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Informacja  ze wspólnego  posiedzenia członków Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku                               

w dniu 10.11.2010 roku. 

 

Posiedzenie otworzył Pan Mieczysław Zaleciński Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia – Szef Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w imieniu Pana Piotra Pośpiecha Starosty 

Kluczborskiego - Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  oraz  Pana 

Mieczysława Czaplińskiego Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

przywitał przybyłych uczestników na wspólne posiedzenie członków Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

przedstawił porządek spotkania ustalony zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego w 2010 roku i planem posiedzenia Powiatowej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

Porządek posiedzenia: 

1. Przygotowanie funkcjonowania Powiatu Kluczborskiego w warunkach zagrożeń okresu 

zimowego 2010/2011 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 2010/2011r. 

2. Przedstawienie informacji o przeznaczeniu środków finansowych w budżecie Powiatu 

Kluczborskiego na 2011 rok na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli               

na terenie powiatu. 

3. Wyrażenie opinii o przeznaczeniu środków finansowych w budżecie Powiatu 

Kluczborskiego na 2011 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 2010/2011  

- Działanie służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg:   dził                    

Pan Edward Baj Kierownik Rejonu w Kluczborku Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu poinformował, że w okresie zimowym 

utrzymuje 170,590 km dróg krajowych w tym na terenie naszego powiatu (86,4 km -     

DK 11, DK 42, DK 45), z tego ¾ (62,4 km) utrzymywane jest w standardzie II 

podwyższonym, a 24 km w standardzie III – starając się utrzymać je w standardzie II. 

Do zimowego utrzymania dróg ma w dyspozycji sprzęt: 
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-siedem solarek nakładanych na nośnik, 

-jedenaście  pługów jednostronnych, 

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

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

-jeden pług ciężki dwustronny na nośniku z napędem na trzy osie, 

-jeden pług wirnikowy, 

-ładowarka o pojemności łyżki 1 m sześc. 

Do zwalczania śliskości zimowej stosuje się sól drogową, piasek. 

Obecnie w magazynie soli (igloo) oraz składowisku materiałów uszorstniających,                

który zlokalizowany jest  w Kluczborku ul. Byczyńska przy DK 42, znajduje się wg stanu 

na dzień 10.11.2010r. odpowiednio 1323 ton soli drogowej oraz 504 tony piasku. 

W sezonie zimowym planuje się zużyć 2300 ton soli drogowej oraz 500 ton piasku. 

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) – 51 szt.. 

Służby drogowe dodatkowo wyposażone zostały w system wspomagania w skład,  

którego wchodzą zamontowane na drogach kamery wspomagane danymi z trzech stacji 

pogodowych znajdujących się w Sowczycach przy DK 11, w Byczynie przy DK11                

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

Służby współpracują z firmami wspomagającymi usuwanie skutków zimy na drogach. 

Punkt dyspozycyjny prowadzenia akcji zimowej zlokalizowany jest w siedzibie rejonu                      

w Kluczborku ul. Dworcowa 2.  

Wykonawcami usług zimowego utrzymania dróg krajowych są: 

1) usuwanie śliskości zimowej i odśnieżanie jezdni – Przedsiębiorstwo Transportowo 

Handlowe NOCZYŃSKI z siedzibą w Kluczborku, ul. Karola Miarki 15, 

2) usuwanie śliskości zimowej i odśnieżanie chodników i ścieżek rowerowych                    

- Przedsiębiorstwo Drogowe TRAKT z siedzibą w Kluczborku ul. Matejki 1. 

Planowane koszty zimowego utrzymania drog w sezonie 2010/2011 III i IV kwartał 2010 

roku – 500,0 tys. zł., I i II kwartał 2011 roku 2000,0 tys. zł., razem w sezonie 2500,0 

tys. zł. 

Pan Kazimierz Sztajglik Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku  

poinformował, że ZDP działa na terenie czterech gmin powiatu kluczborskiego wykonując 

prace związane z zimowym utrzymaniem dróg na  sieci dróg powiatowych o długości  

396,1 km  

Z łącznej sieci dróg i ulic, wyłączone z zimowego utrzymania będą odcinki dróg                 

o długości 38,7 km (odśnieżanie interwencyjne w miarę potrzeb).  

