
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY KLUCZBORSKIEGO 

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego za 2017 rok 

Podstawa prawna: art. 38a ust. 1 i art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1868 z późn. zm.) na podstawie zarządzenia nr 7/2017 Starosty Kluczborskiego z dnia 9 lutego 2017 r. 

została powołana Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. 

W skład Komisji wchodzą: 

Przewodniczący: Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski 

Członkowie: 

1. Jarosław Kielar Burmistrz Kluczborka, 

2. Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna, 

3. Lucjan Kędzia przedstawiciel Burmistrza Byczyny, 

4. Wojciech Smolnik przedstawiciel Rady Powiatu w Kluczborku, 

5. Norbert Waliczek przedstawiciel Rady Powiatu w Kluczborku, 

6. Łukasz Gigiel I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku, 

7. Mariusz Łuszczyński Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej 

Policji w Kluczborku, 

8. Henryk Nowicki Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kluczborku. 

Do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym powołano: 

1. Daniela Gagata Wójta Gminy Lasowice Wielkie, 

2. Janusza Krupę Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kluczborku, 

3. Elżbietę Gabryś Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku, 

4. Iwonę Rudnicką - Hrynyszyn Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku, 

5. Małgorzatę Zabierowską – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, 

6. Kazimierza Sztajglika Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, 

7. Kazimierza Pękalę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku, 

8. Piotra Rasztara Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, 
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9. Józefa Maciołka Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, 

10. Rozalię Słoniowską Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku, 

11. Norberta Barcza Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku, 

12. Mieczysława Zalecińskiego Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego  

i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 

Komisja została powołana w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi 

służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli. 

Powołana Komisja wskazała też cele i zadania do realizacji w „Powiatowym Programie Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2013-2018”. Celem 

Komisji jest zwiększenie aktywności podmiotów działających w sferze bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, a także szeroko pojętego wychowania młodzieży. 

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego nałożył wiele zadań na samorządy, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem i porządkiem 

publicznym, szkoły i wszystkich tych, którym drogie jest bezpieczeństwo naszego powiatu. 

W dniu 12 grudnia 2017 r. odbyło się wspólne posiedzenie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Posiedzenie otworzył Pan Piotr Pośpiech 

Starosta Kluczborski Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Po przywitaniu przybyłych uczestników przystąpiono do realizacji planu posiedzenia: 

Tematyką poruszanych zagadnień było: 

1. Aktualna sytuacja w kraju dotycząca zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF) i wysoce zjadliwą 

grypą ptaków (HPAI). 

2. Przygotowanie i funkcjonowanie powiatu kluczborskiego w warunkach zagrożeń okresu zimowego 

2017/2018 w tym: 

– przygotowanie służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg, 

– przygotowanie służb energetycznych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazowniczych, do okresu zimowego, 

– przedsięwzięcia w zakresie pomocy osobom potrzebującym wsparcia w warunkach niskich temperatur, 

– nadzór nad obiektami wielkopowierzchniowymi w sytuacji wystąpienia dużych opadów śniegu, 

– bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2018 r. 

3. Przedstawienie informacji o zrealizowanych zadaniach w 2017 roku oraz planowanych zamierzeniach 

drogowych w 2018 roku na terenie powiatu kluczborskiego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddziału Opole Rejon w Kluczborku oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Oleśnie. 

4. Przedstawienie przez Pana Piotra Pośpiecha - Starostę Kluczborskiego informacji o zrealizowanych zadaniach 

zmierzających do poprawy bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w 2017 r. 

5. Przedstawienie przez Pana Piotra Pośpiecha - Starostę Kluczborskiego informacji o przeznaczeniu 

środków finansowych z budżetu powiatu na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa obywateli na terenie 

powiatu w 2018 roku. 

6. Wyrażenie opinii przez członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na temat 

przeznaczenia środków finansowych z budżetu na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa obywateli  

na terenie powiatu w 2018 roku. 

