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Informacja ze wspólnego posiedzenia  

członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

w dniu 28.11.2011 roku. 

 

Posiedzenie otworzył Pan Piotr Pośpiech - Starosta Kluczborski - Przewodniczący 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Pan Mieczysław Czapliński Wicestarosta 

Kluczborski - Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Pan Starosta przypomniał, że członkowie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

spotykają się po raz ostatni w tej kadencji gdyż 4 grudnia b.r. upływa okres trzyletni,            

na który została powołana. 

Z tego powodu już wcześniej miała miejsce wymiana korespondencji oraz zebrano 

rekomendacje, co do członkostwa tejże komisji. Na tej podstawie ustalono, że w kolejnej 

kadencji w dwóch przypadkach nastąpią zmiany osobowe i będą one odnosiły się do 

jednego przedstawiciela Rady Powiatu oraz jednego przedstawiciela Komendy Powiatowej 

Policji w Kluczborku. 

Następnie przystąpiono do realizacji planu posiedzenia: 

Porządek posiedzenia: 

1. Przygotowanie Powiatu Kluczborskiego do funkcjonowania w warunkach zagrożeń 

okresu zimowego 2011/2012 w tym :  

- działanie służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg; 

- przedsięwzięcia w zakresie pomocy potrzebującym w warunkach niskich 

temperatur; 

- nadzór nad obiektami wielkopowierzchniowymi w sytuacji wystąpienia dużych 

opadów śniegu; 

- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2012 roku. 

 

2. Przedstawienie informacji o zrealizowanych zadaniach w 2011  roku oraz planowanych 

zamierzeniach drogowych w 2012 roku na terenie powiatu kluczborskiego przez Rejon 

w Kluczborku Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

3. Przedstawienie przez Starostę Kluczborskiego informacji o zatwierdzeniu przez 

Wojewodę Opolskiego Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. 

 

4. Przedstawienie przez Starostę Kluczborskiego informacji o przeznaczeniu środków  

finansowych na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli na terenie powiatu  

w budżecie Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok.  
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5.Wyrażenie opinii o przeznaczeniu środków finansowych w budżecie Powiatu 

Kluczborskiego na 2012 rok na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli  

na terenie powiatu przez członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

1. Przygotowanie Powiatu Kluczborskiego do funkcjonowania w warunkach 

zagrożeń okresu zimowego 2011/2012  

 

- Działanie służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg: 

 

Pan Jerzy Derechowski Specjalista z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad Oddział w Opolu Rejonu w Kluczborku poinformował, że: 

Długość dróg objętych zimowym utrzymaniem wynosi ogółem 171,5 km, w tym na 

terenie naszego powiatu (DK 11, DK 42, DK 45) – 85,1km  

z tego długość dróg utrzymywanych: 

w standardzie II – 86,4 km 

w standardzie III -  24 km 

Sprzęt do zimowego utrzymania dróg: 

- osiem solarek nakładanych na nośnik, 

- szesnaście  pługów jednostronnych, 

- jedna ładowarka do załadunku materiałów (soli, mieszanki piaskowo-solnej, piasku), 

- jedna wytwornica solanki o wydajności 2000 l/godz.,   

Sprzęt do odśnieżania przy intensywnych opadach śniegu: 

- jeden pług wirnikowy, 

- dwie równiarki, 

- dwie ładowarki. 

Materiały stosowane przy zwalczaniu śliskości zimowej: 

planowane zużycie     stan na 18.11.2011r. 

Sól drogowa    2500 ton    2260 ton 

Piasek    1000 ton    1800 ton 

Magazyn soli (igloo) oraz składowisko materiałów uszorstniających zlokalizowane  

jest w Kluczborku ul. Byczyńska przy DK 42. 

W ramach ochrony biernej na drogach krajowych ustawionych będzie ok. 25 km zapór 

przeciwśnieżnych oraz w miejscach, w których w pierwszej kolejności pojawia  

się gołoledź będą ustawione znaki ostrzegawcze A-32 (oszronienie jezdni) – 50 szt. 

Służby drogowe dodatkowo wyposażone zostały w system wspomagania w skład,  

którego wchodzą zamontowane na drogach kamery wspomagane danymi z trzech stacji 
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pogodowych znajdujących się w Sowczycach przy DK 11, w Byczynie przy DK11  

oraz w Rudnikach na trasie Wieluń – Częstochowa przy DK 42. 

