
 

 

Informacja z posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w Kluczborku w dniu 31.03.2011 r. 

 

Zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2011 rok, 

w dniu 31 marca 2011 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego. 

Posiedzenie otworzył Pan Mieczysław Zaleciński, Szef Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, 

Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku, 

który po przywitaniu przybyłych uczestników przedstawił porządek posiedzenia. 

Porządek posiedzenia: 

- Przedstawienie informacji oraz oceny i wniosków z działań służb odpowiedzialnych  

za zimowe utrzymanie dróg. 

- Przedstawienie informacji oraz wniosków z kontroli obiektów budowlanych  

i budynków wielkopowierzchniowych w 2010r. oraz I kwartale 2011r. 

- Przedstawienie informacji oraz oceny i wniosków z przeprowadzonych kontroli 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w 2010r.  

- Przedstawienie informacji, oceny oraz wniosków w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego w 2010r. 

- Przedstawienie wielkości poniesionych kosztów i strat w powiecie kluczborskim  

w 2010r.,  w czasie majowo - czerwcowej powodzi. 

- Omówienie aktualnej sytuacji hydrologicznej na rzekach i stanu urządzeń 

hydrotechnicznych w powiecie kluczborskim. 

W ramach posiedzenia „Zespołu miało również miejsce szkolenie doskonalące 

dotyczące: 

- Prowadzenia działań ratowniczych w przypadku wystąpienia katastrofy drogowej 

mającej charakter zdarzenia masowego. 

- Zasad opracowania Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. 

Pan Kazimierz Sztajglik   

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku  

przedstawił informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych 

w ramach podejmowanych działań w związku z prowadzoną akcją zimową w sezonie 

2010/2011. 

Koszt: 

- prowadzonych robót wyniósł 400 tyś zł, 

- zużytych materiałów 122 tys. zł.  

 



W trakcie zimy wykorzystano ok.1200 t trzydziesto procentowej mieszanki piaskowo 

solnej.  

Doświadczenia z tegorocznej zimy potwierdzają konieczność reorganizacji prowadzonych 

działań oraz doposażenia w nowy sprzęt. W związku z dużym kosztem tych urządzeń 

działania te należy prowadzić systematycznie. Wartość jednego pługu wacha  

się w granicach około 35 tyś zł. Natomiast jednej solarko piaskarki wynosi od 70 do 150 

tys. zł. 

Pan Edward Baj   

Kierownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rejon Kluczbork poinformował, 

że w ramach zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu w sezonie zimowym 

2010/2011 długość odcinków ogółem objętych zimowym utrzymaniem wynosi -  170,59 

km, w tym na terenie powiatu Kluczborskiego)-86,4 km (DK 11, DK42, DK 45). 

Sprzęt, którym prowadzono zimowe utrzymanie 

- solarki nakładane na nośniki - 8 szt. 

- pługi jednostronne-11 szt. 

- ładowarka do załadunku materiałów (soli, mieszanki piaskowo-solnej, piasku) 1 szt. 

- wytwornica solanki o wydajności 2000 litrów/h 

-sprzęt do odśnieżania przy intensywnych opadach, pług ciężki dwustronny na nośniku  

z napędem na 3 osie ładowarka o pojemności łyżki 1,0 m3, równiarka. 

 

Materiały stosowane przy zwalczaniu śliskości zimowej; 

planowane zużycie               zużyto w sezonie ] 

2010/2011 

- sól drogowa                      2300 ton                                2379 ton  

- piasek                                500 ton                                1097 ton 

Magazyn soli (igloo) oraz składowisko materiałów uszorstniających zlokalizowane  

były w Kluczborku, ul Byczyńska (przy DK 42) 

Ochrona bierna, 

- ustawiono zasłony przeciwśnieżne - 25,3 km, 

- ustawiono znaki A-32 „oszronienie jezdni" - 51 szt. 

 

Osłona meteorologiczna, stacje pogodowe przy DK 11 w m. Byczyna i Sowczyce  

oraz przy DK42 w m. Rudniki.  

 

Koszty w sezonie 2010/2011 

III i IV kwartał 2010r.  - 1677- tys. zł. 

