
Informacja z posiedzenia  

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku  

w dniu 31.03.2017 r. 

 

 

Zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,  

31 marca 2017 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. Przedstawienie informacji oraz oceny i wniosków z działań służb odpowiedzialnych 

za zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017. 

2. Przedstawienie informacji oraz wniosków z kontroli obiektów budowlanych  

i budynków wielkopowierzchniowych w 2016 r. oraz I kwartale 2017 roku. 

3. Ocena stanu bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za 2016 rok. 

4. Przedstawienie informacji oraz ocena wniosków w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego w 2016 roku. 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kluczborskiego za 2016 rok. 

6. Ocena stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu kluczborskiego za 2016 

rok. 

7. Omówienia aktualnej sytuacji hydrologicznej na rzekach i stanu urządzeń 

hydrotechnicznych oraz wykonanych inwestycjach w 2016 roku,  

a także poinformowanie o planowanych zadaniach do realizacji w 2017 roku 

 przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział  

w Kluczborku na terenie powiatu kluczborskiego. 

W posiedzeniu uczestniczyli:  

- Wicestarosta Kluczborski, Szef PZZK w Kluczborku; 

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

Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku; 

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku; 

- Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku; 

- Zastępca Burmistrza Gminy Kluczbork oraz przedstawiciele burmistrzów Gminy 

Wołczyn, Gminy Byczyna oraz wójta Gminy Lasowice Wielkie; 

 -Kierownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rejonu 

Kluczbork; 

 -Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku; 



- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie kluczborskim; 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku; 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku; 

- Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu oddziału  

w Kluczborku; 

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczbork; 

- Prezes PKS S.A. w Kluczborku; 

- Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Kluczborku; 

- Przedstawiciel Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku; 

- Naczelnicy wydziałów: Komunikacji i Transportu oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Leśnictwa, Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 

 

Ad. 1 

 

Kierownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rejonu 

Kluczbork przedstawił informację z prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg  

na administrowanym terenie w sezonie 2016/2017  

Zakres robót zimowego utrzymania obejmował 176,5 z tego na terenie powiatu 

kluczborskiego 91,4 km co stanowi 51,8%. 

W zakresie osłon biernych ustawiono 26 km zasłon przeciwśnieżnych. 

Materiał do zimowego utrzymania dróg. 

W sezonie 2016 / 2017 na całą sieć dróg krajowych zużyto materiałów: 

sól drogowa - 2069 ton 

piasek  - 308 ton 

Sprzęt do zwalczania skutków zimy oraz śliskości na drogach: 

- solarki z pługami  - 8 

- pługi     - 16 

- równiarki   - 2 

W całym sezonie łączny koszt działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg wyniósł 

1 591 000 zł. 

Z powyższego zestawienia wynika, że sezon zimowy 2016/2017 pod względem 

uciążliwości możemy zaliczyć do średnich i nie przysporzył służbom drogowym większych 

kłopotów. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku przedstawił informacje dotyczące 

zimowego utrzymania dróg powiatowych w ramach podejmowanych działań związanych z 

prowadzoną akcją zimową w sezonie 2016/2017. 



Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg w omawianym zakresie na obszarze 

działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, obejmującego powiat kluczborski  

z miastami: Kluczbork, Byczyna i Wołczyn prowadzono na sieci o długości: -  354,9 km  

Z łącznej sieci dróg i ulic, wyłączone z zimowego utrzymania były odcinki dróg o długości  

- 38,7 km  

Za całokształt organizacji prowadzenia akcji zimowej (zimowego utrzymania dróg) 

odpowiedzialny był Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku Do kierowania 

bezpośrednio akcją zimową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kluczborku wyznaczono: -

Kierownika Obwodu Drogowego w Wołczynie. 

W sezonie zimowym 2016 / 2017 dyżury wprowadzono 29 listopada. 

Prace związane z zimowym utrzymaniem na drogach powiatowych prowadzono według 

standardów określonych Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  

nr 46 z dnia 25 października 1994 r. oraz uchwały Nr 37/113/2007 Zarządu Powiatu 

Kluczborskiego z dnia 23 października 2007 r ./ zał. nr.1/ 

Drogi powiatowe zamiejskie w powiecie kluczborskim są utrzymywane  

w V i VI standardzie zimowego utrzymania. 

Drogi powiatowe miejskie (ulice) w IV,  V i VI  standardzie.  

O zaliczeniu dróg do poszczególnych standardów (lub ich wyłączeniu) zadecydowano 

uwzględniając funkcję dróg w układzie komunikacyjnym, rodzaj nawierzchni dróg  

oraz natężenie ruchu drogowego. 

Informacje dotyczące zmian warunków atmosferycznych pozyskiwano drogą 

elektroniczną zarówno w siedzibie ZDP w Kluczborku, jak w Obwodzie Drogowym  

w Wołczynie. 

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. 

• pługi czołowe (interwencyjnie)    3 szt. 

• pług wirnikowy (interwencyjnie)    1 szt. 