Planowane koszty w sezonie 2011/2012: 

III i IV kwartał 2011r.   -   820,0 tys. zł. 

I i II Kwartał 2012r.     - 1.580,0 tys. zł. 

Razem sezon:    - 2,400.0 tys. zł. 

Wykonawcami usług zimowego utrzymania dróg krajowych są: 

 

Usuwanie śliskości zimowej i odśnieżanie jezdni – Przedsiębiorstwo Transportowo 

Handlowe NOCZYŃSKI z siedzibą w Kluczborku, ul. Karola Miarki 15, 46 -200 Kluczbork. 

 

Usuwanie śliskości zimowej i odśnieżanie chodników i ścieżek rowerowych: 

REMONDIS Opole Spółka z o.o., Aleja Przyjaźni 9, 46 – 020 Opole. 

 

Punkt dyspozycyjny prowadzenia akcji zimowej zlokalizowany jest w siedzibie rejonu  

w Kluczborku ul. Dworcowa 2 tel. 77 4182557. 

 

Pan Kazimierz Sztajglik Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku  

poinformował, że ZDP w Kluczborku działa na terenie czterech gmin powiatu 

kluczborskiego wykonując prace związane z zimowym utrzymaniem dróg na  sieci dróg 

powiatowych o długości  396,1 km. 

Wzorem lat ubiegłych miejscem dysponowania i kierowania akcją zimowa będzie w roku 

bieżącym Obwód Drogowo Mostowy w Wołczynie. 

W bieżącym sezonie zimowym po raz  pierwszy zorganizowano przetargi na prowadzenie 

usług zimowego utrzymania dróg na okres trzech lat, a głównym wykonawcą, który 

wygrał osiem z dwunastu ogłoszonych przetargów jest firma REMOS Z Olesna. 

Pan Sztajglik poinformował, że koszty związane z prowadzoną akcją będą porównywalne 

z kosztami ponoszonymi w latach wcześniejszych gdzie prace prowadzone były sprzętem 

Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku. 

Ponadto pojazdy pracujące w akcji zimowej wyposażone będą w urządzenia GPS 

(zakupione ze środków własnych), umożliwiające stały monitoring czasu pracy sprzętu. 

 

Sprzęt do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej 

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. 
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- pługi czołowe (interwencyjnie)    - 3 szt. 

- pług wirnikowy (interwencyjnie).    - 1 szt. 

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

 

Materiały do zwalczania śliskości zimowej 

ZDP przygotował na składowisku Obwodu Drogowego w Wołczynie około 630 Mg - 25 % 

mieszanki piaskowo - solnej. Zapasy mieszanki piaskowo - solnej będą uzupełniane 

sukcesywnie w miarę potrzeb w trakcie sezonu zimowego. 

 

Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg 

O rozpoczęciu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg decyduje Dyrektor ZDP. 

Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg wprowadzone będą dyżury 

pracowników ZDP na Obwodzie Drogowym w Wołczynie przy ul. Fabrycznej 27,  

tel. 77/418 85 20. Pracami będą kierować i koordynować wyznaczeni dyżurni. Zakres 

dyżurów uzależniony będzie od prognozowanych warunków atmosferycznych i stanu 

przejezdności dróg. 

 

Informacje, interwencje 

Informacji o przejezdności dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego udzielać 

będą dyżurni pod nr telefonu 77 418 85 20 ; w dni robocze w godz. 7 - 15 - również 

pracownicy działu technicznego ZDP pod nr telefonu : 77 418 60 66 lub 418 61 61.  

Pod ww. numerami telefonów należy zgłaszać również wszelkie interwencje dotyczące 

zimowego utrzymania dróg. 

Informacji o przejezdności dróg wojewódzkich na terenie powiatu kluczborskiego należy 

zasięgać u dyżurnego Oddziału Terenowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Oleśnie pod 

numerem telefonu 347 358 22 87. 

W podsumowaniu Pan Starosta zwrócił uwagę, że w obecnym sezonie znacznie lepiej 

jesteśmy przygotowani pod względem technicznym do prowadzenia działań. Lepszy 

sprzęt, zastosowanie pługów z dociskiem hydraulicznym, monitorowanie działania oraz 

doświadczenie firmy wykonującej usługę powinno znacznie poprawić jakość 

prowadzonych działań w warunkach zimowych. 

