
 

Informacja z posiedzenia  

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku  

w dniu 29.03.2012 r. 

 

Zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2012 rok,  

w dniu 29 marca 2012 r., odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego. 

Porządek posiedzenia: 

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

za zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/2012. 

2. Przedstawienie informacji oraz wniosków z kontroli obiektów budowlanych i budynków 

wielkopowierzchniowych w 2011r. oraz I kwartale 2012r. 

3. Przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej za rok 2011. 

4. Przedstawienie informacji oraz oceny i wniosków w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego w 2011r. 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kluczborskiego za 2011 rok. 

6. Ocena stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu kluczborskiego za 2011 rok. 

W ramach posiedzenia „Zespołu” odbyło się również szkolenie doskonalące dotyczące: 

Urzędowej kontroli żywności – uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 

Informacje z działań służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg  

w sezonie 2011/2012. 

Kierownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Kluczbork, Oddział  

w Opolu przedstawił informację w ramach prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg 

na administrowanym terenie w sezonie zimowym 2011/2012  

1. Długość dróg objętych zimowym utrzymaniem ogółem - 171,5 km, w tym na terenie 

pow. kluczborskiego (DK 11, 42 i 45) - 86,4 km. Powierzchnia chodników objęta 

zimowym utrzymaniem ogółem 51.610 m2, w tym na terenie powiatu kluczborskiego 

27.435 m2. 

2. Wykorzystanie sprzętu do prowadzenia zimowego utrzymania dróg - solarki 

nakładane na nośnik 8 szt. - 100% posiadanych środków. 

- pługi jednostronne  15 z 16 szt. 

- sprzęt do odśnieżania przy intensywnych opadach śniegu: 

- pług wirnikowy  1 szt. - brak potrzeb stosowania 

- równiarki   2 szt. - brały udział w akcji zimowej 

- ładowarki   2 szt. - brak potrzeb stosowania 
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- pozostały sprzęt pomocniczy - ładowarka do załadunku, wytwornica solanki 

wykorzystywany był na bieżąco. 

3. Materiały stosowane przy zwalczaniu śliskości zimowej: 

stan na początku sezonu zimowego zużycie w sezonie 

sól drogowa    3742 ton     1751 ton 

chlorek wapnia  10 ton      2 tony 

piasek    1000 ton     500 ton 

4. Ochrona bierna: 

- zasłony przeciwśnieżne 20,9 km na terenie powiatu kluczborskiego, 

- zasłony przeciwśnieżne 44,2 km ogółem na terenie Rejonu w Kluczborku, 

W takcie zimowego utrzymania dróg nie wystąpiła konieczność zamykania dróg. 

Wszystkie odcinki były utrzymywane zgodnie ze standardami, bez odstępstw 

spowodowanych sytuacjami nadzwyczajnymi i klęskami żywiołowymi. 

W ocenie tut. Rejonu stopień przygotowania oraz prowadzenie akcji zimowej był 

odpowiednie i zapewniło w pełni obsługę komunikacyjną na drogach krajowych. Należy 

stwierdzić, że występujące warunki atmosferyczne w okresie zimowym nie należały do 

najbardziej uciążliwych, co odzwierciedlają przytoczone powyżej dane dot. zużycia 

materiałów i wykorzystania środków. 

W związku z powyższym planowane jest utrzymanie osiągniętego poziomu 

zabezpieczenia sił i środków do zimowego utrzymania dróg na następne sezony zimowe. 

Pan Edward Baj przypomniał również o możliwości korzystania przez kierowców z wielu 

praktycznych wskazówek, porad, uwag, zamieszczonych na stronie internetowej GDDKiA. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku przedstawił informacje dotyczące 

zimowego utrzymania dróg powiatowych w ramach podejmowanych działań związanych  

z prowadzoną akcją zimową w sezonie 2011/2012. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, w sezonie 2011/2012 utrzymywał 396 km dróg 

na terenie powiatu. 

W celu skutecznego prowadzenia akcji podpisano umowy z piętnastoma jednostkami. 

W momencie krytycznym (15 – 18 luty) w akcji uczestniczyło 13 jednostek przez  

24 godz. na dobę. 