Pan Piotr Pośpiech, Starosta Kluczborski przywitał przybyłych uczestników posiedzenia Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wskazując zarazem 

na fakt, że na dziewięciu członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dzisiejszym posiedzeniu bierze 

udział ośmiu, a zatem jest wymagana ilość osób, które umożliwiają przeprowadzenie głosowania w sprawie 

opinii wyrażanej przez członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na temat przeznaczenia 

środków finansowych z budżetu na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu 

w 2018 roku. 
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Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i PZZK omówiono przygotowanie i funkcjonowanie 

powiatu kluczborskiego w warunkach zagrożeń okresu zimowego 2017/2018 w tym przygotowanie służb 

odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg, przygotowanie służb energetycznych, ciepłowniczych, 

gazowniczych oraz wodociągowych do okresu zimowego. Wskazano przedsięwzięcia w zakresie pomocy 

potrzebującym wsparcia w warunkach niskich temperatur. Omówiono nadzór nad obiektami 

wielkopowierzchniowymi w sytuacji wystąpienia dużych opadów śniegu, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  

w okresie ferii zimowych w 2018 r. Przedstawiono informację o zrealizowanych zadaniach w 2017 roku oraz 

planowanych zamierzeniach drogowych w 2018 roku na terenie powiatu kluczborskiego przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału Opole Rejon w Kluczborku oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich Oddział 

Terenowy w Oleśnie. Pan Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski przedstawił informację o zrealizowanych zadaniach 

zmierzających do poprawy bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w 2017 r. Następnie Starosta Kluczborski 

przedstawił informację o przeznaczeniu środków finansowych z budżetu powiatu na zadania związane z poprawą 

bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w 2018 roku. 

 Przedstawienie informacji Starosty Kluczborskiego o zrealizowanych zadaniach zmierzających  

do poprawy bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w 2017 r.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. 

Koszt wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, której środki 

finansowe przepływają przez budżet powiatu wraz z dotacją celową wyniósł w 2017 roku  

4 152 000 zł. 

Ochotnicze Straże Pożarne. 

Należy podkreślić, iż od dziesięciu lat wszystkie nowe pojazdy dla strażaków ochotników były nabywane  

z udziałem środków finansowych powiatu kluczborskiego, co w takiej skali w województwie i kraju nie jest 

zbyt powszechną praktyką. W ramach tej pomocy w 2017 roku Powiat dofinansował zakup samochodów 

ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu pożarniczego w tym: 

 Dotacja Powiatu dla: 

 OSP Kuniów do zakupu lekkiego samochodu ratowniczego - 20 000 zł. 

 OSP Byczyna zakup drabiny hydraulicznej - 20 000 zł. 

 OSP Bogacica do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego - 20 000 zł. 

 Razem dofinansowanie Powiatu do jednostek OSP - 60 000 zł. 

 DROGI POWIATOWE 

 Inwestycje oraz wydatki na remonty dróg powiatowych w 2017 r. 

Część kwot wydatków w 2017 r. to spłata rozłożonych na dwa lata kosztów inwestycji rozpoczętych  

i zrealizowanych w 2016 roku. Dotyczy to zrealizowanych w 2016 r. inwestycji w ramach Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej (PRGiPID) oraz inwestycji realizowanych w całości ze środków 

własnych Powiatu Kluczborskiego pn.: 

1. Remont drogi powiatowej nr 1330O (Wołczyn – Murów – DW 454) na odcinku w km 0 + 010 - 9 + 100, długości 

9,090 km w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej (PRGiPID) na lata 2016-2019. 

Przy tym remoncie wymieniona została nawierzchnia na całym odcinku i na skrzyżowaniach, 

wyremontowano chodnik przy ul. Opolskiej w Wołczynie. Przebudowano 9 przystanków autobusowych  

na trasie, oraz ustawiono dwa nowe przystanki autobusowe w Wierzchach. Wyremontowane zostały również  

4 mosty, których remont stanowił najkosztowniejszą część inwestycji. 

Wartość inwestycji ogółem - 3 337 574 

NPPDL w 2016 r. – 1 645 889 

Gmina Wołczyn w 2016 r. - 400 000 

Wydatki Powiatu Kluczborskiego poniesione w 2017 r. – 1 265 686 (factoring) 
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2. Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,667 km, składającego się z odcinka drogi powiatowej  

nr 1324O (Smardy – Dębiniec) w km 0 + 000 - 11 + 902 i odcinka drogi powiatowej 1321O (Kluczbork-Jakubowice) 

w km 0 + 000 - 4 + 756). 