Do kierowania bezpośrednio akcją zimową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kluczborku 

został wyznaczony Kierownik Obwodu Drogowego w Wołczynie.  
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Do utrzymania sieci dróg powiatowych na podstawie umów wykorzystuje się: 

Pługi lemieszowe średnie     - 4 szt. 

Pługo – piaskarki                - 5 szt. (z pługami średnimi) 

Ładowarka   - 2 szt. ( załadunek mieszanki piaskowo-solnej) 

Ładowarki                          - 4 szt.(interwencyjnie, odśnieżanie) 

Pług wirnikowy                   - 1 szt. (interwencyjnie)     

Pług czołowy                      - 1 szt. (interwencyjnie)     

 W celu usuwania śliskości na drogach wykorzystywana jest 30 – 40% mieszanka 

piaskowo solna, którą można stosować do -7OC (przy niższych temperaturach środek 

przestaje działać). Składowisko mieszanki znajduje się w Obwodzie Drogowym                 

w Wołczynie. Obecnie zmagazynowano ok. 800 ton - 30% mieszanki piaskowo solnej.  

Obsypywanie jezdni na całej jej długości odbywa się jedynie w terenach miejskich. Drogi 

pozamiejskie ze względu na ograniczone środki obsypywane są jedynie  

w miejscach szczególnie niebezpiecznych tj. (łuki, skrzyżowania, dojazdy do skrzyżowań, 

wiadukty, podjazdy, skrzyżowania z przejazdami kolejowymi). Odcinki proste są jedynie 

odśnieżane.Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg wprowadzone 

zostaną dyżury pracowników ZDP na Obwodzie Drogowym w Wołczynie przy                        

ul. Fabrycznej 27. Prowadzone są od godz.400 do momentu ukończenia zadania z przerwą  

w godzinach nocnych.Pan Kazimierz Sztajglik poinformował, że drogi powiatowe zaliczane 

są do IV, V, VI standardu zimowego utrzymania dróg Drogi powiatowe zamiejskie                   

w powiecie kluczborskim będą utrzymywane w V i VI standardzie zimowego utrzymania. 

Drogi powiatowe, miejskie (ulice) w IV; V i VI standardzie z.u.d. 

-  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 kontrolują 

dworce oraz inne miejsca gromadzenia się osób bezdomnych takie jak: (dworce 

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

W przypadku wykrycia zagrożenia stosowne instytucje (OSP, PCPR) badają sytuację i jeśli 

zachodzi potrzeba osoba bezdomna zostaje umieszczana w schronisku. 

Funkcjonariusze codziennie prowadzą patrole  uwzględniając sytuacje osób bezdomnych. 

Pan Sławomir Brylski Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Kluczborku 

poinformował, że w związku z nadchodzącym okresem zimowym Straż Miejska                      
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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 insty-

tucjami społecznymi powołanymi do niesienia pomocy osobom bezdomnym,                         

w szczególności z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczborku. Przewożą także 

bezdomnych do noclegowni  w województwie opolskim. 

Pan Mieczysław Zaleciński  wskazał na konieczność udzielenia pomocy karetkom 

pogotowia ratunkowego stacjonującymi w Kluczborku przez Zarząd Dróg Powiatowych            

czy też Straży Pożarnej związaną z zapewnieniem dotarcia do chorego w sytuacji 

nieprzejezdności dróg spowodowanej dużymi opadami śniegu.  

- Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych           

2011 roku: 

Pan Mieczysław Zaleciński Szef PCZK przypomniał informację o zadaniach 

spoczywających na instytucjach gminnych, powiatowych, Komendancie Powiatowym 

Policji, Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego i Państwowym Powiatowym 

Inspektorze Sanitarnym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w dzieci i młodzieży              

w okresie ferii zimowych 2011. 

- Nadzór nad obiektami wielkopowierzchnniowymi w sytuacji wystąpienia 

dużych opadów śniegu: 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Piotr Rasztar: 

Na wstępie przypomniał definicję obiektu wielkopowierzchniowego czyli budynku  

o powierzchni powyżej 2000m2. Podlegają one kontroli co najmniej dwa razy w roku. 

Na dzień dzisiejszy na terenie naszego powiatu znajduje się 28 takich obiektów, w roku 

bieżącym przybyły 3 takie obiekty. 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. 

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych muszą zwracać uwagę na zwisające sople 

lodowe z dachów  i dokonać ich usunięcia.  

