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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 2017

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 2017 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 2017 r. zrealizowano:

a) w zakresie organizacyjnym:

-    określono do wykonania w 2017 roku zadania w dziedzinie obrony cywilnej w gminie

      uwzględniając postanowienia przedmiotowych wytycznych;

 -    opracowano ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej za rok 2016 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;

b) 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;

c) 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, 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 jest Burmistrz Białej.

Plan wydatków na 2017 rok oraz jego wykonanie/po zmianach na dzień 31.10.2017r.

Lp. Dział Rozdział § Treść
Wydatki 

Ogółem 

plan
Ogółem wykonanie

1 752   Obrona narodowa 1 000,00
  75212  Pozostałe wydatki obronne 1 000,00

   4700
Szkolenia pracowników nie będących członka-

mi korpusu służby cywilnej
1 000,00 1 000,00

2 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

520 650,12

  75412  Ochotnicze straże pożarne 520 650,12 296 755,07
   3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 000,00 9 737,49
   4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 1 500,37
   4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0,00
   4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51 000,00 27 496,81

4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 537,96
   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 000,00 59 257,55
   4260 Zakup energii 37 000,00 24 448,37
   4270 Zakup usług remontowych 46 737,00 12 059,65
   4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0
   4300 Zakup usług pozostałych 52 413,12 12 222,74

   4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 131,22

   4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 4 736,91

   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174 000,00 143 626,00

Ponadto na dzień 31.10.2017r. zaangażowane środki (tj. zawarte umowy lub zlecenia) na

kwotę 123 513,80 zł w tym:

- wynagrodzenie za konserwację sprzętu – 12 780,00 zł,

- remont dachu remizy OSP Pogórze – 15 000,00 zł,

- utwardzenie placu przed remizą OSP Śmicz – 10 000,00 zł,

- zakup sprzętu ratownictwa technicznego LUKAS dla OSP Biała – 34 675,80 zł,

- zakup aparatów powietrznych dla OSP Łącznik – 6 058,00 zł,

- zakup samochodu specjalnego dla OSP Łącznik – 45 000,00 zł.



Na  dzień  sporządzenia  informacji  nie  wydatkowano  jeszcze  środków  z  funduszu

sołeckiego i inicjatywy lokalnej na kwotę 32 000,00zł.

Pozostałe środki zabezpieczają bieżące wydatki, tj.  paliwo, ubezpieczenie, konserwacje,

przeglądy, wyjazdy na akcje ratownicze oraz energię.

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. 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.

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. 

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nie należące do Krajowego Systemu Ratowniczo –

Gaśniczego  nadal  wspierane  są  przez  Państwowe  Straże  Pożarne.  Procedura  przekazywania

środków pieniężnych jest zapoczątkowana przez Komendę Powiatową PSP, która znając sytuację

panującą na terenie swojego działania będzie określa jakie środki konieczne są do zapewnienia

bezpieczeństwa  w  całym  powiecie.  Następnie  takowy  dokument  zostaje  przekazany  do

zaopiniowania przez prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Dalszy proces polega na

przekazaniu  tych  informacji (gdy  nie  będzie  konieczne  kolejne  zaopiniowanie  przez  Oddział

Wojewódzki ZOSP RP) do Komendanta Głównego PSP. 

W roku 2017 gmina Biała  dofinansowała  wiele  zakupów oraz remontów remiz  m.  in.

zakup dwóch samochodów dla OSP Chrzelice i OSP Biała, zakup motopomp dla OSP Łącznik

i  OSP  Biała,  zakup  pompy  pływającej  dla  OSP  Chrzelice,  zakup  sprzętu  do  ratownictwa

drogowego dla OSP Biała remont dachu na remizie w Pogórzu oraz Śmiczu, remont remizy

w Łączniku, wymiana bram remiz w Józefowie oraz Białej.



Przeglądy OSP

       W dniach 12-13 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. Przeglądy zostały ocenione pozytywnie. Ponadto dokonano

oględzin zbiorników p-poż. oraz hydrantów.

         Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkolenia organizowane przez Komendę PSP

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

coraz to młodszych członków w szeregi OSP. Wzorem roku ubiegłego Burmistrz musi zapewnić

i opłacić szkolenie podstawowe, szkolenie BHP oraz badania lekarskie wstępne i okresowe

u lekarza medycyny pracy.

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

dzisiejszy  wydaje  się  być  zadowalający.  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. 
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