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

 

W sezonie zimowym 2016/2017 sprzęt zatrudniony do zimowego utrzymania dróg 

pracował 40 dni 

19 dni – odśnieżanie, 

33 dni – zwalczanie śliskości 

Koszt pracy sprzętu zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu w sezonie zimowym 

2016/2017 wyniósł 199 801 zł. 



- Koszt monitoringu pojazdów zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg 2 303 zł. 

- wysypano 1 290 Mg mieszanki piaskowo-solnej (wartość 109 772 zł) 

- Zakupiono materiał z którego wykonano 800 Mg mieszanki o zawartości soli 25% 

(wartość 78 315 zł, koszt 1 Mg mieszanki to 97,90 zł) \ 

Na koniec sezonu zeskładowano 648 Mg. mieszanki piaskowo solnej. 

 

Ad. 2 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie kluczborskim poinformował,  

że na terenie powiatu kluczborskiego mamy zarejestrowane 32 obiekty 

wielkopowierzchniowe, które spełniają kryteria zawarte w art. 62 Prawa Budowlanego. 

Obiekty te powinny być poddawane kontrolom stanu technicznego dwa razy do roku  

tj. do 31 maja oraz do 30 listopada. Można stwierdzić, że właściciele  

tych obiektów należycie wywiązują się ze swoich obowiązków i wszystkie do 30 listopada 

2016 r. były kontrolowane. Osoby dokonujące powyższych kontroli zgodnie z wymogami 

pisemnie zawiadomiły organ nadzoru budowlanego o wynikach kontroli. Analiza 

przekazanych dokumentów wykazała, że wszystkie obiekty są w dobrym stanie 

technicznych i nadają się do dalszego bezpiecznego użytkowania. Inspektorzy nadzoru 

budowlanego przeprowadzili 6 kontroli sprawdzających - nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

 

Ad. 3 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku odnosząc się do oceny 

stanu bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej  

na terenie powiatu poinformował, że analiza stanu bezpieczeństwa została opracowana 

przez zespół pracowników KPPSP w Kluczborku. 

W zakresie gotowości bojowej w roku 2016 Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku 

zorganizowała i przeprowadziła 5 szkoleń dla strażaków ratowników OSP powiatu 

kluczborskiego, na których przeszkolono 187 osób, w tym: 

- 89 osób z OSP w KSRG    

- 98 osób z OSP poza KSRG   

Przeprowadzone szkolenia dotyczyły: 

• 2 x  „Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP” , 

• 1 x „Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego”, 

• 1x „ Szkolenie dla kierujących działaniami ratowniczymi”, 

• 1x „Szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach”. 



W 2016 roku KPPSP w Kluczborku przeanalizowała czasy dojazdu grup ratowniczych  

do miejsc zdarzeń a w konsekwencji podpisano trzy porozumienia z jednostkami straży 

pożarnej w ościennych powiatach, które umożliwią szybsze i skuteczniejsze rozpoczęcie 

działań. Na mocy podpisanych porozumień 

KPPSP w Kępnie zabezpieczy sołectwa: Janówkę i Kostów, 

KPPSP w Namysłowie będzie wspomagać i zabezpieczać działania w Duczowie Małym  

i Duczowie Wielkim, 

KPPSP w Oleśnie zabezpieczy sołectwa: Szumirad, Chudoba i Wędrynia. 

W ramach zawartych porozumień KPPSP w Kluczborku również dodatkowo będzie 

zabezpieczać odległe lokalizacje sąsiednich powiatów, czyli miejscowości: Bukowo, 

Radomierowice, Młodnik, Święciny, Grabice, Dębina, Kobyla Góra, Pakoszów, Budzów, 

Uszyce. 

 

Analiza działań ratowniczych 

 W roku 2016 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

odnotowała ogółem 644 interwencji 

- Pożary - 235  w tym trzy pożary średnie. 

Prowadzone statystyki wskazują nieznaczny spadek liczby pożarów w stosunku do roku 

poprzedniego. Nadal głównymi przyczynami powstania pożaru są: przyczyny nieustalone, 

podpalenia umyślne i nieumyślne, wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń instalacji 

elektrycznych, ogrzewczych lub mechanicznych oraz nieostrożność osób dorosłych. 

- Miejscowe zagrożenia - odnotowano 369 zdarzenia. 

Główne przyczyny MZ w roku 2016, związane były z: 

- huraganami, silnymi porywistymi wiatrami (usuwanie powalonych drzew, konarów  

oraz zabezpieczanie uszkodzonych dachów), 

- niezachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu (wypadki 

komunikacyjne, kolizje drogowe), 

Odnotowano również 40 fałszywych alarmów. 

W wyniku prowadzonej analizy zdarzeń zaplanowano włączenie do Krajowego Systemu 

Ratowniczo Gaśniczego jednostki OSP Ciarka oraz OSP Kostów. 

Są to jednostki zlokalizowane bezpośrednio przy DK 11. 

Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku przeprowadziła m.in. w  ramach zadań poprawy 

stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz innych zagrożeń w powiecie, kontrole z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej w czterdziestu jeden obiektach. 