I i II kwartał 2011 r.  - 758-tys. zł. 

- razem sezon:  - 2435-tys. zł. 

 



 

Wykonawcy usług zimowego utrzymania dróg; 

a) Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „NOCZYNSKI" z siedzibą w Kluczborku,  

ul. Karola Miarki 15  (usuwanie śliskości zimowej jezdni i odśnieżanie jezdni i poboczy), 

b) Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT" z siedziba w Kluczborku, ul. Matejki 1 (usuwania 

śliskości zimowej i odśnieżanie chodników). 

Punkt dyspozycyjny prowadzenia akcji zimowe zlokalizowany był w  siedzibie GDDKiA 

Rejonu w Kluczborku, ul Dworcowa 2, 

Pan Piotr Rasztar  

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kluczborku przedstawiając sytuację 

związaną z monitorowaniem obiektów wielkopowierzchniowych poinformował  

o systematycznych działania w tym zakresie. 

W związku z zapisami Prawa Budowlanego, właściciele obiektów wielkopowierzchniowych 

zobligowani są do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego swoich obiektów  

co najmniej dwa razy do roku w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada  

oraz 31 maja.  

Oświadczenia z przeprowadzonych kontroli przekazywane są do Inspektora Nadzoru 

budowlanego. 

Pan Piotr Rasztar przypomniał, że mówiąc o obiektach wilkopowierzchniowych mamy na 

myśli konstrukcje o powierzchni przekraczającej 2000m2 lub o powierzchni dachu 

przekraczającej 1000m2.  

Na terenie powiatu kluczborskiego zlokalizowanych jest 27 obiektów  

wielkopowierzchniowych, z tego w ramach prowadzonych działań skontrolowano 4.  

W ramach prowadzonych działań zarządcy profilaktycznie są również pisemnie 

informowani o konieczności usuwania zalegającego śniegu. 

Pan Janusz Krupa 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przedstawił informację oraz ocenę  

i wnioski z przeprowadzonych kontroli w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w 2010r.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarnej systematycznie prowadzi działania 

kontrolno rozpoznawcze, w których sprawdzane są przede wszystkim wypełniane 

obowiązki  w zakresie zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

W roku 2010 w tym zakresie przeprowadzono 72 kontrole i stwierdzono 207 

nieprawidłowości. Na tej podstawie wydano 61 aktów administracyjnych. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli generalnie można powiedzieć, że drobne usterki 

nie wymagające dużych nakładów finansowych są korygowane na bieżąco. Problem 

stanowią natomiast inwestycje wymagające dużych nakładów finansowych, wymuszone 

dostosowaniem obiektów użyteczności publicznej do aktualnie obowiązujących przepisów 

prawa (po nowelizacji aktów prawnych). 

 



Komendant PSP w Kluczborku omówił również: wyniki czynności kontrolno 

rozpoznawczych przeprowadzonych w 2009 roku. 

Największa liczba nieprawidłowości dotyczyła: 

- badań okresowych instalacji technicznych oraz warunków eksploatacji i konserwacji 

urządzeń przeciwpożarowych; 

- instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 

- zaznajomienia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi; 

- stanu dróg ewakuacyjnych (drożność, oznakowanie). 

Pan Jacek Tomczak  

Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku przedstawił ocenę w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego w 2010 roku. 

W roku 2010 w stosunku do lat poprzedzających można zaobserwować minimalny wzrost 

dynamiki przestępczości na terenie powiatu kluczborskiego. Uwzględniając dane z całego 

garnizonu stanowi to 5% i jest wynikiem bardzo dobrym, plasującym powiat kluczborski 

na 3-4 pozycji. 

Wykrywalność przestępczości w powiecie wynosi 72% a najmniejszą liczbę czynów 

zabronionych odnotowano w Gminie Lasowice Wielkie.  

W gminach: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna poziom przestępczości wahał się na poziomie 

zbliżonym do lat poprzednich. Odnotowano również wzrost wykrywalność przestępstw 

kryminalnych (kradzieże, rozboje, włamania…) o 4% w stosunku do roku 2009. 

