepożądany 

odczyn poszczepienny jest zdarzeniem, który wystąpił w związku czasowym 

z wykonanym szczepieniem – w ciągu 4 tygodni po szczepieniu.  

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia  

Na terenie powiatu  eksploatowanych jest 13 wodociągów, wykorzystywanych 

 do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Administratorami wodociągów 

i producentem wody są przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne: 

1. Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku (gmina Kluczbork, 

Byczyna i Lasowice Wielkie), 

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie (gmina Wołczyn).  

Woda o kontrolowanej jakości dostarczana jest do 63,1 tys. osób, co stanowi 99,6% 

ogólnej liczby mieszkańców w powiecie. Około 140 osób z terenów wiejskich (przysiółki 

w gminach Kluczbork, Lasowice Wielkie i Wołczyn) korzysta z wody o niekontrolowanej 

jakości, wykorzystując własne studnie przydomowe.  



W końcowej ocenie jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2018 r.  jakość wody woda 

we wszystkich wodociągach spełniała wymagania, określone w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stosunku do roku ubiegłego poprawa jakości 

wody w zakresie manganu nastąpiła w wodociągu w Wierzbicy Górnej (gmina Wołczyn). 

 

Jakość mikrobiologiczna wody 

W większości eksploatowanych wodociągów wody podziemne, ujmowane do picia  

są czyste mikrobiologicznie, wobec czego nie wymagają stałej lub okresowej dezynfekcji. 

Niestety, w ostatnich latach obserwujemy wzrost przypadków zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego wody, głównie bakteriami grupy coli. Woda dostarczana 

konsumentom musi być wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie 

stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Wobec powyższego administratorzy 

wodociągów podejmują decyzje o dezynfekcji wody podawanej do sieci. Na terenie 

powiatu kluczborskiego woda jest chlorowana w sposób ciągły w czterech wodociągach: 

Kluczborku, Polanowicach-Byczynie, Krzywiźnie i Kostowie. W związku z prowadzonym 

chlorowaniem, jakość woda była dodatkowo monitorowana pod kątem obecności 

w wodzie produktów ubocznych dezynfekcji, tj. chloru wolnego, chloroformu 

i bromodichlorometanu. Badane parametry nie przekraczały dopuszczalnych stężeń.  

W 2018 r. zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody wystąpiło w dwóch wodociągach – 

Polanowicach-Byczynie i Kluczborku. Dla porównania w 2017 r. skażenie mikrobiologiczne 

wody wystąpiło w trzech wodociągach – Krzywiźnie, Polanowicach-Byczynie i Kostowie.  

Jakość fizykochemiczna  

Wody surowe, ujmowane do spożycia przez ludzi na terenie powiatu kluczborskiego 

charakteryzują się głównie wysokimi stężeniami azotanów, żelaza i manganu, 

z czym wiąże się zazwyczaj podwyższona mętność i barwa. W większości wodociągów 

woda jest średnio twarda lub twarda, o niskich zawartościach fluorków, azotynów, 

amoniaku i chlorków. Parametry, takie jak arsen, rtęć, kadm, cyjanki, selen, ołów, 

miedź, pestycydy czy benzo(a)piren występują w bardzo niskich stężeniach, także 

poniżej oznaczalności metody.  

Azotany są parametrem  ważnym ze względu na możliwe zagrożenie dla 

zdrowia ludzi, szczególnie  dla niemowląt karmionych z butelki. Wysokie stężenia 

azotanów (powyżej 30mg/l) występują w wodzie w wodociągach w Wołczynie (ujęcie 

Brzezinki), Markotowie, Polanowicach-Byczynie i Kostowie. Wyraźny spadek poziomu 

azotanów odnotowano w wodzie z wodociągu Kastel, wskutek mieszania wody  

z  wodociągu Kastel z wodą z wodociągu w Dobiercicach. Stężenia azotanów stwierdzane 

w 2018 r. w wodociągach w Polanowicach-Byczynie, Kostowie, Markotowie i Wołczynie 

(ujęcie Brzezinki) nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzi. Nie zgłoszono żadnych 



niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody w strefie zaopatrzenia 

poszczególnych wodociągów.  

Żelazo i mangan występują w wodach surowych w wodociągach w Kluczborku, 

Krzywiźnie Bogacicy, Szymonkowie, Wierzbicy Górnej, Kastelu i Dobiercicach. Woda 

z zawartością żelaza, manganu, nawet w stężeniach przekraczających dopuszczalne 

stężenia, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, natomiast wpływa  

na jej akceptowalność. 