Remont obejmował odcinek od ul. Karola Miarki w Kluczborku na wysokości Miejskiej i Gminnej 

Biblioteki Publicznej - z pominięciem remontowanego wcześniej wiaduktu przy ul. Kołłątaja – dalej przez 

Smardy Górne i Dolne, Czaple Wolne, aż do Nowej Bogacicy. 

Zakres prac to przede wszystkim: 

- położenie nowej nawierzchni na długości ponad 16 km, 

- ważną dla poprawy bezpieczeństwa przebudowę skrzyżowania w Smardach, gdzie powstało niewielkie 

rondo najazdowe, w okolicy powstającego tam hospicjum, - remont przystanków na całej trasie, 15-tu 

przepustów oraz pięciu obiektów mostowych 1- most na drodze powiatowej nr 1324O (Smardy – Dębiniec)  

i 4 obiekty mostowe na odcinku drogi powiatowej 1321O (Kluczbork- Jakubowice). 

Wartość inwestycji ogółem - 4 574 347 

Wydatki Powiatu Kluczborskiego w 2016 r. - 2 259 784 

Wydatki Powiatu Kluczborskiego poniesione w 2017 r. – 2 314 563 (factoring) 

Inwestycje zrealizowane w 2017 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej (PRGiPID) oraz inwestycje realizowane w całości ze środków własnych Powiatu Kluczborskiego 

1. Dotacja dla Gminy Wołczyn na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Wołczynie  

nr 100434O Pl. Wolności w Wołczynie” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej (PRGiPID) na lata 2016-2019: 

W ramach tego zadania wykonano nową nawierzchnię, miejsca postojowe z kostki brukowej, chodniki, 

nowe oświetlenie i nasadzenia na łączną kwotę blisko 590 tys. zł.  

Dofinansowanie Powiatu Kluczborskiego w 2017 r. - 76 636 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2291O ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 m 

(0+005-0+559) w ramach PRGiPID na lata 2016-2019. 

W ramach przebudowy ul. Dworcowej położono nową nawierzchnię, poszerzono też pas drogowy,  

a chodniki przebudowano tak by zyskać miejsce na stworzenie 56 miejsc postojowych dla miasta. 

Wartość inwestycji - 800.1402 

(PRGiPID) w 2017 r. - 392.282 

Gmina Wołczyn - 202.025 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2017 r. - 594.307  

3. Remont balustrady wiaduktu drogowego o numerze ewidencyjnym JNI 01018588 nad zelektryfikowana linia 

kolejowa relacji Kluczbork-Poznań w miejscowości Byczyna w ciągu drogi powiatowej nr 1302O w km 0+671: 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2017 r. - 124 000 

4. Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1343O w miejscowości Świniary Małe 

Wartość inwestycji - 70.000 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2017 r - 50 000 

5. Przebudowa drogi powiatowej DP 2295 O ul. Sienkiewicza w Wołczynie, na odcinku dł. 246,33 m/w km 

od 0+422 do 0+668,33/ 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2017 r - 40 000 

6. Opracowanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku dokumentacji technicznej na przebudowę 

przebudowa drogi nr 1311 OK11 -Kujakowice-Łowkowice-granica gminy (0+050-8+146,5), nr 1311 O granica 

gminy-Dobiercice-Paruszowice-Byczyna DW 487. 

Wydatek ZDP w Kluczborku poniesiony w 2017 roku - 206 640 zł 
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Przedstawienie informacji Starosty Kluczborskiego o przeznaczeniu środków finansowych  

z budżetu powiatu na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w 2018 roku. 

Zgodnie z przygotowanym projektem budżetu powiatu na rok 2018 planuje się ogólnie przeznaczyć  

18 923 011 zł na bezpieczeństwo w powiecie kluczborskim w tym: 

1. Planowany na 2018 rok koszt wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Kluczborku, której środki finansowe przepływają przez budżet powiatu wyniesie 4 015 000 zł. 

2. Przeznaczymy środki finansowe także na dofinansowanie jednostek OSP powiecie: 

Dotacja dla OSP Chudoba na zakup motopompy - 10 000 zł. 

Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie na zakup umundurowania - 3 500 zł. 

Dotacja dla OSP Nasale do zakupu lekkiego samochodu gaśniczego - 15 000 zł. 