W roku 2016 z dotacji budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek 

OSP KSRG w pow. kluczborskim, przyznano kwotę 125.290,00zł.  

 w tym na  – wydatki inwestycyjne –  58.000,00 zł 

–  wydatki bieżące  –  67.290,00 zł 



Przyznane środki finansowe w większości przeznaczono na zakupy dla: 

- OSP  Wołczyn – podpory ratownicze, środki ochrony indywidualnej, 

- OSP  Jakubowice -  drabina pożarnicza, środki ochrony indywidualnej, podkłady  

do stabilizacji, butle stalowe, 

- OSP Szymonków – motopompa pływająca, przecinarka do stali i betonu,środki ochrony 

indywidualnej strażaka , 

- OSP  Chudoba – agregat prądotwórczy, środki ochrony indywidualnej strażaka, 

radiostacje, 

- OSP Biadacz – hełmy strażackie, 

- OSP Bogacica – rozpieracz ramieniowy, środki ochrony indywidualnej, sprężarka, węże 

ssawne, 

- OSP Jasienie – radiostacja nasobna, środków ochrony indywidualnej, 

- OSP Gierałcice – przecinarka do stali i betonu,środków ochrony indywidualnej strażaka,  

- OSP Kuniów  – samochód lekki ratowniczo-gaśniczy VW Amarok, drabina 

nasadkowa,zestaw lamp ostrzegawczych, wciągarka samochodowa, 

- OSP Byczyna – silnik zaburtowy do łodzi,środki ochrony indywidualnej, zbiornik 

brezentowy, 

W odniesieniu do „Planu Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

w Kluczborku” Wicestarosta Kluczborski poinformowała, że odstąpiono od organizacji 

szkolenia doskonalącego w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia ćwiczenia  

w Lesaffre Polska S.A. w zakresie zagrożenia chemiczno - ekologicznego , a wynika  

to z prowadzonych w zakładzie prac remontowych. 

W zastępstwie do wcześniej zaplanowanego ćwiczenia obecnie pod patronatem Pana 

Starosty Kluczborskiego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Kluczborku ma miejsce cały cykl warsztatów współpracy jednostek ratowniczych, 

których spotkanie podsumowujące odbędzie się we wrześniu 2017 r. 

 

Ad. 4 

 

Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku na wstępie przekazał,  

że statystyki policyjne informują o ilościach postępowań wszczętych, czynów 

stwierdzonych, wykrytych oraz ilości podejrzanych, a ilość postępowań wszczętych  

jest różna od ilości postępowań stwierdzonych gdyż postępowanie wszczęte morze mieć 

charakter rozwojowy i w jego wyniku mogą zostać stwierdzone kolejne czyny zabronione. 

Przestępczość dzielona jest na ogólną, kryminalna i gospodarczą: 

W przypadku przestępczości w stosunku do roku ubiegłego o sto spadła liczba 

postępowań wszczętych natomiast liczba czynów stwierdzonych wzrosła o siedemdziesiąt 



i wynika to ze skuteczności działania funkcjonariuszy policji przy czynnościach 

związanych z przestępczością narkotykową. 

Jeśli chodzi o wykrywalność to wzrosła ona o 1,6% i wynosi 72% (średnia wojewódzka 

wynosi ok. 65%). 

Wykrywalność przestępstw w średnich kategoriach, czyli przestępstw najbardziej 

uciążliwych dla społeczeństwa do których zaliczamy: kradzież, włamanie, kradzież 

samochodu, rozbój, uszkodzenie mienia, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, stale 

bardzo dokładnie są monitorowane, a przeprowadzone analizy zawierające wnioski  

wraz z opisem przewidywanych zagrożeń wskazują cele jakie należy uzyskać pełniąc 

służbę i określają taktykę działania patroli policyjnych w wyznaczonych rejonach. 

Powiatowa analiza bezpieczeństwa i porządku publicznego wskazuje miejsca i czas 

popełnianych przestępstw i wykroczeń, a także zgłaszanych interwencji. Dzięki temu 

określa  

się, jakiego typu zagrożenia występują w poszczególnych rejonach powiatu  

i w jakim czasie zasadne jest kierowanie poszczególnych służb w miejsca zagrożone. 

 

Z kategorii kradzież z włamaniem w 2016 roku odnotowano łącznie 78 przestępstw tj.  

o 66 czynów mniej niż w roku 2015.  

W kategorii kradzieży cudzej rzeczy w sumie odnotowano 171 przestępstw. 

Przestępstwa kryminalne wszczęte 684 stwierdzone  747 

Przestępstwa gospodarcze wszczęte 153 stwierdzone  172 

Policjanci zatrzymali 221 sprawców przestępstw na gorącym uczynku. W grupie tej ujęto 

również kierujących w stanie nietrzeźwym. 

W całym 2016 roku w powiecie kluczborskim ujawniono łącznie 15485 wykroczeń,  

co stanowi spadek o 950 wykroczeń w porównaniu do roku 2015, w którym odnotowano 

ich 16435. 