2. Przedstawienie informacji o przeznaczeniu środków finansowych w budżecie 

Powiatu Kluczborskiego w 2011r na zadania związane z bezpieczeństwem 

obywateli na terenie powiatu. 
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Pan Mieczysław Zaleciński Szef PCZK w pierwszej kolejności przedstawił informacje 

dotycząca najważniejszych zadań zrealizowanych przez powiat i wydatków 

przeznaczonych w budżecie powiatu na bezpieczeństwo publiczne 2010 w roku: 

- Powiat odbudował wiadukt nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork 

– Jakubowice w km 1+001 przy ul. K. Miarki w Kluczborku. Oficjalne otwarcie miało 

miejsce w w dniu 08.09.2010r.  Koszt inwestycji to ponad 3 mln zł. Dofinansowanie               

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego wynosiło 2,6 mln zł. 

Udział finansowy powiatu to 400 tys. zł. Stary wiadukt groził zawaleniem. Przyczyną, 

według opinii ekspertów, były błędy popełnione w trakcie budowy w latach 70. Pojawiły 

się spękania na słupach podporowych i po 30 latach od budowy trzeba było most 

rozebrać i od podstaw odbudować. 

- Wykonanie remontu prawie 14-kilometrowego odcinka od Ligoty Dolnej do Jasienia, 

przez Krasków, Bogacicę, Borkowice i Bażany. Kosztował 3,6 mln zł. Z czego 2 mln. zł 

pokrywa dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011                

oraz 1,6 mln. zł powiat. Wykonano remont jezdni i pobocza oraz odwodnienie drogi przez 

renowację rowów, oczyszczenie i remont przepustów, w tym dwóch poza zaplanowanym 

zakresem prac. Droga ta łączy DK 42 w kierunku Kluczbork-Wołczyn z DK 45                        

w kierunku Jasienie - Kluczbork – Opole. 

- Wykonanie remontu jeszcze jednej "schetynówki", podobnej długości, na odcinku od 

Wołczyna do Biskupic. Koszt inwestycji - 4,5 mln zł. z czego 2,2 mln. zł pokrywa dotacja           

z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 oraz 2,3 mln. zł 

powiat. Droga ta łączy DK 11 w Biskupicach w kierunku Byczyny z DK 42 w Wołczynie.  

- Zakup samochodu ratownictwa technicznego wraz z namiotem ratowniczym 

wyposażonym w agregat prądotwórczy, nagrzewnicę itp. Koszt  zakupu 250 tys.                  

zł z czego 200 tys. zł pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz powiat           

50 tys zł. 

- Zakup 2 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP w Byczynie i Kuniowie. 

Każdy kosztuje 650,0 tys. zł. Powiat dofinansował to zadanie po 50,0 tys. zł, reszta z KW 

PSP w Opolu i KSR-G. 

- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chocianowice. Koszt 130,0 

tys. zł, powiat dofinansował zakup w wysokości 30,0 tys. zł. 

-Zakup pompy strażackiej dla OSP w Chudobie. Koszt 4,6 tys. zł. Powiat dofinansował             

w całości. 

- W zakresie podejmowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego 

mieszkańców można wskazać to, że na terenie Szpitala Powiatowego w Kluczborku  

rozpoczęła działalność od kwietnia 2010r. pracownia tomografii komputerowej Wamed 

Technika Obrazowa Namysłów  (koszt 1,3 mln. zł). 
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- W ramach poprawy bezpieczeństwa a jednocześnie likwidacji barier architektonicznych 

dokonano montażu windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Licealno 

- Technicznych w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza 20 oraz w nowym skrzydle Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku. Wartość obu zadań to 600,0 tys. zł z czego Powiat 300,0 tys. 

zł i PFRON 300,0 tys. zł.  