Razem dotacje dla OSP - 28 500 zł. 

3. Planujemy przeznaczyć na drogi powiatowe łącznie z ich utrzymaniem, konserwacją i inwestycjami  

14 768 511 zł, w tym: 

– na inwestycje drogowe - 6 032 657 zł, 

– środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych w powiecie związane  

z zakupem taboru autobusowego - 6 314 020 zł. 

4. Dodatkowo w budżecie powiatu na 2018 rok zaplanowano obligatoryjną rezerwę przeznaczoną  

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 111 000 zł. 

Są to środki wyłączone z wszelkiej innej działalności i zabezpieczone na okoliczność wystąpienia zdarzeń 

losowych. 

Planowane inwestycje oraz wydatki na remonty dróg powiatowych w 2018 r. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2291O ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 m 

(0+005-0+559) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowe (PRGiPID) na lata 

2016-2019: 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r. 205 833 zł. 

Powiat w ramach programu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu 

Północnego Województwa Opolskiego RPO WO 2014 – 2020” będzie realizował inwestycje m. in.: 

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Chocianowicach (od skrzyżowania w kierunku Bąkowa): 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r. - 160 000 zł. 

2. Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul. XXX-lecia  

w Kujakowicach Górnych. 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r. - 134 046 zł. 

(dotacja celowa dla Gminy Kluczbork). 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) - budowa drogi rowerowej  

na odcinku o długości 0,868 km (0+011-0+879): 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r. - 594 705 zł. 

4. Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 

0,81km (od km 11+261,00 do km 12+077,50) - str. lewa 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r. - 870 977 zł. 

5. Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O na odcinku  

o długości 2,855 km (0+445-3+300) w miejscowości Gierałcice gm. Wołczyn. 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r. - 2 575 000 zł. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 800



6. Opracowanie dokumentacji rozbudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1326O w Jasieniu: 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r. - 18 500 zł. 

7. Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1343O w km 10+242 w miejscowości 

Świniary Małe 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r. - 23 596 zł. 

8. Remonty cząstkowe na drogach powiatu kluczborskiego 

Wydatki Powiatu Kluczborskiego w 2018 r. - 1 450 000 zł. 

9. Zakup taboru autobusowego 

Wydatek Powiatu Kluczborskiego w 2018 r. - 6 314 020 zł. 

10. Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na przebudowę drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej 

S11 w Gotartowie do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych. 

Dotacja Powiatu Kluczborskiego w 2018 r. - 134 046 zł. 

Podsumowanie: 

Drogi publiczne powiatowe 6 032 657 zł. 

Zakup taboru autobusowego 6 314 020 zł. 

Ogółem wydatki Powiatu Kluczborskiego na inwestycje drogowe w 2018 r wyniosą - 12 346 677 zł. 

 Informacja dodatkowa 

Jeśli chodzi o remonty „schetynówek” powiat kluczborski należy wprawdzie do rekordzistów w regionie, 

przy czym - warto przypomnieć - że ma do utrzymania ok. 400 km, czyli prawie 60 procent wszystkich dróg 

publicznych przebiegających przez teren powiatu (pozostałe 40 procent to drogi krajowe, wojewódzkie  

i gminne). To dużo więcej w porównaniu do innych powiatów w województwie i w Polsce, gdzie średnia  

- to jedna trzecia wszystkich dróg. A to oznacza dużo więcej inwestycji i więcej wydatków niż u innych, przy 

porównywalnych możliwościach finansowych. 

Następnie Pan Starosta poprosił o wyrażenie opinii członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku na temat przeznaczenia środków finansowych z budżetu na zadania związane z poprawą 

bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w 2018 roku. 

W odniesieniu do kwot, które uwzględnił projekt budżetu na 2018 r. poproszono ośmiu z dziewięciu 

obecnych na sali członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku o wyrażenie w formie glosowania opinii  

o projektowanych nakładach na poprawę bezpieczeństwa w naszym budżecie. 

Wyniki głosowania: 

za - 8 osób 

wstrzymujących się - 0 

przeciw - 0 

Pan Starosta gorąco podziękował członkom Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz 

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za udział i merytoryczną dyskusję oraz opracowanie 

wszystkich elementów, które były omawiane. 

Starosta Kluczborski 

Piotr Pośpiech 
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