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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 jest 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 i ochrony ludności w 2016 

roku jest kontynuowanie procesu doskonalenia struktur obrony cywilnej w sferze ochrony 

ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk 

żywiołowych oraz przezwyciężania ich bezpośrednich następstw. 

 

Realizacja zadań obrony cywilnej i ochrony ludności w 2016 roku skoncentrowana jest na: 

 

- prowadzeniu działań doskonalących w zakresie planowania i szkolenia w ramach systemów   

wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, 

- uczestniczeniu w procesie przygotowania nowej regulacji prawnej w zakresie obrony cywilnej, 

- kontynuowaniu procesu dostosowywania istniejących rozwiązań w dziedzinie obrony cywilnej 

do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, 

- analizowaniu i opracowywaniu rozwiązań usprawniających realizację zadań obrony cywilnej w 

obowiązującym stanie prawnym w Polsce, w szczególności w zakresie planowania zadań oraz 

wzmacniania struktur obrony cywilnej, 

 

Celem zapewnienia właściwego poziomu przygotowań obrony cywilnej i ochrony ludności 

na terenie Gminy w 2016 r. zrealizowano: 

 

w zakresie organizacyjnym: 

 

-    określono do wykonania w 2016 roku zadania w dziedzinie obrony cywilnej w gminie 

      uwzględniając postanowienia przedmiotowych wytycznych; 

-     przeprowadzono szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białej i jednostek 

      organizacyjnych realizujących zadania obrony cywilnej w zakresie realizacji wytycznych do   

      działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2016 roku; 

 -    opracowano ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej za rok 2015 według wytycznych Szefa 

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



      przygotowań obrony cywilnej w województwach;  

-     prowadzono na obszarze działania szefa obrony cywilnej bieżącą analizę realizacji zadań  

      obrony   cywilnej. W trakcie prowadzonych analizy zwracano szczególną uwagę na aktualność 

      i realność przyjętych rozwiązań w dokumentacji organizacyjno-planistycznej z zakresu obrony 

       cywilnej; 

-      koordynowano i monitorowano stan przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej 

       na obszarze działania szefa OC; 

-      doskonalono i rozwijano wzajemną współpracę pomiędzy podmiotami realizującymi zadania   

       obrony cywilnej; 

 

w zakresie planowania i ratownictwa: 

 

 przeprowadzano analizę dokumentów planistycznych na szczeblu gminy oraz wdrażano 

zasady rozdziału zadań ochrony ludności od zadań obronnych, wynikające z ratyfikowanego 

przez Polskę prawa międzynarodowego; 

 prowadzono bieżącą aktualizację gminnego planu obrony cywilnej; 

 przeprowadzono aktualizację gminnego planu ochrony zabytków; 

-      prowadzono bieżącą aktualizację gminnego planu zarządzania kryzysowego; 

 

w zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania: 

 

-   prowadzono stały monitoring potencjalnych lokalnych zagrożeń w ramach wojewódzkiego   

Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO); 

-     utrzymywano w stałej gotowości system łączności radiotelefonicznej w sieciach zarządzania 

       wojewody; 

-     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 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), w tym poprzez udział w planowanym treningu Krajowego Systemu 

Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA); 

-     podnoszono sprawność systemu ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza 

      organizowanego przez Centrum Operacji Powietrznych; 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

 

 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, którego Prezesem od tego roku jest Burmistrz Białej. 

 Budżet na 2016r., Rada Miejskiej w Białej uchwaliła w kwocie 418 322 zł., w tym  28 322 

zł. przeznaczonych zostało na realizację funduszu sołeckiego. 

W ramach wydatków majątkowych ujęto zakup samochodu pożarniczego dla OSP Chrzelice w 

kwocie 120 000 zł. 

W trakcie roku budżet uległ małym korektom i przedstawia się następująco: 

 
Plan wydatków na 2016r. oraz jego wykonanie/po zmianach 

Lp. Dział Rozdział § Treść 
Wydatki  

Ogółem plan Ogółem wykonanie 

1 752     Obrona narodowa 2 100,00  

    75212   Pozostałe wydatki obronne 2 100,00  



      4700 
Szkolenia pracowników nie będących 
członkami korpusu służby cywilnej 

1 500,00 1 500 

2 754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
448 188,00  

    75412   Ochotnicze straże pożarne 448 188,00 153 239,49 

      3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 6 018,63 

      3040 
Nagrody o charakterze szczególnym nie 
zaliczone do wynagrodzeń 

2 000,00 0 

      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 1 191,96 

      4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 0 

      4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 000,00 20 500,00 

      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 740,00 46 922,37 

      4260 Zakup energii 60 430,00 20 451,79 

      4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 13 047,14 

      4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0 

      4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 23 628,18 

      4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  2 000,00 802,69 

      4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 3 455,82 

      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 136 518,00 6 570,00 

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

poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 28 322 zł. (w tym wydatki bieżące 14 200 zł., 

majątkowe 140122 zł.) W ramach wydatków majątkowych ujęto zakup samochodu pożarniczego dla OSP Chrzelice 

w kwocie 120 000 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 2016r. Biała 

otrzymała 23 700zł., natomiast Chrzelice 10 550 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% dotacji 

do zakupu.. 