W celu skutecznego prowadzenia akcji po raz pierwszy zastosowano urządzenia GPS  

co w wydatny sposób ułatwiło prowadzenie akcji poprzez stały podgląd aktualnej 

lokalizacji pracującego sprzętu.  
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Informacje oraz wnioski z kontroli obiektów budowlanych  

i budynków wielkopowierzchniowych w 2011r. oraz I kwartale 2012r. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kluczborku przedstawiając sytuację 

związaną z monitorowaniem obiektów wielkopowierzchniowych potwierdził systematyczne 

działania w tym zakresie. 

Na 27 takich obiektów zlokalizowanych w powiecie kluczborskim, wszyscy ich właściciele 

przeprowadzili stosowne przeglądy oraz przekazali informacje w tym zakresie do PINB  

w Kluczborku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

Ponadto dwanaście obiektów zostało wyrywkowo skontrolowanych przez pracowników 

PINB w Kluczborku. 

W wyniku przeprowadzonych czynności pisemnie zobligowano do prac modernizacyjnych 

jednego z obiektów wielkopowierzchniowych na terenie „Famaku” w Kluczborku oraz 

firmy Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie.  

 

Ocena stanu bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za rok 2011. 

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kluczborku odnosząc się do kontroli przestrzegania przepisów p-poż.  

na terenie powiatu kluczborskiego poinformował, że przeprowadzono  

w sumie 67 czynności kontrolno rozpoznawczych, w wyniku których stwierdzono  

54 nieprawidłowości.  

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości podobnie jak w latach poprzednich dotyczyły: 

- braku instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego lub jej aktualizacji, 

- zaznajamiania pracowników z przepisami p – poż. 

- braku aktualnych badań instalacji elektrycznych, odgromowych oraz wodociągowych – 

przeciwpożarowych, 

 

W 2011 roku odnotowano: 

interwencji   - 778 w stosunku do roku 2010 spadek o 12% 

pożarów  - 369 w stosunku do roku 2010 wzrost o 63% 

Zdecydowaną większość stanowiły pożary małe (342 zdarzenia). 

W 2011 roku odnotowano 389 miejscowych zagrożeń co stanowi spadek  

o 39% w stosunku do roku poprzedniego. 

Zdecydowana większość miejscowych zagrożeń została zakwalifikowana jako małe  

i zarejestrowano 350 takich przypadków. 

Tak duża rozbieżność miejscowych zagrożeń głównie wynika z niewielkiej ilości 

intensywnych opadów deszczu w stosunku do roku 2010. 

Pozostałe przyczyny miejscowych zagrożeń kształtują się na poziomie z lat poprzednich. 
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Informacja oraz ocena wniosków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego w 2011r. 

Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku przedstawił ocenę w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego w 2011 roku. 

Uwzględniając całokształt przestępczości powiat kluczborski w całym garnizonie generuje 

niecałe 6%natomiast samej przestępczości kryminalnej niecałe 5,5% co jest wielością 

niewielką jednak należy ją zwalczać. 

W rozbiciu na Gminę Kluczbork oraz Lasowice Wielkie  

- odnotowano 1386 przestępstw,  

- na terenie Gminy Byczyna 185, 

- na terenie Gminy Wołczyn 244. 

Na podstawie tych danych można zaobserwować minimalny wzrost odnotowywanych 

przestępstw w stosunku do roku 2010. 

Wynika to głównie z intensywniejszej pracy funkcjonariuszy policji inicjujących 

dodatkowe działania, (wszczęcia własne) w zakresie spraw związanych z działalnością 

narkotykową, czy też przestępczością komputerową. 

Struktura przestępczości: 

- przestępstwa kryminalne   – 58% 

- przestępstwa gospodarcze  – 11% 

- przestępstwa drogowe  - 27% 

- inne     - 4% 

Odnotowane ilości czynów zabronionych 

- zabójstwa    - 0 

- kradzieże     - 285 

- kradzieże samochodu  - 6 (wszystkie wykryte) 

- kradzieże z włamaniem   - 211 

- przestępstwa rozbójnicze   - 4 

- uszkodzenia ciała    - 27 

- bójki i pobicia    - 23 

- uszkodzenia rzeczy   - 114 

- przestępstwa narkotykowe - 73 

- czyny popełniane przez nieletnich - 53 

Funkcjonariusze policji w roku 2011 zabezpieczali 21 imprez masowych. 

