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Informacja ze wspólnego posiedzenia 

członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

w dniu 07.12.2016 roku. 

 

Posiedzenie otworzył Pan Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski - Przewodniczący 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Po przywitaniu przybyłych uczestników przystąpiono do realizacji planu posiedzenia: 

Tematyką poruszanych zagadnień było: 

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

Zaprezentowanie filmu szkoleniowego pt. „ Afrykański pomór świń – zasady ochrony 

świń przed chorobą”. 

2.Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako ważny element procesu zarządzania 

bezpieczeństwem publicznym w powiecie kluczborskim. 

3. Przygotowanie i funkcjonowanie powiatu kluczborskiego w warunkach zagrożeń okresu 

zimowego 2016/2017 w tym: 

- przygotowanie służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg, 

- przygotowanie służb energetycznych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazowniczych, 

do okresu zimowego, 

- przedsięwzięcia w zakresie pomocy osobom potrzebującym wsparcia w warunkach 

niskich temperatur, 

- nadzór nad obiektami wielkopowierzchniowymi w sytuacji wystąpienia dużych opadów 

śniegu, 

- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2017 r. 

4. Przedstawienie informacji o zrealizowanych zadaniach w 2016 roku oraz planowanych 

zamierzeniach drogowych w 2017 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. 

5.Przedstawienie przez Pana Piotra Pośpiecha - Starostę Kluczborskiego informacji  

o zrealizowanych zadaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa obywateli  

na terenie powiatu w 2016 r. 

6.Przedstawienie przez Pana Piotra Pośpiecha - Starostę Kluczborskiego informacji  

o przeznaczeniu środków finansowych z budżetu powiatu na zadania związane  

z poprawą bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w 2017 roku. 
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7.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 2017 roku. 

 

Na wstępie posiedzenia Pan Piotr Pośpiech, Starosta Kluczborski przypomniał,  

że upłynął już rok od poprzedniego wspólnego spotkania, który minął bez większych 

problemów, poważniejszych zdarzeń i interwencji ze strony poszczególnych służb  

i instytucji, niemniej monitorując sytuację na bieżąco wiemy doskonale, że to nie był rok 

w którym nic się nie działo. 

Ad. 1 

Pani Magdalena Konwant Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku 

omawiając aktualną sytuację dotyczącą zagrożeń związanych z afrykańskim pomorem 

świń (ASF), poinformowała, że na koniec listopada 2016 r., na terenie kraju wykryto 145 

przypadków wystąpienia ASF u dzików oraz odnotowano 23 ogniska u świń hodowlanych 

zlokalizowanych na ścianie wschodniej. Dotyczy to województw podlaskiego, 

mazowieckiego oraz lubelskiego. 

W odniesieniu do sposobów zwalczania choroby oraz ograniczania jej rozprzestrzeniania 

obecnie obowiązujące przepisy nakazują posiadanie świadectw zdrowia dla wszystkich 

świń w gospodarstwie. Zwierzęta planowane do transportu najpóźniej  

24 h przed opuszczeniem gospodarstwa muszą zostać przebadane klinicznie  

przez lekarza. 

Skrócono również czas zgłoszeń porodów oraz padłych zwierząt do Agencji. 

W trakcie prowadzonych kontroli służby weterynaryjne sprawdzają zabezpieczenie 

gospodarstw w maty i środki dezynfekcyjne oraz systematycznie rozpowszechniane  

są ulotki omawiające zagadnienia związane z ASF. 

Uczestnikom posiedzenia zaprezentowano również film szkoleniowy pt. „ Afrykański 

pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą”. 

Pani Magdalena Konwant poprosiła o przekazywanie informacji w przypadku stwierdzenia 

podejrzenia choroby oraz stwierdzenia prowadzenia handlu mięsem niewiadomego 

pochodzenia np. na placach targowych, (bazarach). 

 

Ad. 2 

Pan Łukasz Gigiel Zastępca Powiatowego Komendanta Policji w Kluczborku prezentując 

Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa przypomniał, ze jest to ważny element procesu 

zarządzania bezpieczeństwem publicznym w powiecie kluczborskim, umożliwiający 

obiektywną ocenę czy istniejące struktury policji są adekwatne do występujących 

zagrożeń. Każdy obywatel ma możliwość wejścia na stronę internetową i naniesienia  

za pomocą aplikacji stwierdzonych zagrożeń. Policjanci natomiast są zobowiązani  
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każde zgłoszenie zweryfikować. Wyznaczeni koordynatorzy na bieżąco śledzą wpływające 

zgłoszenia zagrożeń, które są nanoszone na mapę. Na terenie powiatu kluczborskiego  

do chwili obecnej wpłynęło 78 zgłoszeń z czego tylko 15 zostało potwierdzonych. 