 

Następnie w przedmiotowej sprawie głos zabrali przedstawiciele gmin 

Pan Wojciech Smolnik przedstawiciel Gminy Kluczbork poinformował,  

że odpowiedzialne za zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych w przypadku 

zaistnienia potrzeby podjęcia akcji odśnieżania jest Przedsiębiorstwo Drogowe „Trakt”  

z Kluczborka. W pierwszej kolejności będą odśnieżane chodniki i drogi na terenie miasta 

Kluczbork, a w następnej kolejności drogi wiejskie po interwencji sołtysów danej wsi. 
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Pan Lucjan Kędzia przedstawiciel Gminy Byczyna poinformował, że gmina zawarła 

umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Byczynie w zakresie pełnej obsługi 

zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie miasta Byczyna. Plan działań 

zmierzających do zabezpieczenia mieszkańców Byczyny przed skutkami obfitych opadów 

śniegu oraz oblodzenia ulic i chodników, zakłada stałe odśnieżanie i usuwanie śliskości 

środkami technicznymi oraz przy użyciu środków chemicznych. 

Plan zimowego utrzymania dróg gminnych obejmuje odśnieżanie jezdni we wszystkich 

sołectwach, a w szczególności odcinków dróg narażonych na zawieje śniegu z odkrytych 

pól. Gmina Byczyna zawarła porozumienia z pięcioma podmiotami gospodarczymi  

na odśnieżanie dróg gminnych a zadania zostały podzielone na pięć rejonów t.j.: Kostów, 

Byczynę, Proślice, Roszkowice, Paruszowice. 

 

Pan Andrzej Maliński przedstawiciel Gminy Wołczyn poinformował, że podobnie jak 

w latach ubiegłych działania w zakresie zimowego utrzymania dróg prowadzone będą 

przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie. Na terenie 

tego przedsiębiorstwa zlokalizowano również bazę materiałowo sprzętową. 

 

Pan Krzysztof Lech Wicewójt Gminy Lasowice Wielkie poinformował że gmina 

zabezpieczyła środki finansowe w celu prowadzenia działań zimowego utrzymania dróg  

i chodników w sezonie 2011/2012 oraz zawarto stosowne umowy w tym zakresie  

z miejscowymi przedsiębiorcami. 

 

- Przedsięwzięcia w zakresie pomocy osobom potrzebujących wsparcia  

w warunkach niskich temperatur: 

 

Pan Tadeusz Mucha  Z-ca  Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku 

przekazał informację, że funkcjonariusze policji corocznie prowadzą działalność  

w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz pomocy osobom potrzebującym wsparcia  

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

są informacje na temat osób bezdomnych. Funkcjonariusze policji systematycznie 

prowadzą kontrole miejsc gromadzenia się osób bezdomnych takie jak: (dworce 

kolejowe, węzły ciepłownicze, pustostany, rozpoczęte budowy, ogródki działkowe).  

W przypadku wykrycia zagrożenia stosowne instytucje (OPS, PCPR) badają sytuację  

w celu doboru stosownej pomocy, a jeśli zachodzi taka konieczność osoba bezdomna 

zostaje umieszczana w schronisku. 

Funkcjonariusze codziennie prowadzą patrole uwzględniając sytuacje osób bezdomnych. 
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W wyjątkowych przypadkach gdy występują bardzo niskie temperatury funkcjonariusze 

policji stosują zatrzymania prewencyjne osób bezdomnych będących w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu. Osoby takie na podstawie ustawy o policji  

są przetrzymywane w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych (na okres 12h do czasu 

wytrzeźwienia). 

 

Pan Andrzej Kicmach Komendant Straży Miejskiej w Kluczborku poinformował,  

że w związku z nadchodzącym okresem zimowym Straż Miejska w Kluczborku będzie 

prowadzić działania dotyczące niesienia pomocy osobom bezdomnym. Straż Miejska 

prowadzi obserwację 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 Andrzej Szajniuk Komendant Straży Miejskiej w Wołczynie przekazał,  

że w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizowane są spotkania  

z osobami bezdomnymi. W wyniku tych czynności ustalono trzynaście osób 

wymagających wsparcia w okresie zimy. W wyniku przeprowadzonych rozmów dwie 

osoby ze wskazanej grupy wyraziły zgodę na przewiezienie do ośrodków pomocy. 