 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku sporządza analizy stanu bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym, na podstawie których dokonywana jest dyslokacja służby. 

Jednocześnie dokument ten jest podstawą do określania miejsc niebezpiecznych  

na terenie powiatu oraz planowania działań profilaktycznych skierowanych  

do określonych grup uczestników ruchu drogowego i występowania do właściwych 

zarządców dróg z wnioskami o zmianę organizacji ruchu. 

Analizując okres od stycznia do grudnia 2016 roku wynika, że w porównaniu  

do analogicznego okresu roku 2015 - ilość wypadków drogowych wzrosła z 36 do 37,  

(+1 zdarzenie) nastąpił wzrost osób zabitych z 8 do 9 (+1 osoba), odnotowano wzrost 

osób rannych 33 do 36 (+3 osoby ranne). Zanotowano wzrost  kolizji drogowych  

z 498 do 547 (+49 zdarzeń). 



Ogółem w okresie styczeń – grudzień 2016 odnotowano 584 zdarzenia drogowe  

(534 w 2015 roku). 

Biorąc pod uwagę powyższe należy w dalszym ciągu utrzymać służbę policjantów  

ORD pod kątem prowadzenia systematycznych kontroli kierujących. Zwracać  

w szczególności uwagę patroli na kierujących rowerami i osoby piesze, ich oznakowanie  

i poruszanie się po jezdni. Uczulać patrole pełniące służbę z wideo rejestratorem,  

które mają możliwość pomiaru prędkości poza obszarem zabudowanym, na nadmierną 

prędkość, gdyż to ona jest główną przyczyną zdarzeń z udziałem kierujących i pieszych 

poruszających się jezdnią po zmroku. 

Analizując przyczyny zaistniałych zdarzeń drogowych odnotowano wzrost  

w następujących kategoriach: 

- przekroczenie i niedostosowywanie prędkości z 71 do 84 (+13 zdarzeń),  

- wymuszenie pierwszeństwa przejazdu z 102 do 117 (+15 zdarzeń), 

- nieprawidłowy odstęp od pojazdu poprzedzającego z 84 do 102 (+18 zdarzeń), 

- niewłaściwe skręcanie z 8 do 18 (+10 zdarzeń),  

- poślizg droga /zdarzenia z zwierzyną  z 0/50 do 0/65 (+15 zdarzeń), 

- wymuszenie pierwszeństwa na  osobach pieszych z 13 do 14  (+1 zdarzenie). 

Spadek lub na tym samym poziomie przyczyn zaistniałych zdarzeń drogowych 

odnotowano w następujących kategoriach: 

- nieprawidłowe wyprzedzanie , omijanie wymijanie   z 101 do 91 (-10 zdarzeń),  

- jazda lewa stroną drogi , zajechanie pas ruchu z 9 do 2 (-7 zdarzeń), 

- błędy osób pieszych z 7 do 4 (-3 zdarzenia), 

- alkohol kierujących z 24 do 17 (- 7 zdarzeń), 

- alkohol pieszych z 3 do 3 (na tym samym poziomie),  

Biorąc pod uwagę powyższe należy zauważyć, że w codziennej służbie  

w jeszcze większym stopniu niż do tej pory należy zwracać uwagę na te kategorie 

wykroczeń, gdzie nastąpił wzrost zdarzeń z w/wym. przyczyn, a w szczególności 

przekroczenie i niedostosowanie prędkości jazdy, wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, 

niewłaściwy odstęp od pojazdu poprzedzającego. Główną przyczyną powstawania 

wypadków było przekraczanie dozwolonej prędkości jazdy oraz wymuszenie 

pierwszeństwa przejazdu, (po 8 zdarzeń). 

 

Komendant przypomniał, że „Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” jest ważnym elementem 

procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym w powiecie kluczborskim, 

umożliwiający obiektywną ocenę czy istniejące struktury policji są adekwatne  

do występujących zagrożeń. Każdy obywatel ma możliwość wejścia na stronę internetową 

i naniesienia za pomocą aplikacji stwierdzonych zagrożeń. Policjanci natomiast  



są zobowiązani każde zgłoszenie zweryfikować. Wyznaczeni koordynatorzy na bieżąco 

śledzą wpływające zgłoszenia zagrożeń, które są nanoszone na mapę.  

Na terenie powiatu kluczborskiego do chwili obecnej wpłynęło 91 zgłoszeń i z tego  

19 zostało potwierdzonych. 

Wpływające informacje są odbierane anonimowo z ograniczeniem do jednego zgłoszenia 

w ciągu doby z danego komputera. 

Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania 

bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym  

i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-

kadrowych służb, a w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia 

komisariatów i posterunków Policji. 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech 

płaszczyznach: 

a) informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,  

b) informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie: 

- bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, 

organizacji pozarządowych itp.; 

- w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu, 

c) informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy 

wymiany informacji. 

 

W celu ułatwienia kontaktów z dzielnicowymi funkcjonuje również aplikacja „Moja 

Komenda” – kontakt z policją i dzielnicowymi na wyciągnięcie ręki 

Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce.  

Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie 

funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce  

on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku.  

Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka 

dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, 

aby odnaleźć swojego dzielnicowego. 

Aplikacja „Moja komenda” zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend  

i komisariatów w Polsce. Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania 

informacji.  

Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne 

obiekty. Po przejściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę  

do najbliższej komendy lub komisariatu. Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi 

policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja komenda” umożliwia wyszukanie  



po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym. Aplikacja dostępna jest również  

na telefony z Androidem i na iOS, a usługa jest bezpłatna. 

 

W 2016 r. na terenie powiatu kluczborskiego analogiczne do poprzedniego roku 2015 

odbyło się wiele imprez. Najwięcej przedsięwzięć organizacyjnych, planistycznych  

oraz pracy funkcjonariuszy związanych było ze spotkaniami piłkarski, które mogły 

generować rożnego typu zagrożenia porządkowe i towarzyszące im wykroczenia  

oraz przestępstwa. 

Spotkania piłkarskie na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 7 odbywały się w okresie 

od marca do listopada 2016 r. Łącznie rozegrano 15 meczy, które zabezpieczano  

jako imprezę masową. Spotkania piłkarskie rozgrywane na Stadionie Miejskim  

były zabezpieczane w formie akcji policyjnej i na zasadzie zabezpieczenia prewencyjnego 

lub interwencyjnego. Bezpośredni nadzór nad zabezpieczeniami spotkań piłkarskich 

sprawowali Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku bądź jego zastępca.  

Do zabezpieczeń spotkań łącznie zaangażowano 571 policjantów. Koszt zaangażowanych 

sił i środków policyjnych wyniósł 93 030 zł. Żaden z zaangażowanych funkcjonariuszy  

nie odniósł obrażeń. W trakcie meczy kibice zakłócali porządek poprzez spożywanie 

alkoholu w miejscach publicznych, odpalenie środków pirotechnicznych, próby wniesienia 

na obiekt środków pirotechnicznych, zakłócenia porządku poza obiektem. 

 

Ad. 5 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku przekazując wybrane informacje 

dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kluczborskiego za 2016 r. 

poinformowała, że w 2016 r. łącznie przeprowadzono 1101 kontroli, dochodzeń 

epidemiologicznych i wizytacji (w 2015 r. 1062), w tym: 545 kontroli planowych,  

253 kontroli ponadplanowych, 115 kontroli związanych z pobieraniem próbek wody,  

185 dochodzeń w sprawach chorób zakaźnych i 3 dochodzenia w sprawie chorób 

zawodowych. Podobnie, jak w latach ubiegłych, najwięcej kontroli ponadplanowych (165) 

przeprowadzono w obszarze bezpieczeństwa żywności, głównie w związku  

z funkcjonowaniem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach 

(RASFF), wprowadzaniem do obrotu środków spożywczych o niewłaściwej jakości  

oraz na wniosek stron w celu uzyskania opinii. 

W zakresie urzędowej kontroli żywności do badań laboratoryjnych pobrano 206 próbek 

środków spożywczych i materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.  

Nie kwestionowano żadnej próbki. 

Natomiast  w ramach monitoringu jakości wody pobrano 468 próbek, w tym 393 próbki 

wody przeznaczonej do spożycia, 58 próbek z pływalni i basenów kąpielowych, 2 próbki 



w miejscu wykorzystywanym do kąpieli oraz 15 próbek wody ciepłej w kierunku 

obecności bakterii Legionella sp.  

Spośród 398 próbek wody do picia, do badań fizykochemicznych pobrano 225 próbek,  

do badań mikrobiologicznych 355 próbek. Najczęściej kwestionowanymi parametrami 

były: azotany (61 próbek), mętność (38 próbek), mangan (24 próbki) i żelazo  

(11 próbek). Ogółem zakwestionowano 73 próbki, co stanowi 32,4 % wszystkich 

pobranych próbek do badań fizykochemicznych. W odniesieniu do badań 

mikrobiologicznych kwestionowano 28 próbek (w 2015 r. i 2014 r. nie zakwestionowano 

żadnej próbki wody). Bakterie grupy coli wykryto w 28 próbkach wody, w trzech 

przypadkach oprócz bakterii grupy coli wykryto również bakterię Escherichię coli.  

Z 15 próbek wody ciepłej badanej w kierunku obecności bakterii Legionella sp. 

kwestionowano 2 próbki. 

Wykonano 1707 oznaczeń fizycznych w zakresie higieny procesu nauczania (pomiary 

oświetlenia, mebli szkolnych, ważenie tornistrów). 

Zgłoszono 667 przypadków zachorowań/podejrzeń o zachorowanie na choroby zakaźne. 

Wydano 192 decyzje administracyjne. Nałożono 22 mandaty karne na kwotę 4 050,00zł. 

Większość mandatów nałożono w placówkach obrotu żywnością za wprowadzanie 

przeterminowanych środków spożywczych oraz brak bieżącej czystości i brak możliwości 

identyfikacji środków spożywczych sprzedawanych luzem. 

