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                           RADA MIEJSKA 

                     w BIAŁEJ 

 

INFORMACJA 

o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p-poż. w mieście i w gminie Biała  oraz 

realizacja zadań w tym zakresie 

  

 Zgodnie z Ramowym Planem Pracy Rady Miejskiej w Białej, poniżej przedstawiam 

informację o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p-poż w mieście i gminie Biała oraz 

realizacji zadań w tym zakresie. 

 

 Bieżący był kolejnym rokiem doskonalenia zasad i sposobów realizacji zadań ochrony 

ludności w tym funkcjonowania systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Zadania te 

realizowane są we współpracy ze służbami, strażami, inspekcjami oraz samorządami 

terytorialnymi. 

Zasadniczym celem działania w zakresie obrony cywilnej w 2015 roku było wzmocnienie 

zdolności struktur obrony cywilnej w sferze ochrony ludności przed niebezpieczeństwami 

wynikającymi z działań lub klęsk żywiołowych oraz przezwyciężania ich bezpośrednich następstw 

poprzez dostosowanie istniejących rozwiązań w dziedzinie ochrony ludności do aktualnych 

potrzeb w zakresie bezpieczeństwa a także zapewnienie niezbędnego poziomu realizacji zadań na 

terenie gminy w ramach obowiązujących rozwiązań organizacyjno-prawnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień związanych z planowaniem, wykrywaniem zagrożeń, ostrzeganiem i 

alarmowaniem, a także zintensyfikowanie działań edukacyjno-informacyjnych w ramach 

powszechnej samoobrony ludności. 

 W celu zapewnienia właściwego poziomu przygotowań obrony cywilnej w 2015r. 

zrealizowano: 

w zakresie organizacyjnym: 
 

- opracowano ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej za rok 2014 według Wytycznych Szefa 

Obrony Cywilnej Kraju z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie opracowywania oceny stanu 

przygotowań obrony cywilnej w województwach;  

- doskonalono i rozwijano wzajemną współpracę pomiędzy podmiotami realizującymi zadania 

obrony cywilnej; 

- włączano w realizację zadań obrony cywilnej społeczne organizacje pozarządowe, w 

szczególności Ochotnicze Straże Pożarne; 
 

w zakresie planowania i ratownictwa: 

 

- przeprowadzono analizę planu obrony cywilnej gminy (włączając plany ewakuacji III stopnia na 

wypadek zagrożeń bezpieczeństwa państwa i wojny gmin /plan gotowości/), oraz sprawdzano 

zgodność z obowiązującymi wytycznymi; 

- dokonywano sprawdzenia aktualności gminnego planu ochrony zabytków w zakresie organizacji 

i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych; 

- na bieżąco aktualizowano wszelkie bazy danych o posiadanych zasobach, siłach i środkach:  

 

w zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania: 

 

      -  prowadzono stały monitoring potencjalnych lokalnych zagrożeń w ramach wojewódzkiego    

      Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO); 



 

 rozbudowywano i modernizowano Zintegrowany Radiowy System Alarmowania i Ostrzegania 

Ludności DSP-50/OC wersja Opole oraz system łączności radiotelefonicznej w sieciach 

radiowych zarządzania wojewody, jednocześnie utrzymując oba systemy w stałej gotowości; 

 podnoszono umiejętności zdalnego testowania i włączania syren alarmowych, przekazywania 

komunikatów ostrzegawczych oraz poprawnego prowadzenia korespondencji w sieciach 

radiowych zarządzania wojewody; 

           - doskonalono gminne elementy Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania 

skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 

2013 r. poz. 96); 

- przygotowywano gminne elementy Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) w zakresie 

przyjęcia i wymiany informacji oraz analizy i oceny sytuacji, a także ostrzegania i alarmowania 

według wdrażanej normy ATP-45 D; 

- podnoszono sprawność systemu ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami  z powietrza poprzez 

udział w treningach organizowanych przez Centrum Operacji Powietrznych oraz Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego; 

 

w zakresie edukacji: 

 

- zaplanowano i zrealizowano plan szkolenia zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju 

z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z 

zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej; 

- realizowano ćwiczenia struktur i organów OC w celu weryfikacji procedur i zasad postępowania 

na wypadek zagrożeń, wynikających z dokumentów planistycznych, zgodnie z Wytycznymi Szefa 

Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń obrony 

cywilnej oraz poradnikiem metodycznym przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej; 

 

 Zadania związane z realizacją problematyki ochrony p-poż, realizowane są na terenie 

gminy, na podstawie dwóch podstawowych aktów prawnych: uchwały budżetowej w zakresie 

finansowania oraz ustawy o ochronie p-poż – w zakresie działalności merytorycznej. 

Działalność merytoryczna jest uzgadniana w swej zasadniczej części z Zarządem Miejsko-

Gminnym Związku OSP RP w Białej.  

 Budżet na 2015r., Rada Miejskiej w Białej uchwaliła w kwocie 289  216.zł., w tym  20 216 

zł. przeznaczonych zostało na realizację funduszu sołeckiego. 

