
 

 

 

Informacja ze wspólnego posiedzenia 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu 

Kryzysowego przy Powiatowym Lekarzu Weterynarii w Kluczborku  

w dniu 11 stycznia 2017 r. 

 

W związku ze stwierdzeniem w dniu 07.01.2017 r. na terenie powiatu 

namysłowskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 oraz wydanym 

Rozporządzeniem Nr 0510/P/1/2017 Wojewody Opolskiego z dnia 9 stycznia 2017 r.  

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: 

namysłowskiego i kluczborskiego oraz wydanego w dniu 10.01. 2017 r.  Zarządzenia              

Nr 1/HP.AI PLW Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku w sprawie powołania 

Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego przy Powiatowym Lekarzu Weterynarii,  

w dniu 11.01.2017 r.  o godz. 10.00, w Starostwie Powiatowym w Kluczborku odbyło             

się  wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku                 

i Powiatowego Zespołu Kryzysowego przy Powiatowym Lekarzu Weterynarii w Kluczborku. 

W posiedzeniu  uczestniczyli: Wicestarosta Kluczborski, Szef PZZK w Kluczborku, 

pełniący funkcję kierownika Grupy Operacji  i Organizacji Działań – Szef Operacji – Z-ca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii prowadzący akcję ratowniczą w czasie powstania 

sytuacji kryzysowej spowodowanej przez epizootie, Sekretarz Powiatu, Dowódca 

Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  PSP w Kluczborku, Z-ca Komendanta Powiatowego 

Policji w Kluczborku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku, Dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, Z-ca Kierownika Rejonu Kluczbork Oddziału                    

w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Szef PCZK–Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska                       

i Leśnictwa Starostwa Powiatowego, przedstawiciele Burmistrzów Gminy Wołczyn,            

Gminy Kluczbork i Gminy Byczyna, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska             

i Leśnictwa Starostwa Powiatowego. 

W trakcie posiedzenia ustalono co następuje: 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku z pomocą inspektorów Powiatowej 

Inspekcji Weterynarii będzie realizował własnymi siłami merytoryczne elementy 

planu zwalczania HPAI, które związane są z występującymi na terenie gminy 

Wołczyn częściami obszaru zapowietrzonego i zagrożonego chorobą HPAI, 

określonego Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0510/P/1/2017. 



 Urząd Miejski w Wołczynie przystąpi do rozmieszczania już wykonanych i zgodnych 

z Rozporządzeniem Wojewody tablic informacyjnych na styku obszarów 

zapowietrzonego i zagrożonego. 

 Rejon w Kluczborku Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych                           

i Autostrad podejmie starania skutkujące wyłożeniem na drodze krajowej nr 42                        

(ok. 1 km za miejscowością Wierzbica Górna przejazdowej maty dezynfekcyjnej 

oraz zapewni całodobową obsługę tej maty. Ponadto zostanie nawiązana 

współpraca z KP PSP w Kluczborku, celem udzielenia pomocy w podjętych 

działaniach. 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku dostarczy do Rejonu w Kluczborku 

Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Generalnej 

środek dezynfekcyjny w ilości 100 litrów do rzeczonej maty, który odporny                        

jest na zamarzanie. 

 Dokonano szacunkowych kosztów wyłożenia i utrzymania tej maty,  

Koszty te zostaną zwrócone zarządcy drogi, natomiast przekaże je Powiatowy 

Lekarz Weterynarii w Kluczborku. 

 O terminie zakończenia prac związanych z wyłożeniem tej maty zostanie 

powiadomiony PZZK. 

W trakcie posiedzenia Pani Urszula Pękala Duda Wicestarosta Kluczborski                     

Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku, powołując                              

się na prośbę Wojewody Opolskiego poleciła przedstawicielom gmin przeprowadzenie 

ponownej analizy możliwości wytypowania w każdej gminie miejsca do grzebania 

zwierząt z uwagi na obowiązki spoczywające na Prezydentach Miast, Burmistrzach                     

i Wójtach,  którzy powinni uwzględnić zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia swoich 

mieszkańców, a także konieczność przestrzegania prawa. Szefowa Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego podkreśliła, że  liczy na podjęcie skutecznych działań w celu 

realizacji powyższego zadania przez jednostki samorządu terytorialnego w naszym 

powiecie. 

        W celu monitorowania przebiegu sprawy Szefowa Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego zobowiązała przedstawicieli gmin do przekazania pisemnych informacji 

sporządzonych przez gminy dla Wojewody Opolskiego na  temat podjętych działań                   

oraz ustalonych wniosków w tej sprawie. 

Pani Urszula Pękala Duda Wicestarosta Kluczborski Szef Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego kierując się prośbą Wojewody Opolskiego z  dnia 09 stycznia  

b. r. zleciła uczestnikom posiedzenia zwrócenie szczególnej uwagi w czasie wykonywania 

obowiązków służbowych na przypadki podejrzeń występowania wysoce zjadliwej grypy 

ptaków, zgłaszając bezwzględnie wszystkie zaobserwowane przypadki do Powiatowego 

Lekarza Weterynarii lub wolnopraktykujących lekarzy weterynarii oraz przypomniała               



o konieczności stosowania nakazów i zakazów zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków 

związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wykonywanie wszelkich 

zaleceń i poleceń ustalonych i wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii                 

w Kluczborku w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby. 

           Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego ustalił z przedstawicielami 

gmin powiatu kluczborskiego przekazanie przez gminy do dnia 13 stycznia b. r.  

informacji dotyczącej podjętych działań w ramach przeprowadzanych kampanii 

informacyjnych  mających na celu zapobieżenie rozprzestrzenienia się choroby grypy 

ptaków. 

         