Pozostała część grupy stwierdziła, że pomoc uzyska od rodziny oraz osób 

zaprzyjaźnionych. 

 

- Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2012 roku. 

 

Pan Jacek Tomczak Komendant Powiatowej Policji w Kluczborku 

W ramach poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie ferii  funkcjonariusze 

policji będą prowadzić działania w trzech obszarach: 

 

- Kontrola miejsc wypoczynku (kontrola przepisów jakie powinien zachować organizator 

wypoczynku). 

 

- Dojazd do miejsc wypoczynku - (kontrola środków komunikacji, czasu pracy kierowców, 

stanu technicznego pojazdów oraz prędkości poruszania się pojazdów). 

Kontrole na trasach dojazdowych do miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dzikich 

ślizgawisk.  

 

- Nadzór nad uczestnikami wypoczynku.  
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W tym zakresie będą prowadzone działania miękkiej prewencji w formie rozmów  

jak unikać zagrożeń, jak reagować w przypadkach trudnych  oraz prewencji twardej 

mającej na celu ustalenie środowisk przestępczości narkotykowej, ustalanie miejsc 

handlu i spożywania alkoholu przez osoby nieletnie, działania represyjne w stosunku  

do osób łamiących przepisy w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

Pani Małgorzata Zabierowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Kluczborku  poinformowała, że inspekcja sanitarna w okresie ferii zimowych dąży 

głównie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku dzieci  

i młodzieży. Profilaktycznie organizowane są również spotkania i pogadanki z dziećmi, 

młodzieżą oraz wychowawcami w czasie, których poruszane są zagadnienia poprawy 

bezpieczeństwa. 

Na terenie Kluczborka jedynie w Młodzieżowym Domu Kultury corocznie prowadzone  

są zorganizowane formy wypoczynku dzieci i młodzieży. Pani dyrektor przypomniał 

również, że obecnie bazę na  temat organizowanych form wypoczynku czerpiemy ze 

strony internetowej Opolskiego Kuratora Oświaty. 

 

Pan Andrzej Kicmach Komendant Straży Miejskiej w Kluczborku w odpowiedzi  

na zapytanie Pana Starosty poinformował, że w obecnym sezonie zimowym w Kluczborku 

nie planuje się uruchomienia sztucznego lodowiska tak jak to miało miejsce w roku 

ubiegłym. 

Pan Piotr Pośpiech analizując mogące wystąpić zagrożenia zwrócił uwagę komisji  

na niebezpieczeństwa wynikające z nowo powstałego w Kluczborku zbiornika wodnego.  

W okresie ferii zimowych w warunkach, ujemnych temperatur, gdy na nowo powstałym 

zalewie zamarznie woda należy spodziewać się w tym miejscu wzmożonego ruchu dzieci  

i młodzieży. 

Pan Starosta przypomniał również wypowiedzi prasowe pana Burmistrza Jarosława 

Kielara oraz Pan Tadeusza Błażejewskiego dotyczące skandalicznych zachowań naszych 

mieszkańców od momentu gdy ten zbiornik został ukończony i zaczął funkcjonować. 

Mając na myśli akty wandalizmu, niszczenia i skrajnej nieodpowiedzialności w sferze 

naszych zainteresowań powinna być stale również kwestia zabezpieczenia zbiornika oraz 

poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu. 

Pan Starosta poprosił również by ustaleniem spotkania był apel do policji oraz straży 

miejskiej z prośbą o wzmożenie czujności na zalewie w okresie ferii zimowych. 

 

- Nadzór nad obiektami wielkopowierzchniowymi w sytuacji wystąpienia dużych 

opadów śniegu 

 



 8 

Pan Piotr Rasztar Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: 

Na wstępie przypomniał definicję obiektu wielkopowierzchniowego, czyli budynku  

o powierzchni powyżej 2000m2 lub powierzchni dachu powyżej 1000m2. Obiekty  

te podlegają kontroli co najmniej dwa razy w roku. 

Działalność kontrolna opiera się na Ustawie Prawo Budowlane. Kontrola polega głównie 

na sprawdzeniu: książki obiektu budowlanego, załączników do książki /protokołów/. 

Sprawdzana jest również realizacja zaleceń z poprzednich przeglądów.  

Na dzień dzisiejszy na terenie naszego powiatu znajduje się 27 takich obiektów, z tego do 

chwili obecnej skontrolowano dziesięć. 