W tym celu w sumie zaangażowano ok. 1000 policjantów. 
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Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kluczborskiego za 2011 rok. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku realizowała zadania zgodnie 

z „Planem zasadniczych przedsięwzięć na 2011 rok”, zawierającym główne kierunki 

działania, zasadnicze zamierzenia oraz harmonogram nadzoru nad obiektami. W 2011 r. 

zaplanowano do realizacji łącznie 163 przedsięwzięcia. Zrealizowano  159 zadań,  

co stanowi 97,5%. Nie zrealizowano 4 przedsięwzięć z przyczyn niezależnych od stacji. 

Ponadto przeprowadzono 205 wywiadów oraz przeprowadzono 69 kontroli pobierania 

próbek wody. 

W ramach działalności kontrolno-represyjnej w 2011 r. przeprowadzono ogółem 1 327 

kontroli i wizytacji. Wydano 376 decyzji administracyjnych, nałożono 45 mandatów 

karnych na kwotę 5 660,00 zł. 

W zakresie urzędowej kontroli żywności, monitoringu jakości wody oraz prowadzonego 

nadzoru epidemiologicznego chorób zakaźnych pobrano 652 próbki do badań 

laboratoryjnych oraz wykonano 476 oznaczeń fizycznych w zakresie higieny procesów 

nauczania. 

Na terenie powiatu kluczborskiego nie zanotowano zagrożeń związanych z wystąpieniem 

chorób szczególnie niebezpiecznych. W przypadku pozostałych chorób zakaźnych nie 

obserwowano niepokojących zjawisk. Wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne, 

podobnie jak w latach ubiegłych, miał charakter sezonowy. Jednak  

w roku bieżącym celowe jest prowadzenie w dalszym ciągu intensywnych działań 

edukacyjnych, profilaktycznych i informacyjnych, dotyczących takich chorób zakaźnych 

jak grypa, inwazyjna choroba meningokokowa, wirusowe zapalenie wątroby, gruźlica 

oraz zatrucia i zakażenia pokarmowe. 

Stan sanitarny obiektów produkujących i wprowadzających do obrotu żywność na terenie 

powiatu nie stwarzał zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Systematyczna poprawa 

warunków sanitarnych w tych placówkach osiągana jest poprzez modernizację obiektów, 

wzrost świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązujących wymagań oraz 

wdrażanie i stosowanie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki 

produkcyjnej (GMP), a także wprowadzanie systemu HACCP. Zasady GHP/GMP wdrożyły 

472 obiekty, co stanowi 84 % zakładów będących pod nadzorem. W porównaniu do 

ubiegłego roku znacznie wzrosła także liczba zakładów, które wdrożyły system HACCP - 

wdrażanie zakończyło 195 zakładów, ponadto znaczna część rozpoczęła prace w tym 

zakresie.  

Poprawie uległa jakość zdrowotna środków spożywczych produkowanych  

i wprowadzanych do obrotu, o czym świadczy mała ilość kwestionowanych próbek. 

Funkcjonowanie systemu RASFF (system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych 

produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt) ułatwiło podejmowanie działań 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pozwoliło na  szybkie i sprawne 
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wycofywanie  z obrotu produktów spożywczych, które stwarzają ryzyko dla zdrowia 

konsumentów. 

W obszarze higieny pracy najczęściej występujące nieprawidłowości w kontrolowanych 

zakładach pracy dotyczyły braku aktualnych badań czynników szkodliwych w środowisku 

pracy oraz spisów i kart charakterystyk stosowanych lub wprowadzanych do obrotu 

substancji/mieszanin chemicznych i produktów biobójczych. W związku z powyższym 

celowe jest zintensyfikowanie działań w tym zakresie, w celu poprawy warunków pracy   

i zapewnienia bezpieczeństwa osób zatrudnionych na stanowiskach pracy, gdzie 

występuje narażenie na czynniki szkodliwe oraz osób pracujących z substancjami/ 

mieszaninami chemicznymi i produktami biobójczymi. 

 

Ważnym elementem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest promocja zdrowia  

i oświata zdrowotna. W 2011 r. różnymi formami działalności oświatowo- zdrowotnej 

objęto około 9 tys. mieszkańców powiatu. W 2012 r.  w dalszym ciągu będą realizowane 

programy edukacyjne w celu podniesienia świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu 

kluczborskiego oraz upowszechnienia wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia 

i możliwościach oddziaływania na własne zdrowie. Ważne jest więc, aby działaniami 

profilaktycznymi i edukacją zdrowotną objąć jak najwięcej osób. Wobec powyższego 

konieczne jest wspieranie dotychczasowych działań oraz podejmowanie nowych lokalnych 

inicjatyw również przez władze samorządowe, placówki oświatowo-wychowawcze, 

placówki służby zdrowia, organizacje pozarządowe, itp.  