W 2018 r. zakończono zadanie, podjęte w 2017 r. w zakresie monitoringu ołowiu  

w wodzie przeznaczonej do spożycia w sieci u odbiorców. Próbki do badań były pobierane 

w Kluczborku, w „starej części miasta”. W wyniku badań wykonanych pod koniec 2017 r. 

w trzech punktach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości ołowiu. 

Administrator podjął działania naprawcze polegające na wymianie przyłączy 

wodociągowych z ołowiu na PE. Prace wykonano w 2018 r. na ulicach: Byczyńskiej, 

Piłsudskiego, Rynek, Krakowskiej Zamkowej. W pobranych próbkach kontrolnych 

stężenie ołowiu nie przekraczało dopuszczalnej normy 10µg/l.  

Jakość wody na pływalniach 

Na terenie powiatu kluczborskiego obiektami spełniającymi kryteria pływalni są kryta 

pływalnia w Kluczborku oraz dwa baseny hotelowe (kryty w hotelu SPAŁKA w Kluczborku 

oraz odkryty w hotelu SOMMER RESIDENCE w Kuniowie). Letnie baseny sezonowe                    

w Bąkowie, Wołczynie i Byczynie nie spełniają kryteriów definicji pływalni, gdyż w 

nieckach basenowych nie ma instalacji przepływowej wody.  

Wymagania jakościowe wody na pływalniach reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia                   

z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda  

na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).  

Jakość wody w kąpielisku 

W 2018 r. z na zbiorniku retencyjnym w Ligocie Górnej, zostało utworzone kąpielisko  

pod nazwą ZALEW KLUCZBORK. Organizatorem kąpieliska jest Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Kluczborku. Jakość wody w sezonie spełniała wymagania określone  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie nadzoru nad 

jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1602).  

 

WNIOSKI: 

 Wobec coraz częstszego kwestionowania znaczenia szczepień ochronnych                                       

w zapobieganiu chorobom zakaźnym, konieczna jest edukacja społeczeństwa  

w zakresie korzyści płynących z profilaktycznych szczepień ochronnych.  



 Konieczne jest doprecyzowanie procedur postępowania w przypadku podejrzeń 

wystąpienia chorób niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, w tym m.in.                                

w zakresie transportu osób i kwarantanny, na poziomie gmin i powiatu.  

 Niezbędne jest ciągłe prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców powiatu 

oraz pracodawców w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych, zwłaszcza tych, którym 

można zapobiegać  poprzez profilaktykę.  

 We współpracy z przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi, na poziomie gmin,  

należy przeanalizować ustalone postępowanie w przypadku wystąpienia skażenia 

wody, w szczególności w zakresie informowania ludności  o zdarzeniu oraz sposobu 

zapewnienia wody zdatnej do spożycia, w oparciu o obowiązujące przepisy w tym 

zakresie.  

 Istnieje konieczność przeprowadzenia spotkań przez przedstawicieli gmin z sołtysami 

w celu określenia sposobu zapewnienia wody do celów spożywczych dla mieszkańców 

i zwierząt w przypadku nieczynnych wodociągów. 

Pan Norbert Barcz Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu zadał pytanie  

czy wiadomo w jakich okresach roku woda nie nadaje się do picia i czy jest to związane  

z nawożeniem pól. 

Pani Małgorzata Zabierowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

powiedziała, że wpływ na jakoś wody na pewno ma ilość opadów. Przedsiębiorstwa 

wodno-kanalizacyjne mają obowiązek dbać o jakość wody i po ich stronie jest 

zastosowanie odpowiedniej technologii w celu jej uzdatnienia. 

 

Ad. 10. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Kluczborku, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku 

oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku 

za 2018 rok przez członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

W odniesieniu do informacji przedstawionych przez przedstawicieli służb i inspekcji 

poproszono sześciu obecnych na sali członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

o wyrażenie w formie glosowania opinii o zaopiniowanie pracy powyższych podmiotów. 

Wyniki głosowania: 

za    - 6 osób 

wstrzymujących się  - 0  

przeciw   - 0 

Pan Mieczysław Zaleciński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, 

Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia – Szef Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku podziękował członkom PZZK         oraz PKB 

i P za udział i merytoryczną dyskusję. 