Pan Edward Baj Kierownik Rejonu w Kluczborku Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu poinformował, że GDDKiA Oddział w Opolu  

w bieżącym roku wykonała na terenie powiatu kluczborskiego: 

- remont ul. Katowickiej w Kluczborku w ciągu DK 45 o wartości 23,400 mln. zł 

zakończenie do końca listopada 2010r.,  

-w ramach Programu GAMBIT dotyczącego poprawy bezpieczeństwa na drogach zadanie 

budowy zatok autobusowych oraz wydzielenie lewoskrętu na skrzyżowaniu na DK 42             

w Markotowie Małym gm. Wołczyn o wartości 2,102 mln. zł, 

-wykonanie pasa lewoskrętnego, azylu dla pieszych, dojścia do zatok autobusowych na 

DK 45 w Trzebiszynie gm. Lasowice Wielkie o wartości 100,0 tyś. zł, 

Następnie Pan Mieczysław Zaleciński Szef PCZK przedstawił informacje dotyczące 

najważniejszych zadań do zrealizowania przez powiat w swoim budżecie powiatu                   

w zakresie bezpieczeństwa publicznego w  2011 roku. Są to następujące zadania  

inwestycyjne: 

-Wykonanie nowej nawierzchni jezdni  w miejscowości Jaśkowice gm. Byczyna wraz                

z zarurowaniem rowów i wykonanie chodników. Koszt 800 tys. zł po stronie powiatu. 

- Wykonanie w gm. Lasowice Wielkie  remontu drogi powiatowej począwszy od DK 45                     

w miejscowości Lasowice Wielkie do miejsc. Chudoba i do połączenia z drogą wojewódzką 

494. Zadanie przewiduje zarurowanie rowów w Lasowicach Wielkich i wykonanie 

chodników w całej miejscowości. Koszt zadania 6,2 mln zł z czego dofinansowanie                 

z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 3,0 mln zł, powiat 3,2 mln zł. 

- Wykonanie w gm. Lasowice Wielkie remontu drogi powiatowej nr 1330O od DK 45                          

w miejsc. Trzebiszyn do połączenia z drogą powiatową prowadzącą przez Lasowice 

Wielkie (z tą powyżej) wartość zadania 904 tys. zł z czego 450,0 tys. zł dofinansowanie z 

NPPDL, powiat 454 tys. zł. 

- Wykonanie kompleksowego remontu ulic: Jagiellońskiej (od ronda do mini ronda), ul. 

Moniuszki, ul. Grunwaldzkiej, ul. Waryńskiego do ul. Byczyńskiej. Całość obejmuje 

wykonanie chodników, wykonanie zatoki autobusowej na ul. Moniuszki, wykonanie 

przejść dla pieszych, wykonanie azylów dla pieszych, nowe oznakowanie w tym 

oznakowanie aktywne (odblaski, światła, pomiar prędkości).Wartość  2,1 mln zł z czego 

dofinansowanie  z Regionalnego Programu Operacyjnego  1,785 tys. zł powiat 315 tys. zł.  

- Wykonanie na ul. Jagiellońskiej i Jana Pawła II chodników dla pieszych. W roku 

bieżącym w miesiącu listopadzie wykonawca remontu  DK 45  w Kluczborku na odcinku 
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ul. Katowickiej począwszy od ronda do skrzyżowania DK 11 i DK 42 wykona położenie 

warstwy ścieralnej na w/w ulicach  Jagiellońskiej i Jana Pawła II.  

- W zakresie podejmowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego 

mieszkańców można wskazać to, że Szpital Powiatowy w Kluczborku będzie chciał 

uruchomić oddział okulistyczny jednego dnia. Potrzebny sprzęt już jest w posiadaniu 

Szpitala. 

- Uruchomienie  w dawnym budynku oddziału wewnętrznego przez spółkę Vital Medic 

nowoczesnego centrum leczenia kręgosłupa. Ma w nim funkcjonować Oddział 

neurochirurgiczny i ortopedyczny, przychodnie, pawilon rehabilitacyjny. Koszt inwestycji 

12 mln. zł. 

Pan Edward Baj przekazał informację że w przyszłym roku GDDKiA Oddział w Opolu na 

terenie naszego powiatu ma wykonać przebudowę DK 11 na odcinku Krzywizna                        

w kierunku do Bąkowa. 

Pan Kazimierz Sztajglik przedstawił informację co do stopnia realizacji drogi ekspresowej 

S11. Najbardziej zaangażowana jest Wielkopolska i Śląsk. 

4.Wyrażenie opinii o przeznaczeniu środków finansowych                                               

w budżecie Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok na zadania związane                         

z bezpieczeństwem obywateli na terenie powiatu przez członków Powiatowej 

Komisji Bezpieczeństwa I Porządku. 

Członkowie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zaopiniowali pozytywnie  

przeznaczeniu środków finansowych w budżecie Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok                

na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli na terenie powiatu.  

 

 

 