 

Ocena stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu kluczborskiego za 2011 

rok. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku poinformował, że na terenie powiatu pod 

stałym nadzorem mamy: 

- 1400 podmiotów utrzymujących zwierzęta. 

- 6 rzeźni 

- 7 podmiotów zajmujących się chowem ryb 

- 4 zakładów drobiu, 

- 155 pasiek pszczelich. 

W dziedzinie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w 2011 r. dokonano 88 obserwacji 

psów w kierunku wścieklizny, które nie potwierdziły tej choroby u obserwowanych 

zwierząt. 

Przebadano  metodą tuberkulinizacji bydło w kierunku gruźlicy; nie stwierdzono wyników 

dodatnich. 

Badaniu poddano bydło i i owce w kierunku brucelozy (próbki krwi); otrzymano wyniki 

ujemne. 
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Badania prób w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła; otrzymano wyniki ujemne. 

Badania w kierunku pryszczycy - otrzymano wyniki ujemne.  

Badania w kierunku pomoru świń (próby od świń i próby  

od odstrzelonych dzików; otrzymano wyniki ujemne. 

Badania  w kierunku choroby pęcherzykowej świń (próby); otrzymano wyniki ujemne.  

Zatem nie odnotowano wystąpienia choroby zwalczanej z urzędu. 

W dziedzinie chorób podlegających rejestracji odnotowano 97 ognisk występowania 

waroozy, która jest dosyć powszechną chorobą wywoływaną przez roztocza (gromada 

pajęczaki), jedynie szkodliwą dla pszczół. Rodziny pszczele z pasiek, gdzie ją 

stwierdzono, poddano leczeniu. 

W dziedzinie higieny środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia stwierdzono jeden 

przypadek bąblowicy na 11 356 szt. ubitych świń na terenie powiatu kluczborskiego. 

Skonfiskowano od tej sztuki narządy wewnętrzne.  

We wszystkich przebadanych świniach nie stwierdzono badaniem trichinoskopowym 

obecności włości z rodzaju Trichinella. 

Ponadto, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku wysłał do badania w ramach  

tzw., monitoringu pozostałości 60 prób na obecność rozmaitych niepożądanych substancji 

lub takich, które w badanych próbach nie powinny znajdować się w ponadnormatywnych 

ilościach. (limity tych substancji określono stosownym prawem), a także w kierunku 

obecności skażeń promieniotwórczych.  

Analizując powyższe można stwierdzić, że stan bezpieczeństwa weterynaryjnego  

na terenie powiatu kluczborskiego jest w pełni zadawalający, a niewielkie odstępstwa  

od ideału mają główną przyczynę w prawidłach naturalnej statystki. 

 

W wolnych wnioskach Pan Mieczysław Zaleciński Szef Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Kluczborku, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania 

Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku, przekazał prośbę 

Szefa Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu o przeprowadzenie 

kampanii informacyjnej zmierzającej do uświadamiania mieszkańców o szkodliwości oraz 

konsekwencjach wypalania traw. 

Pan Zaleciński zwrócił również uwagę na zaplanowane w miesiącu czerwcu ćwiczenie 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku. Tematyką planowanego 

ćwiczenia będzie koordynacja działań służb ratowniczych podczas prowadzenia działań 

ratowania ludzi na akwenie wodnym, mając na uwadze zbiornik retencyjny w Kluczborku. 

Planowane ćwiczenie zostanie przeprowadzone w formie pokazowej. 

 

W związku ze zwiększonym natężeniem ruch samochodowego na ulicy Strzeleckiej  

w okolicy zalewu wodnego, a w konsekwencji utrudnieniami w ruchu, Naczelnik Wydziału 
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Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku zasugerował wyznaczenie 

stref z zakazem postoju w tamtym rejonie. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku, w trakcie posiedzenia 

przeprowadziła szkolenie doskonalące dotyczące urzędowej kontroli żywności – 

uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

 

Na zakończenie Pan Mieczysław Zaleciński Szef Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Kluczborku, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania 

Kryzysowego i Promocji Zdrowia podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, 

prelegentom za przekazane sprawozdania, a Pani Dyrektor Małgorzacie Zabierowskiej za 

zorganizowanie i przeprowadzenie bardzo interesującego szkolenia. 

 

 


