
 

Informacja z posiedzenia  

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku  

w dniu 29.06.2018 r. 

 

 

Zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,  

w dniu 29 czerwca 2018 r., odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Kluczborku. Spotkanie otworzyła Pani Urszula Pękala Duda, Wicestarosta 

Kluczborski Szef PZZK, która przywitała przybyłych uczestników oraz przedstawiła 

tematykę omawianych zagadnień. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Organizacji i przygotowania do działań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie letniego wypoczynku - „Bezpieczne 

Wakacje 2018” w powiecie kluczborskim. 

Głównym celem tej części posiedzenia jest zainicjowanie działań profilaktyczno – 

prewencyjnych przez organy samorządowe działające w powiecie oraz służby, 

inspekcje i straże, które odgrywają istotną rolę w kształtowaniu warunków 

letniego pobytu i wypoczynku dzieci i młodzieży. 

2. „Struktura organizacyjna i zadania Straży Granicznej. Sytuacja migracyjna                         

w województwie opolskim. Udzielanie wsparcia w zakresie zapobiegania  

i likwidowania zagrożeń występujących na terenie powiatu kluczborskiego". 

 

Ad. 2. W związku niemożliwością przybycia na posiedzenie przedstawiciela                  

Placówki Straży Granicznej w Opolu powyższy punkt posiedzenia nie został omówiony. 

 

W posiedzeniu oraz szkoleniu doskonalącym uczestniczyli:  

- Wicestarosta Kluczborski, Szef PZZK w Kluczborku; 

- Przedstawiciel  Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku; 

- Komendant Straży Miejskiej w Kluczborku; 

- przedstawiciele burmistrzów Gminy, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie; 

- Szef PCZK w Kluczborku, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania 

Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku; 

- inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

Starostwa Powiatowego w Kluczborku; 

 

Ad. 1 

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji Pani Tatiana Głuszko przedstawiła 

informację o działaniach związanych z zapewnieniem wypoczynku dzieci                       

i młodzieży w okresie letnim. 

Pani Tatiana Głuszko zaznaczyła, że okres letniego wypoczynku najczęściej 

charakteryzuje się wzrostem zdarzeń z udziałem dzieci  i  młodzieży  zarówno na wsi jak  



i w mieście. Dzieci i  młodzież  dysponują znacznie większą ilością czasu wolnego. Brak 

obowiązków szkolnych i domowych, brak zagospodarowania czasu wolnego  

 i całodziennej opieki ze strony zajętych rodziców  sprzyja powstawaniu zagrożeń. 

Kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznego wypoczynku oraz ochroną małoletnich 

przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami zasadnym jest podjęcie przez Policję 

działań informacyjno - edukacyjnych i kontrolno - prewencyjnych  wspólnie z innymi 

instytucjami i organizacjami. 

W związku z powyższym Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku dąży do zapewnienia 

bezpieczeństwa na drogach poprzez: 

- nawiązanie kontaktów z podmiotami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów w celu 

umożliwienia nieodpłatnych przeglądów stanu technicznego pojazdów skierowanych        

przez Policję. 

- powiadamianie lokalnych środków masowego przekazu o prowadzonych przez Policję 

działaniach kontrolnych i możliwości zgłaszania przez organizatorów wyjazdów                       

lub rodziców potrzeby dokonania kontroli autokarów 

 

- przeprowadzanie kontroli środków transportu przewożących dzieci i młodzież                        

ze szczególnym  zwróceniem  uwagi  na : 

 

– stan  trzeźwości  kierowców autobusów, 

– braki  w  wyposażeniu (dot. również tachografów), 

– prawidłowość  oświetlenia  pojazdów, dobór miejsc postoju w czasie podróży, 

– dostosowanie  prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. 

 

- prowadzenie kontroli przestrzegania przez kierujących samochodami osobowymi  

obowiązku przewożenia pasażerów z zapiętymi pasami bezpieczeństwa, a dzieci                       

w fotelikach ochronnych 

 

- objęcie szczególnym nadzorem poprzez  odpowiednią  dyslokację  służb,  miejsc 

występowania wzmożonego ruchu małoletnich  pieszych 

 

- objęcie szczególnym nadzorem miejsca organizowania zabaw i dyskotek pod kątem 

kontroli trzeźwości kierujących pojazdami uczestników wymienionych imprez 

 

 

W zakresie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku zwraca się uwagę w szczególności na: 

- nawiązanie kontaktów z organizatorami wypoczynku letniego celem dokonania 

rozpoznania obiektów, miejsc, form i liczby uczestników. Ustalenie zasad wymiany 

informacji pomiędzy kadrą wychowawczą a Policją. 