Wpływające informacje są odbierane anonimowo z ograniczeniem do jednego zgłoszenia 

w ciągu doby z danego komputera. 

Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania 

bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym  

i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-

kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia 

komisariatów i posterunków Policji. 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech 

płaszczyznach: 

a) informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,  

b) informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie: 

- bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, 

organizacji pozarządowych itp.; 

- w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu, 

c) informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy 

wymiany informacji. 

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie 

przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców 

negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. 

 

Pan Starosta zaproponował podlinkowanie zaprezentowanej mapy zagrożeń pod strony 

samorządowe. 

 

Ad. 3 

W temacie przygotowania i funkcjonowania powiatu kluczborskiego w warunkach 

zagrożeń okresu zimowego 2016 / 2017 

Pan Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski w odniesieniu do punktu trzeciego posiedzenia 

zwrócił się do uczestników spotkania z zapytaniem czy zachodzi potrzeba 

przedyskutowania tematów w zakresie: zimowego utrzymania dróg, funkcjonowania 

służb energetycznych, wodociągowych, gazowniczych, ciepłowniczych, udzielenia 

wsparcia osobom potrzebującym pomocy w okresie zimy, oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.  

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku pracuje na bieżąco. 

Informacje z poszczególnych tematów są sukcesywnie przekazywane i omawiane,  

a w związku z tym, że nie odnotowano w żadnym z tych obszarów zagrożeń, 
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niebezpieczeństw. Wobec powyższego Pan Starosta zwrócił się z zapytaniem,                     

czy zachodzi potrzeba przedyskutowania jakiś tematów. 

Pan Henryk Tarczyński Tauron Dystrybucja Koordynator Regionu Opole, korzystając  

z obecności służb i inspekcji, a w szczególności przedstawiciela policji, zwrócił uwagę  

na coraz częstsze utrudniania wejścia w sytuacjach awaryjnych na tereny prywatne,  

na których zlokalizowane są słupy energetyczne.  

Pan Starosta poprosił o zgłaszanie wszelkich tego typu incydentów zobowiązując  

się do natychmiastowego działania w omawianych sytuacjach.  

Pan Andrzej Kicmach Komendant Straży Miejskiej w Kluczborku poinformował,  

że w związku z nadchodzącym okresem Straż Miejska w Kluczborku prowadzi działania 

związane z niesieniem pomocy osobom potrzebującym wsparcia w okresie zimowym.  

W tym celu prowadzony jest monitoring miejsc, w których przebywają osoby bezdomne, 

w szczególności są to tereny ogródków działkowych i pustostany. W ramach codziennych 

czynności służbowych funkcjonariusze Straży Miejskiej współpracują z instytucjami 

społecznymi powołanymi do niesienia pomocy osobom bezdomnym, w szczególności  

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczborku. 

Pan Piotr Rasztar Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomniał, że zgodnie 

z przyjętymi harmonogramami prowadzone są kontrole kompleksowe obejmujące całą 

konstrukcję budynku łącznie z wszystkimi instalacjami. 

Prowadząc czynności prewencyjne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa  

 inspektorat nadzoru budowlanego rozesłał do zarządców nieruchomości pismo 

przypominające zakres obowiązków w zakresie warunków technicznych jakie obiekty 

muszą spełniać. 

W ramach realizowanych działań do chwili obecnej nie stwierdzono poważniejszych 

uchybień ani zagrożeń. 

W odniesieniu do zabezpieczenia dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych Pan 

Piotr Pośpiech przypomniał o przygotowanym raporcie z posiedzenia, w którym zawarte 

zostały niezbędne elementy do realizacji przez służby inspekcje i straże zgodnie  

ze swoimi kompetencjami, a których głównym celem jest przeciwdziałania negatywnym 

skutkom okresu zimowego. Zestawienie zadań do realizacji przekazano uczestnikom 

posiedzenia w wersji pisemnej. Przekazany raport stanowi załącznik nr 1 do protokołu 

posiedzenia. 