Ostateczne terminy przeprowadzenia kontroli obiektów budowlanych zostały określone na 

21 maj oraz koniec listopada.  

Często czynności kontrolne prowadzone są wspólnie z KP PSP w Kluczborku, szczególną 

uwagę zwracając na konstrukcje typu lekkiego.  

PINB systematycznie prowadzi ewidencję wszystkich obiektów oraz prowadzonych 

czynności kontrolnych. 

Obiekty wielkopowierzchniowe w powiecie kluczborskim to w większości obiekty 

przemysłowe. Pan Piotr Rasztar przypomniał również, że każdy obiekt budowlany po 

bardzo intensywnych opadach atmosferycznych powinien zostać poddany szczegółowemu 

przeglądowi technicznemu, a w szczególności po intensywnych opadach śniegu 

połączonych z dużymi wahaniami temperatur.  

 

2. Przedstawienie informacji o zrealizowanych zadaniach w 2011 roku  

oraz planowanych zamierzeniach drogowych w 2012 roku na terenie 

powiatu kluczborskiego przez Rejon w Kluczborku Oddziału Opole 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

Pan Jerzy Derechowski Specjalista z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad Oddział w Opolu Rejonu w Kluczborku poinformował, że w związku z 

istotnymi ograniczeniami finansowymi liczba inwestycji znacznie zmalała.  

 

Zadania realizowane w roku 2011 na drogach krajowych powiatu 

kluczborskiego. 

Odnowa nawierzchni w ramach remontów dróg. 

- DK - 11 m. Gotartów, od km 487+ 490 do km 487+800 

- DK – 42 m. Markotów od km 27+ 700 do km 27+940 

- DK – 42 m. Czaple Stare od km 28+ 300 do km 28+620 

- DK – 42 m. Kluczbork ul. Byczyńska od km 35+ 440 do km 35+760 
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Mikrodywan  w ramach remontów dróg 

- DK – 42 m. Czaple - Kluczbork od km 30+ 364 do km 33+265 

 

Remonty i przebudowy dróg 

- DK - 45 m.Lasowice, od km 136+ 869 do km 137+261 

- DK - 11 obwodnica Kluczbork, od km 487+ 800 do km 490+900 

- DK - 11 obwodnica Kluczbork, od km 490+ 900 do km 494+150 

Odstąpiono od przebudowy DK 11 na odcinku od Krzywizny do Bąkowa. 

 

Ze względów finansowych na przyszły rok na razie nie uwzględniano w planach żadnych 

inwestycji. 

Pan Piotr Pośpiech przypomniał, że w połowie przyszłego roku planowany jest termin 

zakończenia II etapu budowy obwodnicy Kluczborka. 

W związku z III etapem budowy obwodnicy w przyszłym roku planowana jest duża 

inwestycja związana z utworzeniem ronda na ul. Byczyńskiej w Kluczborku, które pozwoli 

połączyć ul. Byczyńską z drogami wjazdowymi do nowobudowanego centrum handlowego 

i jednocześnie zapewni włączenie w przyszłości obwodnicy do ruchu z drogą krajową 11. 

Pan Starosta podkreślił, że inwestycje te są realizowane jedynie dzięki wielkiemu 

wysiłkowi Gminy Kluczbork i dzięki temu powstały już dwa odcinki. Trzeci odcinek jest 

szalenie kosztochłonny i na dzień dzisiejszy trwają prace projektowe. Przy realizacji III 

etapu Budowy obwodnicy planowana jest likwidacja wiaduktu na Ligocie Dolnej. W tym 

miejscu zaprojektowane byłoby duże rondo łączące wszystkie okoliczne drogi. 

Musimy jednak mieć na uwadze, że jest to kolejna inwestycja liczona na kilkanaście 

milionów złotych, a zatem nie tak łatwo ją udźwignąć w warunkach bardzo wyraźnego 

zaostrzonego kursu jeśli chodzi o finanse publiczne. 

Pan Piotr Pośpiech zwrócił się do administratora dróg krajowych z zapytaniem w dwóch 

sprawach istotnych dla płynności ruch i bezpieczeństwa mieszkańców a mianowicie: 

- o możliwą budowę ronda na ul. Skłodowskiej z Drzymały i Strzelecką  

- oraz ronda łączącego ul. Byczyńską, Wołczyńską i Dworcową.  

