
Informacja z posiedzenia                                                                      

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w Kluczborku w dniu 08.01.2019 r. 

 

 

Zgodnie z poleceniem zawartym na wideokonferencji z Powiatowymi Centrami 

Zarzadzania Kryzysowego organizowanej w dniu 07.01.2019 r. w ramach posiedzenia 

Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, odbyło się w dniu 8 stycznia 2018 r., 

zwołane w trybie natychmiastowym przez Pana Rafała Neugebauera, Wicestarostę 

Kluczborskiego - Szefa PZZK posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w Kluczborku.  

Stosując się do zaleceń WZZK tematem posiedzenia było omówienie 

podejmowanych w powiecie kluczborskim działań w zakresie zapobiegania zagrożeniom 

okresu zimowego (marznących opadów, oblodzenia dróg i chodników, śliskości na jezdni, 

zalegającego na dachach śniegu i zwisających sopli lodowych. 

Spotkanie otworzył Pan Rafał Neugebauer Szef PZZK, który przywitał przybyłych 

członków PZZK oraz przedstawił tematykę omawianych zagadnień. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

- Wicestarosta Kluczborski, Szef PZZK w Kluczborku;-  

- Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku; 

- p.o. Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kluczborku; 

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kluczborku; 

- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia        

  Wiceszef PZZK,  Szef  PCZK  w  Kluczborku 

- Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia  

  Starostwa Powiatowego w Kluczborku; 

 

Pan Mieczysław Zaleciński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Zarządzania 

Kryzysowego i Promocji Zdrowia - Wiceszef PZZK  przedstawił tematykę omawianą                      

na wideokonferencji WZZK prowadzonej przez Dyrektorów Wydziału Bezpieczeństwa                      

i Zarządzania Kryzysowego OUW. W powyższej sprawie odbyła się narada w Urzędzie 

Wojewódzkim z Komendantami Wojewódzkimi Policji i Państwowej Straży Pożarnej                

oraz Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Dyrektor WBiZK Henryk Ferster 

poinformował o sytuacji meteorologicznej, która występowała do dnia dzisiejszego                           

na terenie województwa opolskiego, a także omówił podejmowane i zrealizowane do tej 

pory działania. Stwierdził, że na terenie Opolszczyzny do dnia dzisiejszego                               

nie zanotowano znaczących anomalii pogodowych takich jakie występowały w innych 

regionach naszego kraju.  

Pan Mieczysław Zaleciński zapoznał uczestników spotkania z prognozą sytuacji 

meteorologicznej do dnia 13 stycznia br. z której wynika, iż mogą wystąpić zagrożenia 

związane z występującą dodatnią temperaturą w ciągu dnia oraz minusową temperaturą  

w nocy, możliwością wystąpienia marznących opadów deszczu,  śniegu z  deszczem, 

oblodzeń i silnych wiatrów. Zwrócił uwagę na mogące w związku z prognozami 

meteorologicznymi pojawienie się zagrożenia wystąpienia oblodzenia dróg i chodników 

spowodowanych marznącymi opadami.  

Pan podinsp. Paweł Kolczyk Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku zapoznał 

uczestników spotkania z działaniami Policji związanymi z wystąpieniem niekorzystnych 

zimowych warunków atmosferycznych. Przekazał informację, że Policja podjęła                         



i zakończyła już działania mające na celu powiadomienia wszystkich właścicieli 

wielkopowierzchniowych obiektów publicznych o ciążących na nich obowiązkach 

związanych z usuwaniem zalegającego śniegu na dachach, tak aby nie dopuścić                         

do przeciążenia konstrukcji budynków przez zalegający śnieg. Poinformował                      

również o problemach Policji podczas prowadzenia akcji związanych z usuwaniem 

miejscowych zagrożeń na drogach. Z uwagi na konieczność wykonywania czynności 

procesowych przy powyższych zdarzeniach Policja niejednokrotnie zmuszona                            

jest do prowadzenia długotrwałych działań często w warunkach nocnych.                           

Służby Państwowej Straży Pożarnej po zakończeniu czynności należących do ich zakresu 

muszą wracać do jednostki nie udzielając pomocy przy zadaniach należących do Policji. 

Ponadto często spotykaną sytuacją jest długi czas oczekiwania na służby zarządców dróg.  

 

Pan Piotr Rasztar Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kluczborku 

poinformował o obowiązujących przepisach dotyczących usuwania zaległego śniegu                  

na dachach obiektów wielkopowierzchniowych i innych. Powiedział, że ww. obiekty  

są kontrolowane przez służby PINB. 

 

Pan Rafał Neugebauer Wicestarosta Kluczborski Szef PZZK po wysłuchaniu powyższych 

informacji stwierdził, że wymagane jest spotkanie Starosty Powiatowego, kierowników 

służb ratowniczych Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w celu dopracowania zasad 

współpracy podczas działań ratowniczych i innych zdarzeń. Pan Wicestarosta wyznaczył 

spotkanie z kierownikami podległych mu służb na dzień 10.01.2019 r. Jednocześnie 

podkreślił, że niezbędna jest konieczność zachowania stałej gotowości służb                       

dla zapewnienia przejezdności dróg publicznych w szczególności dróg powiatowych                      

i egzekwowania obowiązku ciążącego na właścicielach i zarządcach budynków 

dotyczących likwidacji zalegającego na dachach śniegu i zwisających sopli.                 

 