Ad. 4 

Pan Jerzy Derechowski Zastępca Kierownika Rejonu Kluczbork Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddziału Opole przedstawiając informację o zrealizowanych 

zadaniach w 2016 roku oraz planowanych zamierzeniach drogowych w 2017 roku 

poinformował, że w roku 2016 udało się zrealizować między innymi: 

- odbudowę nawierzchni od Ligoty Górnej do Bąkowa, 
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- Wykonano kilka mikro dywanów w miejscach, w których stwierdzono zmniejszoną 

szorstkość nawierzchni, (w okolicach Kostowa oraz Bogdańczowic); 

- remonty mostu w Gotartowie oraz w Duczowie, 

- w ramach poprawy bezpieczeństw wykonano w Krzywiźnie chodnik wraz z barierkami 

zabezpieczającymi pieszych. 

W roku 2017 planowane jest wykonanie: 

- mikro dywanów na DK11 w okolicach Gołkowic oraz Biskupic, 

- barierek zabezpieczających pieszych wzdłuż ul. Skłodowskiej, od ul. Krakowskiej  

do przejścia dla pieszych kierujących się do kościoła, 

- chodnika w Trzebiszynie przy DK 45.  

Pan Tomasz Sosnowski Kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddziału 

Terenowego w Oleśnie poinformował, że na odcinkach dróg wojewódzkich 

przebiegających przez teren naszego powiatu w roku 2017 nie planuję się żadnych 

inwestycji ani remontów. 

Realizowane będą jedynie czynności bieżące związane z koszeniem poboczy  

oraz strzyżeniem drzewek. 

Pan Piotr Pośpiech w perspektywie możliwości finansowej Urzędu Marszałkowskiego  

w Opolu, zwrócił uwagę na temat dotyczący dróg przebiegających w okolicach Rynku  

w Byczynie oraz zabytkowych murów obronnych, które niszczeją poprzez przenoszone 

wstrząsy wywoływane przez przejeżdżające samochody bardzo zniszczoną ulicą Wałową. 

Pan Tomasz Sosnowski poinformował, że w roku bieżącym w przypadku niewykorzystania 

wszystkich środków finansowych uwzględniona zostanie modernizacja tej ulicy w ramach 

remontów cząstkowych. 

Ad. 5 

Przedstawienie przez Pana Piotra Pośpiecha - Starostę Kluczborskiego informacji  

o zrealizowanych zadaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa obywateli  

na terenie powiatu w 2016 r. 

W celu usprawnienia posiedzenia przekazano jego uczestnikom zestawienie zadań 

zrealizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych. 

Koszt wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

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

celową wyniósł w 2016 roku 4 118 986 zł. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie budżetu 

KP PSP m.in. o przyznaną przez Wojewodę Opolskiego dotację w wysokości 17.100 zł  

na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa 

podczas wizyty Papieża Franciszka oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.  

Ochotnicze Straże Pożarne. 

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

były nabywane z udziałem środków finansowych powiatu kluczborskiego, co w takiej skali 
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w województwie i kraju nie jest zbyt powszechną praktyką. W ramach tej pomocy w 2016 

roku Powiat dofinansował zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz sprzętu 

pożarniczego w tym: 

Dotacja dla OSP Wołczyn 40.000 zł.  zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego, 

Dotację dla OSP Borkowice 5.000 zł. zakup motopompy, 

Dotację dla OSP Kujakowice Górne 5.000 zł. zakup motopompy, 

Dotację dla OSP Paruszowice 2.000 zł. zakup sprzętu pożarniczego, 

Dotację dla OSP Łowkowice 5.000 zł. zakup motopompy. 

Razem dofinansowanie Powiatu do jednostek OSP w roku 2016 wyniosło 57 000 zł. 

 

Drogi powiatowe. 

Część kwot wydatków w 2016 r. to spłata rozłożonych na dwa lata kosztów inwestycji 

rozpoczętych i zrealizowanych w 2015 roku. Dotyczy to inwestycji zrealizowanych  

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn.: 

- Remont drogi powiatowej Nr DP 1326O ( Stare Olesno -Jasienie ) na odcinku o długości 

8,317 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II 

Bezpieczeństwo -Dostępność.  

Inwestycja dotyczyła remontu 8,3 km odcinka drogi powiatowej Nr DP 1326O, który łączy 

dwie drogi krajowe - nr 45 w miejscowości Jasienie z drogą nr 11 w okolicach Starego 

Olesna. Zakres prac obejmował m.in. wymianę zniszczonej i wzmocnienie istniejącej 

nawierzchni, ścięcie zawyżonego pobocza na całym remontowanym odcinku, aby woda  

po deszczach i roztopach nie tworzyła zastoin i mogła prawidłowo być odprowadzana  

oraz jego wzmocnienie i utwardzenie tłuczniem oraz - co ważne dla bezpieczeństwa 

uczniów - budowa przed szkołą w Gronowicach zatoki autobusowej, chodnika łączącego 

przystanek z wejściem do szkoły, a po drugiej stronie - oznakowanie bezpiecznego 

miejsca dla wysiadających.  