Pan Jerzy Derechowski Specjalista z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad Oddział w Opolu Rejonu w Kluczborku poinformował, że w chwili obecnej 

odstąpiono od realizacji tych zadań, a odział w Kluczborku nie jest w stanie podjąć dużo 

istotniejszego zadania dla bezpieczeństwa mieszkańców jakim jest rondo na Ligocie 

Górnej. 

 

 



 10 

3. Przedstawienie przez Starostę Kluczborskiego informacji o zatwierdzeniu 

przez Wojewodę Opolskiego Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. 

 

Pan Mieczysław Zaleciński Szef PCZK Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, 

Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego  

w Kluczborku przedstawił krótką informację na temat opracowania i zatwierdzenia 

Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kluczborskiego. 

Po dwóch latach od opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu 

Kluczborskiego, w związku z nowelizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która 

nastąpiła w 2009r., Wojewoda Opolski wyznaczył termin na opracowanie nowego Planu 

Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kuczborskiego na wrzesień b.r. Plan został 

opracowany na podstawie wytycznych Pana Wojewody Opolskiego oraz art.5 Ustawy  

o Zarządzaniu Kryzysowym. Nasz powiat plan przekazał do zatwierdzenia przed 

wyznaczonym ostatecznym terminem wskazanym na 17 września 2011r.. Pod koniec 

października otrzymaliśmy od Pana Wojewody informację, że w dniu 7 października 

2011r. dokument został zatwierdzony. 

W podsumowaniu Pan Wojewoda podkreślił, że „Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu 

kluczborskiego” znalazł się w grupie planów wyróżniających się pod względem 

merytorycznym funkcjonalnym oraz graficznym i może stanowić podstawę do realizacji 

zadań w zakresie zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu. Pan Starosta wprowadził 

Powiatowy plan Zarządzania Kryzysowego do stosowania Zarządzeniem nr 51 z dnia 

07.11.2011r.. 

Pan Mieczysław Zaleciński poinformował również, że ze względu na prowadzone 

aktualizacje pod względem nazewnictwa podmiotów wiodących i wspomagających  

na poziomie wojewódzkim w połowie grudnia postaramy się przekazać plan na 

dyskietkach. 

 

Pan Starosta oraz pan Mieczysław Zaleciński podziękowali wszystkim osobom 

uczestniczącym w procesie opracowywania dokumentu. 

 

4. Przedstawienie przez Starostę Kluczborskiego informacji o przeznaczeniu 

środków finansowych na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli na 

terenie powiatu w budżecie Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok.  

 

Na wstępie tego punktu Pan Starosta zaprezentował inwestycje zrealizowane w roku 

2011, istotnie wpływające na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

kluczborskiego wymieniając: 
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Wydatki na drogi w 2011 r. 

Przy wsparciu środków unijnych, przebudowa ciągu komunikacyjnego, drogi powiatowej 

w Kluczborku:   

ul. Jagiellońska 

ul. Moniuszki 

ul. Grunwaldzka 

ul. Waryńskiego  

2 135 191 zł 

 

Udzielono dotacji Gminie Kluczbork w wysokości 100 000 zł na realizację zadania 

„Remont dróg i chdników gminnych – ulic: Słowackiego, Kochanowskiego, Chopina, 

Wolności w Kluczborku”, współfinansowanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł ponad 200 000 zł. 

 

Dotacja powiatu do remontu (wykonanego przez GDDKiA) dróg powiatowych:  

Jana Pawła II i Jagiellońskiej: 300 000 zł. 

 

Przebudowa drogi, odnowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika 

w miejscowości Jaśkowice 869 577 zł. 

Przy realizacji tej inwestycji uwzględniono gospodarkę wodną oraz wykonano chodnik na 

całej długości. 

 

Dotacja dla gminy Kluczbork  na realizację zadania „Remont dróg gminnych – ulic: 

Słowackiego, Kochanowskiego, Chopina, Wolności w Kluczborku 

100 000 zł 

 

„SCHETYNÓWKI” 

Remont dwóch dróg powiatowych w gminie Lasowice Wielkie: 

 

- Odcinek od drogi nr 45 przez miejscowość Lasowice Wielkie obok Urzędu Miejskiego do 

Chudoby i dalej przez tę miejscowość do drogi wojewódzkiej Opole – Olesno. Długość 

drogi: 6,3 km. Koszt: ponad 6 mln zł (z dofinansowaniem 50%). Przy realizacji tego 

zadania zarurowano rowy, wykonano parkingi i chodniki przy kościele i cmentarzu. 