W 2016 r. w porównaniu z rokiem 2015 zaobserwowano:  

- wzrost zapadalności na salmonelozy, ospę wietrzną i boreliozę,  

- spadek zapadalności na: wirusowe przewlekłe zapalenia wątroby typu B i C, 

inwazyjną chorobę meningokokową, pneumokokową, nagminne zapalenie 

przyusznic, krztusiec i szkarlatynę, 

- zapadalność na różyczkę, gruźlicę w 2016 r. utrzymywała się na tym samym 

poziomie, co w  2015 r.  

W powiecie kluczborskim nadal utrzymuje się stosunkowo duża zachorowalność  

na salmonelozy. W 2016 r. wskaźnik zapadalności na salmonelozy kształtował  

się na wyższym poziomie niż w 2015 r. W 2016 roku odnotowano 29 takich przypadków. 

Podobnie, jak w latach poprzednich, dominującym czynnikiem etiologicznym  

była odzwierzęca pałeczka Salmonella Enteritidis (28 przypadków oraz jedno 

zachorowanie wywołane przez Salmonella Typhimurium). 

W 2016 r. na terenie powiatu kluczborskiego nie zarejestrowano ognisk zatruć 

pokarmowych. 

 

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych 

Obowiązek szczepień ochronnych w Polsce nakłada ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.  



o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ponadto 

wykonywanie szczepień ochronnych regulowane jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia  

z dnia 18 października 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Zgodnie 

z cytowanym rozporządzeniem obowiązkowe szczepienia w Polsce w 2016 r. wykonywane 

były przeciwko następującym chorobom: błonicy, gruźlicy, inwazyjnym zakażeniom 

Haemophilus influenzae typu b, inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae, 

krztuścowi, śwince, odrze, ospie wietrznej, chorobie Heinego-Medina (poliomyelitis), 

różyczce, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, wściekliźnie.  

W 2016 r. wprowadzono do szczepień obowiązkowych przypominające szczepienie 

przeciwko krztuścowi dla dzieci w 14. roku życia, co było podyktowane sytuacją 

epidemiologiczną krztuśca w Polsce. Ponadto w 2016 r. żywą szczepionkę OPV przeciwko 

ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis) zastąpiono szczepionką 

inaktywowaną IPV. W programie obowiązkowych szczepień ochronnych w 2016 roku 

dostępne były szczepionki przeciw 10 chorobom zakaźnym dla całej populacji dzieci  

i młodzieży do 19 roku życia. Ponadto w ograniczonym zakresie, tylko dla dzieci  

z tzw. grup ryzyka, były dostępne szczepionki przeciw pneumokokom i ospie wietrznej. 

Wśród obowiązkowych szczepień były również szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu 

wątroby typu B, błonicy, tężcowi, wściekliźnie dla osób narażonych w sposób szczególny 

na zakażenie 

 

Szczepienia ochronne są skuteczną metodą zapobiegania zachorowaniom u osób 

poddanych szczepieniom ochronnym, a także zmniejszają prawdopodobieństwo 

zachorowania również osób nieuodpornionych w tej populacji. Obowiązek szczepień wiąże 

się z dążeniem do uzyskania maksymalnej ochrony przed zakażeniem, a w dalszej 

perspektywie – do zlikwidowania poszczególnych chorób zakaźnych. Poddanie 

szczepieniom wysokiego odsetka osób (powyżej 90%), gwarantuje zahamowanie 

krążenia drobnoustroju i ochronę osób nie tylko zaszczepionych,  

lecz także tych, które z jakichkolwiek powodów nie zostały zaszczepione. W naszym 

powiecie odsetek osób zaszczepionych stanowi obecnie wystarczające zabezpieczenie 

przed szerzeniem się chorób zakaźnych.  

 

W całej Polsce, jak również w powiecie kluczborskim, wzrasta liczba osób,  

które odmawiają szczepień ochronnych swoich dzieci. Konieczne jest prowadzenie działań 

mających na celu promowanie szczepień ochronnych przez powszechną informację  

i edukację. Rodzice powinni otrzymywać pełne i wiarygodne informacje o szczepieniach 

ochronnych, a także o konsekwencjach – zarówno prawnych, jak i zdrowotnych – 

niewykonania obowiązkowych szczepień. Działania te powinny sprzyjać zwiększeniu 

zaufania społecznego do profilaktyki chorób zakaźnych. Powinny być wspierane  



przez lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną, gdyż to z nimi rodzice mają 

najbliższy kontakt i to oni mogą przekonać rodziców, że szczepienia ochronne  

są prowadzone nie tylko dla dobra całego społeczeństwa, ale również dla dobra  

ich dziecka. 

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia 

W 2016 r. poprawa jakości wody nastąpiła w wodociągach w Bogacicy (mętność), 

Krzywiczynach (mętność), Szymonkowie (mętność, żelazo, mangan). Trzy wodociągi 

dostarczały wodę, która nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) – Kostów i Nasale Kastel ze względu na azotany, 

Wierzbica Górna – ze względu mangan (w 2015 r. sześć wodociągów). Ogółem 4,3 tys. 

mieszkańców powiatu (z terenów wiejskich) korzystało z wody nieodpowiadającej 

wymaganiom (w 2015 r. – 10,2tys.).  