W ramach remontu wymienione zostały znaki drogowe.  

Wartość  inwestycji  wyniosła ogółem- 2 566 438 

W tym dotacje w 2015 r.: 

NPPDL    - 1 599 340 

Gm. Lasowice Wielkie  - 300 000 

Środki własne Powiatu wydatkowane w 2016 r. – 1 068 165 zł 

 

- Remont drogi powiatowej Nr 1306O (Byczyna- granica województwa łódzkiego/Łubnice) 

na odcinku o długości 6,174 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność – Rozwój. 
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W ramach przeprowadzonych prac druga z remontowanych w tym roku "schetynówek" 

zyskała nową, wzmocnioną nawierzchnię, a jej nośność została dostosowana do tonażu 

przejeżdżających tranzytem samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych. 

Zakres robót objął również przebudowę przepustów, ścięcie zawyżonych poboczy,  

które uniemożliwiały prawidłowy spływ wody z jezdni po opadach i w czasie roztopów 

oraz utwardzenie poboczy na całym remontowanym odcinku - tłuczniem. wykonano nową 

ulepszoną nawierzchnię pobocza o szerokości 1 m. W miejscach gdzie występowała 

skarpa nasypu, przy dojeździe do mostu i przy przepustach, gdzie rowy są głębokie 

ustawiane zostały stalowe bariery energochłonne. Remont objął też wymianę 

oznakowania drogi. Istniejące przystanki autobusowe zostały na nowo oznakowane.  

Wartość inwestycji ogółem wyniosła- 2 905 438 

W tym dotacje w 2015 r.: 

NPPDL   - 1 452 719 

Gm. Byczyna   - 200 000 

Środki własne powiatu wydatkowane w 2016 r. - 1 252 719 zł  

 

Inwestycje na drogach powiatowych rozpoczęte i zrealizowane oraz zapłacone 

w 2016 r.: 

- Remont drogi oraz remont chodnika (po wykonaniu kanalizacji deszczowej przez Gminę 

Lasowice Wielkie), w ciągu drogi powiatowej Nr 1340O (Stare Budkowice - Bierdzany)  

o długości 1,103 km, przebiegającej przez miejscowość Laskowice w gminie Lasowice 

Wielkie, w kierunku Budkowic, do granicy z powiatem opolskim. Na długości 1,7 km drogi 

ścięto zawyżone pobocze, na dł.1,1 km nowej nawierzchni drogi położono tzw. warstwę 

ścieralną, wykonano również remonty cząstkowe zjazdów. 

Wydatek Powiatu poniesiony w 2016 r. wyniósł- 600 000 zł. 

- Wykonano 3 mijanki na drodze powiatowej Przybkowice - Budzów - Gola Wydatek  

ZDP w Kluczborku w 2016 r. wyniósł 35 000 zł. 

 

Ad. 6 

Przedstawienie informacji Starosty Kluczborskiego o przeznaczeniu środków finansowych 

z budżetu powiatu na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa obywateli na terenie 

powiatu w 2017 roku. 

Zgodnie z przygotowanym projektem budżetu powiatu na rok 2017 planuje się ogólnie 

przeznaczyć 10 735 119 zł na bezpieczeństwo w powiecie kluczborskim. 

Planujemy przeznaczyć na drogi powiatowe łącznie z ich utrzymaniem, konserwacją  

i inwestycjami 6 856 119 zł. 
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Natomiast planowany na 2017 rok koszt wydatków Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Kluczborku, której środki finansowe przepływają przez budżet powiatu 

wraz z dotacją celową wyniesie 3 859 000 zł. 

Zaplanowano również środki finansowe w wysokości 20 000 zł na dofinansowanie  

OSP Kuniów. 

Dodatkowo w budżecie powiatu na 2017 rok zaplanowano obligatoryjną rezerwę 

przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 

115 000 zł. Są to środki wyłączone z wszelkiej innej działalności i zabezpieczone  

na okoliczność wystąpienia zdarzeń losowych. 

 

Wydatki inwestycyjne. 