 

Plan wydatków na 2015r. oraz jego wykonanie/po zmianach 

Lp. Dział Rozdział § Treść 
Wydatki  

Ogółem plan Ogółem wykonanie 

1 752     Obrona narodowa 800  

    75212   Pozostałe wydatki obronne 800  

      4700 
Szkolenia pracowników nie będących 
członkami korpusu służby cywilnej 

800 152 

2 754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
312 296,00  

    75412   Ochotnicze straże pożarne 312 296,00 214 899,42 
      3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 11 483,83 

      3040 
Nagrody o charakterze szczególnym nie 
zaliczone do wynagrodzeń 

2 000,00 759,88 

      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 

      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 2 255,56 

      4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 0,00 

      4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 000,00 19 000,00 

      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 496,00 68 663,57 

      4260 Zakup energii 64 000,00 37 826,92 



      4270 Zakup usług remontowych 28 500,00 24 476.87 

      4280 Zakup usług zdrowotnych  500,00 0,00 

      4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 7 189,23 

      4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych te 2 000,00 918,66 

      4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 2 727,00 

      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 800,00 39 597,90 

W powyższych środkach finansowych ujęte zostały zadania realizowane zgodnie z zadaniami określonymi przez 

poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 20 216 zł. (w tym wydatki bieżące 14 416 zł., 

majątkowe 5 800 zł 

 

 Jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego tj. Biała i Chrzelice, 

otrzymały dotację na swoja działalność, która jest proporcjonalna do ilości wyjazdów, w ramach 

tej dotacji w/w jednostki indywidualnie zakupują i remontują posiadany sprzęt. W 2015r. Biała 

otrzymała 15 200zł., natomiast Chrzelice 3 360 zł. Kupując sprzęt w Oddziale Wojewódzkim 

ZOSP RP jednostki z naszej gminy również uzyskują wsparcie jakim jest dotacja Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w przeważającej większości jest to 40%, co dało 

ok. 23 000 zł. 
 

 Z roku na rok potrzeby jednostek OSP rosną, rozwija się baza posiadanego sprzętu, ze 

szczególnym naciskiem w ostatnim czasie na bezpieczeństwo strażaków i zakup sprzętu ochrony 

osobistej. Rozwija się również zaplecze w postaci remiz, które z upływem czasu stały się 

wizytówką gminy w każdej miejscowości. Świetlice mieszczące się w remizach to praktycznie 

jedyne miejsca gdzie miejscowa ludność a w szczególności młodzież może się spotkać i spędzić 

wolny czas, co to z kolei związane jest z coraz większymi kosztami energii.  

Fundusz sołecki bardzo korzystnie wpłynął na poprawę wizerunku obiektów OSP. 

 

Niepokojącym jednak staje się stan posiadanych pojazdów pożarniczych.  

  

Informację na temat taboru posiadanych samochodów pożarniczych w jednostkach OSP w 

gminie Biała z uwzględnieniem ich stanu technicznego, rocznika itd.  
 

WYKAZ POJAZDÓW POŻARNICZYCH W JEDNOSTKACH OSP GMINY BIAŁA 

 
L.p. JEDNOSTKA 

OSP 

MARKA POJAZDU 

( TYP/MODEL ) 

NR 

REJESTRACYJNY 

ROK 

PRODUKCJI 

1 
 

BIAŁA 
  

PEUGEOT BOXER OPR 40VA 2008 

IVECO/MAGIRUS OPR 20ML 1994 

STAR 244 OPR 49HP 1987 

2 
 

CHRZELICE 
 

JELCZ 325 OPB 556 S 1989 

MAGIRUS-DEUTZ 170 D OPRH 626 1971 

F—LUBLIN 3302 OPR 08SH 1998 

3 ŁĄCZNIK STAR 266 OPB 958 D 1997 

MERCEDES BENZ OPR 09NF 1980 

4 NOWA WIEŚ MAN PO OPB 955 D 1977 

5 GOSTOMIA STAR A200 OPR 28VH 1990 

6 GRABINA  ŻUK 156 OPB 99O C 1986 

JELCZ 325 OPR F633 1985 

7 ROSTKOWICE POLONEZ TRUCK OPR 55AJ 1997 

8 JÓZEFÓW ŻUK 156 OPM 424 N 1983 

9 OLBRACHCICE MAGIRUS-DEUTZ 170 D OPR 94MW 1974 

10 GÓRKA PR. ŻUK A 15C OPR 34KP 1988 

11 LIGOTA BIALSKA MERCEDES 410 OPR A788 1986 

12 PREŻYNA VOLKSWAGEN SLOp OPR 75 FK 1989 

13 POGÓRZE MAGIRUS-DEUTZ 130 D OPR W664 1984 

14 ŚMICZ MAGIRUS-DEUTZ 130 D OPR K961 1976 

15 OGIERNICZE MERCEDES 124 OPR A557 1990 

16 WILKÓW PRZYCZEPA PG-8 OPJ 798Y 1971 

                                                                                                          



 
 

Statystyka - Ilość pojazdów z uwzględnieniem ich wieku 

Rok produkcji  Ilość lat Ilość pojazdów 

1970-1979 36-45 5 

1980-1989 26-35 10 

1990-1999 16-25 6 

2000-2009 6-15 1 

2010-2015 0-5 0 

 
 

 Wszystkie wymienione powyżej pojazdy pożarnicze są dopuszczone do ruchu drogowego, 

co jest potwierdzone okresowymi badaniami technicznymi. W głównej mierze jest to zasługą 

poszczególnych kierowców, którzy robią wszystko aby w danym momencie uzyskać pozytywną 

opinie diagnosty.  