Funkcjonariusze policji w roku 2010 zabezpieczyli 17 imprez masowych, w tym pięć 

spotkań piłkarskich oraz trzy zgromadzenia publiczne.  

W działaniach tych uczestniczyło 1180 funkcjonariuszy. 

W związku z prowadzonymi działaniami prewencyjnymi w szkołach, zmierzających  

do poprawy świadomości prawnej nieletnich, przestępczość w tej grupie stale maleje  

i w roku 2010 odnotowano 71 czynów karalnych tj. 4,5% ogółu przestępstw 

stwierdzonych i 5.0% ogółu wykrytych. 

Ilość zaistniałych zdarzeń drogowych w roku 2010 

Wypadki     - 42 

Ofiar śmiertelnych    - 8 

Zmarli do 30 dni po wypadku - 3 

Ranni     - 42 

Kolizje      - 609 

Pan Komendant poinformował również, że od roku ubiegłego funkcjonariusze policji 

permanentnie uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach pod kontem prezydencji polski 

w Unii Europejskiej oraz w roku przyszłym do Euro 2012. 

 

 

 



Wnioski 

W roku 2011 dynamika przestępstw może trochę wzrosnąć, a wynika to ze zwiększonej 

ilości kradzieży mienia głównie w marketach oraz drobnych przestępstw związanych ze 

zbieractwem. Można również zaobserwować wzrost przestępstw związanych  

z cyberprzestrzenią. 

Pan Mieczysław Zaleciński  

Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego odnosząc się do kolejnego punktu 

posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zaprezentował wielkości 

poniesionych strat oraz kosztów w czasie majowo - czerwcowej powodzi w roku 2010 na 

terenie powiatu kluczborskiego. 

Całkowita kwota poniesionych kosztów i strat wynikająca z zalanych użytków rolnych, 

prowadzonych akcji oraz zniszczonej lub uszkodzonej infrastruktury krytycznej została 

oszacowana na kwotę 15.976 551,46 zł 

Z upoważnienia Pana Błażejewskiego Kierownika Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Opolu oddział w Kluczborku Pan Mieczysław Zaleciński 

zaprezentował i omówił aktualną sytuację hydrologiczną na rzekach oraz stan urządzeń 

hydrotechnicznych. 

W tym celu zaprezentowano slajdy przedstawiające, lokalizację rzek znajdujących się na 

terenie powiatu kluczborskiego, ich długość oraz infrastrukturę techniczną. 

 

W ramach szkolenia doskonalącego, które miało miejsce w czasie posiedzenia 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Pan Janusz Krupa przedstawił ogólny 

zarys planu działań ratowniczych Jednostek Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w trakcie zaplanowanego ćwiczenia pod kryptonimem „Droga 2011”. 

Przypomniał również, że na okoliczność prowadzenia tego typu działań został napisany 

program „Wyposażenie w zakresie likwidacji skutków wypadków masowych podczas 

katastrof komunikacyjnych”. W ramach tego programu KPPSP w Kluczborku pozyskała 

następujący sprzęt: 

- samochód dowodzenia, 

- namiot ewakuacyjny, 

- torby medyczne z wyposażeniem, 

- kamerę termowizyjną, 

- laptop. 

w związku z ustawowym obowiązkiem zaopiniowania opracowywanych planów 

zarządzania kryzysowego przez powiatowe zespoły zarządzania kryzysowego Pan 

Mieczysław Zaleciński odnosząc się do zasad opracowania nowego Powiatowego Planu 

Zarządzania Kryzysowego przedstawił: 

- dokumenty odniesienia  

 



- podstawy prawne opracowania planów zarządzania kryzysowego 

- cel opracowania planu  

- fazy zarządzania kryzysowego  

- zadania planów zarządzania kryzysowego 

- zaprezentował  również wyznaczony katalog zagrożeń oraz wykaz procedur realizacji 

zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (PZK). 

 

Na zakończenie Pan Mieczysław Zaleciński podziękował przedstawicielom 

samorządów gminnych, służb, inspekcji i straży za udział w posiedzeniu PZZK oraz za 

zaangażowanie w realizacji zadań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w powiecie 

kluczborskim. 

 