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

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

inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

(PRGiPID) oraz inwestycji realizowanych w całości ze środków własnych Powiatu 

Kluczborskiego pn.: 

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

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

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

Przy tym remoncie wymieniona została nawierzchnia na całym odcinku  

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

Przebudowano 9 przystanków autobusowych na trasie, oraz ustawiono dwa nowe 

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

remont stanowił najkosztowniejszą część inwestycji.  

Wartość inwestycji ogółem     - 3 337 574 

NPPDL w  2016 r.     – 1 645 889 

Gmina Wołczyn w  2016 r.    – 400 000  

Wydatki Powiatu Kluczborskiego do poniesienia w 2017 r. – 1 291 685 (factoring) 

 

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

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

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

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

 i Gminnej Biblioteki Publicznej - z pominięciem remontowanego wcześniej wiaduktu  

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

Bogacicy.  

Zakres prac to przede wszystkim: 

- położenie nowej nawierzchni na długości ponad 16 km,  
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- ważną dla poprawy bezpieczeństwa przebudowę skrzyżowania w Smardach, gdzie 

powstało niewielkie rondo najazdowe, w okolicy powstającego tam hospicjum, - remont 

przystanków na całej trasie, 15-tu przepustów oraz pięciu obiektów mostowych (1- most 

na drodze powiatowej nr 1324O (Smardy – Dębiniec) i 4 obiekty mostowe na odcinku 

drogi powiatowej 1321O (Kluczbork- Jakubowice). 

Wartość  inwestycji ogółem      - 4 613  686 

Wydatki Powiatu Kluczborskiego w 2016 r.   - 2 259 784 

Wydatki Powiatu Kluczborskiego do poniesienia w 2017 r.  – 2 353 902 (factoring) 

 

W przyszłym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo-wykonawcza  

na przebudowę drogi powiatowej nr 1311O (DK11 -Kujakowice - Byczyna - granica 

województwa łódzkiego (Gola)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 

15,513 km wraz z uzyskaniem pozwoleń na wartość 206 640 zł - płatne w 2017 roku. 

Pozostałe zadania w zakresie remontów dróg będą dotyczyły: 

- Dofinansowania Gminy Wołczyn przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 

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

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

Wydatki Powiatu Kluczborskiego w 2017 r. wyniosą 76 636 

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

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

Szacunkowa wartość inwestycji    - 848.795   

(PRGiPID) w 2017 r. ( złożono wniosek)   - 424.397   

Gmina Wołczyn      - 218.565 

Wydatki Powiatu Kluczborskiego w 2017 r.  - 205 833   

- Remont balustrady wiaduktu drogowego o numerze ewidencyjnym JNI 01018588 

linii kolejowej relacji Kluczbork-Poznań w miejscowości Byczyna w ciągu drogi powiatowej 

nr 1302O w km0+671 

Wydatki Powiatu Kluczborskiego w 2017 r. wyniosą 90 000 zł 

- Remont drogi powiatowej nr 1314O na odcinku Baków - granica powiatu (Jamy) 

na długości 0,470 km (w km 3+057 -3+3+387 i 5 +325 - 5+465) 

Wydatki Powiatu Kluczborskiego w 2017 r. wyniosą 65 000zł 

Aby oszczędzić środki finansowe ZDP w Kluczborku we własnym zakresie przygotuje 

pełną dokumentację techniczną dla przebudowy drogi Kujakowice – Łowkowice  

oraz na odcinek drogi Gotartów -Kujakowice – Biadacz. Są to duże zadania na terenie 

Gminy Kluczbork oraz Byczyna. 

Uwzględniając wszystkie dotychczasowe wysiłki możemy w tej chwili powiedzieć,  

że mamy obecnie wyremontowanych około 160 km naszej sieci dróg, nie licząc 
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kosztochłonnych obiektów drogowych. Bilans potrzeb mówi nam, że powinniśmy jeszcze 

ok 200 km wyremontować. 

Ogółem wydatki inwestycyjne w 2017 roku stanowią 4 661 488 zł. 

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku stanowiły 3 268 345 zł. 

 

Ad. 7 

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 2017 roku. 

W odniesieniu do kwot, które uwzględnił projekt budżetu na 2017 r. obecnych na sali 

członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku o wyrażenie  

w formie glosowania opinii o projektowanych nakładach na poprawę bezpieczeństwa  

w naszym budżecie. 

W  głosowaniu  wszyscy obecni  członkowie  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  

wyrazili  ocenę pozytywną.  

Pan Starosta gorąco podziękował członkom PZZK oraz PKB i P za udział  

i merytoryczną dyskusję oraz opracowanie wszystkich elementów, które były omawiane. 

 