 

W sześciu wodociągach (Szymonków, Krzywiczyny, Polanowice-Byczyna, Nasale-Kastel, 

Kostów, Krzywizna) wystąpiło skażenie zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody 

bakteriami grupy coli i bakteriami Escherichia coli (tylko w wodociągu w Szymonkowie). 

Działania naprawcze podejmowane przez zarządców były skuteczne. Wszystkie zdarzenia 

miały miejsce w okresie wiosenno-letnim (kwiecień-lipiec). Z dużym 

prawdopodobieństwem można stwierdzić, że jedną z przyczyn zanieczyszczenia wody  

jest pogarszająca się jakość wód podziemnych spowodowana działalnością człowieka 

(sposób usuwania odpadów stałych i płynnych, składowanie obornika). 

W 2016 r. nie odnotowano zgłoszeń niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem 

wody w strefach zaopatrzenia  poszczególnych wodociągów.  

 

Podjęte pod koniec 2016 r. przez administratora wodociągów w Kostowie i Nasalach 

Kastelu działania naprawcze wskazują uzyskanie trwałej poprawy jakości wody  

w zakresie azotanów i obniżenie ich poziomu do obowiązujących norm.  

 

Zarządcy wodociągów oraz władze lokalne, odpowiedzialni za jakość dostarczanej wody 

pitnej  powinni posiadać i stosować procedury, opisujące działania,  

jakie należy podejmować w celu utrzymania optymalnego funkcjonowania systemów 

wodociągowych w warunkach zwykłej eksploatacji oraz w warunkach nadzwyczajnych, 

np. awarii lub skażenia wody. Pozwoli to na szybkie podejmowanie działań,  

w tym informowanie ludności o zagrożeniach. 

 



Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie jakości wody oraz utrzymania właściwego 

stanu sanitarno-porządkowego w miejscu wykorzystywanym do kąpieli. 

Po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, nadzór nad jakością wody 

zgodnie z przepisami prowadzi jeden podmiot – kryta pływalnia w Kluczborku. Jakość 

wody pod względem mikrobiologicznym nie budziła większych zastrzeżeń, problemy 

dotyczą dotrzymania wartości parametrycznych m.in. chloru wolnego, chloru związanego, 

chloroformu, mętności. Nadzoru nie prowadzą dwa obiekty hotelowe,  

w których funkcjonują baseny.  

W żadnym ze skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej nie stwierdzono 

istotnych zaniedbań, mogących mieć wpływ na pogorszenie warunków świadczonych 

usług. Podobnie stan sanitarny pomieszczeń i wyposażenia w podmiotach leczniczych 

oraz zawodowych praktykach lekarskich i pielęgniarskich nie budził zastrzeżeń.   

Stan sanitarny w nadzorowanych placówkach  oświatowo-wychowawczych z roku na rok 

ulega poprawie, jednak w dalszym ciągu konieczne jest doposażenie placówek w meble  

i sprzęt posiadający stosowne certyfikaty, tworzenie ergonomicznych stanowisk pracy 

uczniów/przedszkolaków, systematyczne monitorowanie wagi tornistrów/plecaków  

oraz prowadzenie regularnych działań informacyjno-edukacyjnych wśród uczniów, 

rodziców  i nauczycieli w tym zakresie. Niezbędne jest również wykonywanie bieżących 

remontów, poprawienie warunków technicznych i sanitarno-higienicznych dla dożywiania 

dzieci w placówkach, w których nie funkcjonują stołówki,  

W obszarze nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów 

użytku nie stwierdzono nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia  

i życia ludzi. Problemem pozostaje w dalszym ciągu wprowadzanie do obrotu środków 

spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości.  

 

W 2016 r. do PSSE w Kluczborku wpłynęły 23 interwencje ludności. Dwie sprawy 

przekazano według właściwości do innych instytucji. Spośród spraw załatwionych  

we własnym zakresie 8 interwencji było uzasadnionych (38%), a 13 – niezasadnych 

(62%). W wyniku analizy wnoszonych interwencji stwierdzono, że w zdecydowanej 

większości dotyczą one zagadnień życia codziennego, głównie warunków higieniczno-

sanitarnych w sklepach i lokalach mieszkalnych 

 

Ad.6 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku poinformował, że blok bezpieczeństwa 

weterynaryjnego powiatu kluczborskiego realizowany jest dwukierunkowo poprzez: 

- ochronę społeczeństwa przed chorobami oraz złymi środkami żywienia, 



- ochronę zwierząt przed chorobami. 

Choroby zakaźne z wykazu chorób zwalczanych z urzędu są monitorowane na bieżąco 

przez inspekcję weterynaryjną oraz prywatne gabinety lekarskie funkcjonujące  

jako podmioty gospodarcze. 