 Z uwagi na swój wiek jak i stopień zużycia często ulegają awarii i kosztownym remontom. 

Wyeksploatowane są również urządzenia pożarnicze i cała armatura wodna, w które pojazdy są 

wyposażone, co negatywnie wpływa na gotowość bojową jednostek.     

 Wymiany zbiorników na wodę wymaga min. samochód Star z OSP Biała i Jelcz z OSP 

Chrzelice, gdyż kolejne spawanie i uszczelnianie w znacznym stopniu skorodowanego zbiornika 

nie ma już sensu. W Jelczu cieknie również układ kierowniczy.  

W obecnej chwili wycofany z podziału jest samochód Magirus z OSP Chrzelice, w którym awarii 

uległa autopompa, której to remont może przewyższyć wartość samochodu. OSP Chrzelice należy 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jej lokalizacja jest najbliższa największemu 

kompleksowi leśnemu gminy, ponadto jest najbardziej oddalona od Komendy Powiatowej PSP w 

Prudniku i niestety jest w posiadaniu najstarszego bo 44 letniego pojazdu w Powiecie Prudnickim. 

We wspomnianym Magirusie cieknie układ skrzyni przekładniowej, układ kierowniczy a także 

nieszczelne są kolektory.  

 Pozostałe pojazdy wykorzystywane są w mniejszym stopniu, jednakże jesteśmy jeszcze w 

posiadaniu trzech pojazdów marki Żuk z lat 80- tych ubiegłego stulecia, za którymi rozglądają się 

już miłośnicy pojazdów antycznych.  

 W dniach 7-8 października Komenda PSP w Prudniku przeprowadziła coroczne przeglądy 

jednostek OSP z terenu naszej gminy. Przeglądy zostały ocenione pozytywnie jednak zwrócono 

uwagę na starzejącą się bazę posiadanych pojazdów a tym samym ich możliwości w działaniach 

ratowniczo – gaśniczych. 

            Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkolenia organizowane przez Komendę PSP 

w Prudniku, co pozytywnie świadczy o jednostkach, o świadomości strażaków  i wstępowaniu 

coraz młodszych członków w szeregi OSP. 

 

         

       Reasumując stan ochrony p-poż i bezpieczeństwa z tym związanego w gminie na dzień 

dzisiejszy wydaje się być zadowalający za wyjątkiem posiadanych pojazdów pożarniczych. 

Obecnie na jednostkach OSP spoczywa cała odpowiedzialność zarówno ratowniczo – gaśnicza jak 

i prewencyjna. Z upływem czasu zmienił się zasadniczo charakter akcji, w których jednostki OSP 

zmuszone są brać udział. Pole działania tych organizacji zostało rozszerzone od działalności ściśle 

związanej z ochroną p-poż, przez ratownictwo medyczne i drogowe do działalności związanej z 

zabezpieczaniem terenu i usuwaniem skutków wszelkich klęsk żywiołowych jak np. udział w 

akcjach przeciwpowodziowych po usuwanie gniazd os czy szerszeni.  

 

Poniżej przedstawiam statystykę wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP z 

terenu Gminy Biała 

 

 



Jednostka KSRG P MZ AF CZ WG PZR ZR w sumie 

0811061 OSP Biała TAK 32 44 1 3 0 0 0 80 

0811062 OSP Chrzelice TAK 13 6 0 2 0 0 0 21 

0811063 OSP Górka Prudnicka 
(Brzeźnica) NIE 2 0 0 0 0 0 0 2 

0811064 OSP Gostomia NIE 2 1 0 1 0 0 0 4 

0811065 OSP Grabina NIE 8 0 0 2 0 0 0 10 

0811067 OSP Ligota Bialska NIE 2 0 0 0 0 0 0 2 

0811068 OSP Łącznik NIE 12 2 0 1 0 0 0 15 

0811069 OSP Olbrachcice NIE 5 0 0 0 0 0 0 5 

0811070 OSP Pogórze NIE 1 6 0 0 0 0 0 7 

0811071 OSP Rostkowice NIE 1 2 0 0 0 0 0 3 

0811072 OSP Śmicz NIE 5 0 0 1 0 0 0 6 

0811098 OSP Nowa Wieś NIE 2 0 0 0 0 0 0 2 

0811102 OSP Prężyna NIE 0 1 0 0 0 0 0 1 

RAZEM         158 

 