 

 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 stał się wiek a tym samym stan posiadanych pojazdów 

pożarniczych. Wszystkie pojazdy pożarnicze są dopuszczone do ruchu drogowego, co jest 

potwierdzone okresowymi badaniami technicznymi, jednak w głównej mierze jest to zasługą 

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

opinie diagnosty.  

W związku z powyższym samochody 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. Pojazdy w małych jednostkach 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 br. udało się nam pozyskać nieodpłatnie dwa samochody z Komendy Powiatowej PSP w 

Prudniku, tj. DAEWOO Lanos oraz DAEWOO Lublin, który trafił do OSP Górka Prudnicka i za 

sprawą środków z funduszu sołeckiego zaadaptowany na potrzeby jednostki.  



 

 Zmiany polityczne jakie zaszły w kraju spowodowały pewne zmiany w finansowaniu 

jednostek OSP. 

Dotychczas jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nie należące do Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego były wspierane ze środków ministerialnych (MSWiA) za 

pośrednictwem Związku OSP RP. Po zmianach, które obecnie nastąpiły w podziale środków dla 

OSP, przekazywanie finansowania zostało przerzucone na Państwowe Straże Pożarne. Procedura 

przekazywania środków pieniężnych zostanie zapoczątkowana przez Komendę Powiatową PSP, 

która znając sytuację panującą na terenie swojego działania będzie określała jakie środki 

konieczne są w celu zapewnienia bezpieczeństwa w całym powiecie. Następnie takowy dokument 

zostanie przekazany do zaopiniowania przez prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. 

Dalszy proces będzie polegał na przekazaniu tych informacji (gdy nie będzie konieczne kolejne 

zaopiniowanie przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP) do Komendanta Głównego PSP.  

Ten rok był rokiem testowania tego systemu i za pośrednictwem Komendy Powiatowej PSP w 

Prudniku nasze jednostki otrzymały 19 400 zł. Dofinansowania na zakup sprzetu. 

 

Wybory nowych władz naszych oddziałów: 

 

        W dniu 7 maja br. w miejscowości Solec odbył się  Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białej, na którym to dokonano wyboru nowych 

władz na kolejną kadencję.   
 

Skład Zarządu przedstawia się następująco: 
 

Lp. Funkcja Imię i nazwisko 

1. Prezes Edward Plicko 

2. Wiceprezes Zygfryd Marzotko 

3. Wiceprezes Hubert Kołek  
4. Komendant gminny Bernard Fiebich  
5. Sekretarz Artur  Sztechmiler  
6. Skarbnik Hubert Luda  
7. Członek prezydium Joachim Daniel 
8. Członek prezydium Daniel Spyra 

9. Członek prezydium Józef Roden 

10. Członek  Mirosław Lasar 
11. Członek  Józef Trinczek 

12. Członek  Markus Rudolf 
13. Członek Andrzej Osiewacz 

14. Członek Alfred Chlebik 

15. Członek Hubert Kamrat 
16. Członek Leonard Mencler 
17. Członek Michał Luty 

18. Członek Krystian Fiebich 

 

       W dniu 22 października br. byliśmy gospodarzem Zjazdu Oddziału Powiatowego  Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Prudniku, który odbył się z Gminnym Ośrodku Kultury w 

Białej. 

Zjazd ten zakończył trwający trzy kadencje okres pełnienia funkcji Prezesa przez Pana Edwarda 

Cybulkę, który to swoją funkcję pełnił od samego początku powstania struktur powiatowych czyli 

od 2000 roku.  

Nowym Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego został nasz były Prezes druh Joachim Daniel. 

W skład Zarządu spośród członków naszych struktur weszli również: Edward Plicko, Daniel 

Spyra, Michał Luty, Hubert Kołek, a do Komisji Rewizyjnej Artur Sztechmiler. 

 

Zawody sportowo-pożarnicze  
 

Zaplanowane na dzień 29 maja br. w Nowej Wsi zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych ze względu na warunki pogodowe zostały odwołane i przeniesione na dzień 

19 czerwca br.  

W zawodach uczestniczyło 14 drużyn w tym 5 kobiecych. 



Klasyfikacja wśród chłopców przedstawiła się następująco: 
 

1 miejsce – MDP Pogórze 

2 miejsce – MDP Ligota Bialska 

3 miejsce – MDP Chrzelice 

 

wśród dziewcząt: 
 

1 miejsce – MDP Nowa Wieś 

2 miejsce – MDP Ligota Bialska 

3 miejsce – MDP Łącznik  
 

W dniu 12 czerwca br. odbyły się zawody sportowo-pożarnicze w Białej i był to I Memoriał 

imienia druha Henryka Spyry. Imprezę poprzedził przemarsz delegacji z jednostek na grób 

zmarłego Henryka. 

W imprezie gościnnie uczestniczyły drużyny z partnerskiej miejscowości  Vlcice z Czech. 

Udział w rywalizacji wzięło 15 drużyn w tym 3 kobiece. 