W roku 2016 wszystkie wykonane badania zwierząt wskazywały wynik ujemny. 

Badania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w trakcie monitoringu 

właścicielskiego producentów oraz urzędowego ze strony inspekcji weterynaryjnej  

nie wykazały przypadków niezgodności oraz przekroczeń dopuszczalnych ilości.  

W trakcie przeprowadzonego nadzoru wykonano 410 kontroli nie stwierdzając większych 

uchybień. Nałożono 10 mandatów karnych w kwocie 750 zł za brak szczepienia przeciwko 

wściekliźnie. 

Na terenie powiatu zlokalizowane są dwie fermy zwierząt futerkowych (norki 

amerykańskiej), które stanowią duże zagrożenie w przypadku ucieczki do środowiska 

naturalnego. Zwierzę to poluje w wodzie na drzewach na lądzie, a jej wrogiem  

w naturalnym środowisku może być jedynie kuguar czyli puma amerykańska. 

 

W odniesieniu do Afrykańskiego Pomoru Świń Pan zwrócono uwagę, że będą nakładane 

kary finansowe w formie mandatu karnego w przypadku nie zachowania obowiązujący 

terminów uzyskiwania świadectw zdrowia oraz terminów zgłoszeń  

o planowanych transportach zwierząt. 

Obecnie występuje bardzo powszechne zjawisko nierzetelności zgłaszania do Agencji 

Rolnictwa stanów pogłowia świń. 

Na terenie powiatu kluczborskiego stwierdzono cztery ogniska zgnilca amerykańskiego  

w północnej części powiatu. W celu potwierdzenia likwidacji ogniska należy jednoznacznie 

potwierdzić bak kolejnych przypadków w miejscach, w który stwierdzono ognisko choroby 

i w strefach 6 kilometrowych. W tym celu będą zbierane informacje o wszystkich ulach 

znajdujących się w wyznaczonych strefach, które zostaną zbadane. 

Określając sytuację weterynaryjną na terenie powiatu lekarz Weterynarii poinformował, 

że na przykładzie województwa opolskiego, możemy stwierdzić, że jest korzystna  

i stabilna, a zachowanie istniejących tendencji pozwoli utrzymać całkowite 

bezpieczeństwo producentów oraz dystrybutorów żywności. 

 

Ad.6 

 

Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu oddziału  

w Kluczborku poinformował, że zadania realizowane są na terenie powiatu kuczborskiego 

oraz namysłowskiego. W sumie obsługiwanych jest osiem gmin. 



W związku z ograniczonym budżetem obsługa rzek odbywa się w cyklu trzyletnim,  

a prace prowadzone są od ujścia do jej źródła. 

Na tym terenie znajduje się do utrzymania 500 km rzek i jest to największy oddział  

na terenie województwa opolskiego, zabezpieczany przez trzyosobowy zespół, 

(Kierownika Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu oddziału  

w Kluczborku oraz dwie pracownice oddziału). 

Roczny budżet oddziału wynosi ok. 2 000 000,00 zł 

Dodatkowo obsługiwane są dwa zbiorniki wodne, (zbiornik retencyjny w Ligocie Górnej 

oraz Biskupicach Brzózkach), a dodatkowo w okresach powodziowych zbiornik  

w Namysłowie na bieżąco obsługiwany przez lokalne wodociągi. 

Obsługa zbiornika w Biskupicach Brzózkach w roku 2016 wyniosła ok 50 000 zł. i złożyło 

się na to: 

- odpompowanie wody oraz malowanie urządzeń, 

- pięciokrotne koszenie wokół wałów, 

- utrzymanie rowów opaskowych oraz dróg przy zbiorniku, 

Największe koszty stanowi utrzymanie zbiornika w Ligocie Górnej, (60 ha),  

którego obsługa stała wynosi ok. 140 000,00 - 150 000,00 zł i składa się na to: 

- obsługa urządzeń, 

- pięciokrotne wykaszanie 10 ha przyległych terenów zielonych, 

- utrzymanie trzykilometrowego chodnika na koronie zbiornika, 

W 2016 roku na zbiorniku zamontowano nowe, elektryczne automatyczne urządzenia 

wyciągowe oraz dwie lampy, które w międzyczasie zostały już uszkodzone. 

W okresie zimowym stwierdzono bardzo duże zagrożenie wynikające z wycinanych 

przerębli w lodzie, które nie są zabezpieczane i oznaczane w sposób wystarczający,  

i z tego powodu stanowią duże zagrożenie dla osób przemieszczających się po tafli. 

Wszystkie planowane na rzekach prace z wyprzedzeniem należy zgłaszać do Regionalnej  

Dyrekcji Ochrony Środowiska, która weryfikuje ich zakres, często bardzo istotnie 

ograniczając zakres zaplanowanych robót. 

Duży problem stanowi również nielegalne piętrzenie wody przez właścicieli prywatnych 

zbiorników wodnych. Walcząc z tym procederem demontowane są nielegalnie 

instalowane urządzenia wodne. 

Posiedzenie zakończono ok. godz. 1240. 