 

- Odcinek od skrzyżowania drogi powiatowej Chudoba – Zagwiździe do wsi Lasowice 

Wielkie, gdzie łączy się z drogą Lasowice Wielkie – Chudoba. Długość odcinka: 2 km. 

Koszt: ponad 700 tys. zł  
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Inne wydatki – 2011 r. 

 

Dotacja na zakup samochodu dla OSP Chocianowice - 30 000 zł 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 3 213 000 zł 

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania, chronione środki interwencji 

kryzysowej - 33 tys. zł 

 

Programy profilaktyki zdrowotnej: szczepienia przeciwko meningokom typu C dzieci  

z powiatu kluczborskiego - 74 000 zł   

W dniu 20 kwietnia 2011r. przeprowadzono ćwiczenie PZZK dotyczące 

koordynacji działań służb ratowniczych podczas katastrofy drogowej mającej 

charakter zdarzenia masowego, zaistniałej na terenie powiatu kluczborskiego 

pod kryptonimem „Droga 2011”.   

Symulacja miała na celu wypracowanie i przećwiczenie odpowiednich działań w związku  

z zaistnieniem katastrofy w ruchu lądowym. 

 

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji 

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji 

PCPR 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

centrum rehabilitacyjne 

W obiekcie tym wydzielono również pomieszczenia na potrzeby Domu Samotnej Matki, 

Koszt: ponad 4 mln zł 

 

Ochrona zdrowia 

Ośrodek kardiologii inwazyjnej przy kluczborskim Powiatowym Centrum Zdrowia 

wzbogacił swoją ofertę o możliwość przyjmowania pacjentów nie tylko w stanach ostrych, 

ale także do planowej diagnostyki kardiologicznej. 

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 

Od 1 marca 2011 r. na terenie powiatu nocną i świąteczną opiekę zdrowotną zapewnia 

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku (pomieszczenie poradni chirurgicznej). 

Karetka dla Wołczyna 
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Od 1 lipca w gminie stacjonuje karetka. To szczęśliwy finał 5-letniej walki powiatu  

i gminy o „erkę”. Ambulans stacjonuje przy hali sportowej. Stąd w godz. Od 7.00 do 

19.00 wyjeżdża do chorych zespół ratowniczy. 

 

Planowane wydatki związane z bezpieczeństwem obywateli na terenie powiatu 

w budżecie Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok to m.in. :  

 

Dotacja na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Kluczborku 3 275 000 zł 

Planowane jest również doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Kluczborku w dwa ubrania gazoszczelne. 

 

Remont ul. K. Miarki w Kluczborku – 120 000 zł, 

- na remonty związane z ułożeniem masy bitumicznej w różnych częściach powiatu 

zaplanowano kwotę 1.200 000 zł, 

- Programy profilaktyki zdrowotnej: szczepienia przeciwko meningokokom dzieci z 

powiatu kluczborskiego – 25 000 zł , 

-  Jednostki poradnictwa specjalistycznego, mieszkania chronione, ośrodki interwencji, 

kryzysowej  – 27 000 zł 

    Odnosząc się do inwestycji drogowych w roku przyszłym to niestety, ale z powodów 

radykalnego zaostrzenia kursu jeśli chodzi o gospodarkę finansową dla samorządów, ilość 

realizowanych zadań zostanie w znacznym stopniu ograniczona. 

Planowane jest również dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby OSP w Chudobie. 

 

5. Wyrażenie opinii o przeznaczeniu środków finansowych w budżecie Powiatu 

Kluczborskiego na 2012 rok na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli 

na terenie powiatu przez członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku. 

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

głosowania w sprawie, czy członkowie komisji są za wyrażeniem pozytywnej oceny 

zaprojektowanego budżetu Powiatu na rok 2012, związanych z poprawą bezpieczeństwa 

obywateli na terenie naszego powiatu.  

W wyniku  glosowania członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt 

budżetu Powiatu w przedmiotowym zakresie.. 

 

W wolnych wnioskach Pan Starosta gorąco podziękował członkom PZZK oraz KBiP               

za udział i merytoryczną dyskusję oraz opracowanie wszystkich elementów, które były 

omawiane. 