Klasyfikacja wśród mężczyzn przedstawiała się następująco: 
 

1 miejsce – OSP Olbrachcice 

2 miejsce – OSP Ligota Bialska 

3 miejsce – OSP Prężyna  
 

wśród kobiet: 
 

1 miejsce – OSP Pogórze 

2 miejsce – OSP Prężyna 

3 miejsce – OSP Górka Prudnicka  
 

Zarówno jedne jak i drugie zawody przygotowano w sposób wzorowy, cieszyły się bardzo dużym 

zainteresowaniem a zwycięzcy otrzymali ufundowane przez Burmistrza puchary  oraz talony 

pieniężne na zakup sprzętu ochrony p-poż.   

 

Przeglądy OSP 

 

       W dniach 3-4 października Komenda PSP w Prudniku przeprowadziła coroczne przeglądy 

jednostek OSP z terenu naszej gminy. W przeglądach uczestniczył również Prezes naszego 

Zarządu a zarazem Burmistrz Białej a jednostki należące do KSRG odwiedził nowy Komendant 

PSP w Prudniku. 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 to młodszych członków w szeregi OSP. 

Jednak zmiany jakie zaszły obecnie w przepisach szkoleniowych obciążają budżet gminy, gdyż 

teraz to Burmistrz musi zapewnić szkolenie BHP ochotnikowi, który przystępuje do szkolenia 

podstawowego. 

Zmiany w przepisach, spowodowały także wymóg odbywania badań lekarskich przez ochotników 

u lekarza medycyny pracy, które to są również znaczącym obciążeniem dla budżetu gminy.  

 

        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.  



STATYSTYKA I ANALIZA ZDARZEŃ. 
 

 

 

 

 

Teren:  gmina Biała   Okres:  od 1 stycznia do 25 października 2016 r. 
 

Ilość zdarzeń: 
 

lp. powiat  łącznie  pożary 
miejscowe 
zagrożenia 

alarmy 
fałszywe 

1 prudnicki  489  150 317 22 

        
 
z podziałem na gminy: 

lp. gmina  łącznie  pożary 
miejscowe 
zagrożenia 

alarmy 
fałszywe 

1 Biała  86  19 65 2 

        

 

Ilość interwencji jednostek ochrony ppoż.: 
 

 
 
 

Ilość osób poszkodowanych w zdarzeniach na terenie powiatu prudnickiego: 
 

poszkodowani  łącznie  pożary 
miejscowe 
zagrożenia 

ranni  82  6 76 

ofiary śmiertelne  6  0 6 

 

Ilość osób poszkodowanych w zdarzeniach na terenie gminy BIAŁA: 
 

poszkodowani  łącznie  pożary 
miejscowe 
zagrożenia 

ranni  15  0 15 

ofiary śmiertelne  2  0 2 

 

 
 

 

 

 

lp. jednostka PSP/OSP  łącznie  pożary 
miejscowe 
zagrożenia 

alarmy 
fałszywe 

1 Biała  59  13 42 1 

2 Chrzelice  9  4 5  

3 Brzeźnica       

4 Gostomia  3  2 1  

5 Grabina  3  3   

6 Józefów       

7 Ligota Bialska  2   2  

8 Łącznik  11  4 7  

9 Nowa Wieś Pr.  2  1 1  

10 Olbrachcice  1  1   

11 Pogórze  15  2 13  

12 Prężyna  4  2 2  

13 Rostkowice  1  1   

14 Śmicz  4  3 1  

15 Ogiernicze       

16 Wilków       



1. POŻARY na terenie gm. Biała: 
a) ze względu na wielkość zdarzenia: 

łącznie  małe średnie duże bardzo duże 

19  18 1   

 
b) ze względu na rodzaj obiektu: 

obiekty użyt. publicznej 3 

obiekty mieszkalne 28 

obiekty produkcyjne 4 

obiekty magazynowe  

środki transportu 4 

lasy 1 

uprawy, rolnictwo (w tym nieużytkowane powierzchnie rolnicze) 35 

inne (w tym śmietniki, tereny nierolnicze, pobocza dróg, garaże itp.) 75 

 
c) najczęściej odnotowane przypuszczalne przyczyny pożaru: 

podpalenia umyślne 9 

nieostrożność osób dorosłych 1 

nieustalone 2 

 
 

2. MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 
a. ze względu na wielkość zdarzenia: 

łącznie  małe lokalne średnie duże klęska 

65  6 58 1   

 
b. ze względu na rodzaj obiektu: 

obiekty użyt. publicznej 3 

obiekty mieszkalne 15 

obiekty produkcyjne  

obiekty magazynowe 1 

środki transportu 12 

lasy  

uprawy, rolnictwo 3 

inne (w tym obiekty przyrody naturalnej, drogi, ulice, pobocza, szlaki, instalacje itp.) 32 

 
c. najczęściej odnotowane przypuszczalne przyczyny miejscowych zagrożeń: 

silne wiatry 15 

przybory wód w wyniku opadów 6 

niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu 10 

nietypowe zachowanie zwierząt 24 

 

3. ALARMY FAŁSZYWE: 

łącznie  złośliwe w dobrej wierze 
z instalacji 
wykrywania 

2   2  

  
 
 