- przeprowadzenie kontroli prewencyjnej obiektów przeznaczonych na wypoczynek celem  

ujawnienia  wszelkich  nieprawidłowości. 

- wystąpienie do samorządu w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości o ich usunięcie 

-realizowanie spotkań z  młodzieżą uczestniczącą w różnego typu formach wypoczynku, 

-prowadzić bieżące kontrole w rejonach akwenów wodnych i tzw. „dzikich kąpielisk ” 

W zakresie bezpieczeństwa  w miejscu zamieszkania: 

- do zakończenia roku szkolnego prowadzone są spotkania profilaktyczne z uczniami 

wszystkich typów szkół, ukierunkowane na rodzaje zagrożeń wynikających z  wypoczynku  

letniego  i sposoby ich unikania. 

- nasilić w dniu 21 -22 czerwca 2018 r. kontrole prewencyjne pod kątem ujawniania 

małoletnich naruszających  przepisy prawa, szczególnie Ustawę o wychowaniu  

w trzeźwości i Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, 

- przez cały okres wakacji prowadzone są działania kontrolne w sklepach i lokalach 

gastronomicznych sprzedających i  podających  napoje  alkoholowe, mające na celu  



informować o przepisach Ustawy o wychowaniu w trzeźwości,   

- prowadzone są działania prewencyjne ukierunkowane na osoby nieletnie, które   

nie korzystają z zorganizowanych form wypoczynku polegające głównie na : 

kontrolach  prewencyjnych  miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży, 

- kontrole w miejscu zamieszkania nieletnich przebywających na przepustkach  

z placówek wychowawczych i poprawczych lub oczekujących na miejsce w takiej 

placówce, 

- prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu  

i  wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia, 

- rozpoznawanie zjawiska narkomanii, prostytucji i żebractwa. 

- dokonywane są systematyczne kontrole niestrzeżonych kąpielisk, akwenów wodnych 

 i innych „ dzikich” miejsc wypoczynku. 

 

W celu zwiększenia skuteczności oraz zapobieganiu niepożądanym zdarzeniom Komenda 

Powiatowa Policji w Kluczborku dąży do podejmowania działań systemowych w oparciu                

o diagnozowanie bieżących potrzeb oraz doświadczeń i wniosków z lat ubiegłych , a także 

podjęcia wspólnych inicjatyw z innymi służbami , podmiotami i instytucjami 

organizującymi wypoczynek letni z uwzględnieniem lokalnych warunków.  

 

Pani Wicestarosta Urszula Pękala – Duda Szef Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego przekazała informację w imieniu nieobecnej na spotkaniu 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, że zbiornik retencyjny 

w Kluczborku stał się kąpieliskiem miejskim i w związku z powyższym musi posiadać 

zabezpieczenie w postaci ratowników oraz pozostałych wymogów bezpieczeństwa. 

 

Komendant Straży Miejskiej w Kluczborku Pan Andrzej Kicmach przedstawił 

informację z prowadzonych działań: 

Wszystkie miejsca w których przebywają dzieci są kontrolowane przez Straż Miejską. 

Zwrócił również uwagę na ostatnie wydarzenie jakie miało miejsce na alejce w lesie tzn. 

zostały wyrzucone śmieci pochodzące z rozebranych samochodów. Poinformował,                   

że sprawca na daną chwilę nie został jeszcze ujęty. Koszty posprzątania i utylizacji 

wyrzuconych śmieci spoczywają na barkach lasów państwowych ponieważ zdarzenie mało 

miejsce na ich terenie.  

 

Przedstawiciel Gminy Wołczyn Pan Andrzej Maliński poinformował, że na terenie 

gminy Wołczyn będzie otwarty basen miejski. 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji 

Zdrowia Pan Mieczysław Zaleciński przedstawił informację dla członków Powiatowego 

Zespołu Reagowania Kryzysowego o zatwierdzeniu w dniu 11 czerwca 2018 r. 

zaktualizowanego Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kluczborskiego                       

przez  Pana Wojewodę Opolskiego. Pan Naczelnik poinformował, że powyższy plan będzie 

przekazany członkom Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, przedstawicielom 

gmin powiatu kluczborskiego oraz  zostanie zamieszczony na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego. 

 

Przedstawiciel Gminy Lasowice Wielkie Pani Irena Urbanowicz poinformowała,                          

że na terenie gminy działa orlik wraz z zatrudnionymi opiekunami, natomiast w otwartych 

przedszkolach są pełnione dyżury. 

 


