ZARZĄDZENIE NR 5/2017
Starosty Powiatu Mieleckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu
z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa,
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego w 2017 roku.
Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1534 z późn. zm.) i § 3 pkt 3, § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w
sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów
i gmin (Dz. U. z 2002 roku Nr 96, poz. 850) oraz § 3 zarządzenia nr 14/2017 Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej
Województwa z dnia 17 stycznia 2017 roku. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony
ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa województwa podkarpackiego w 2017 roku zarządza się, co następuje:
§ 1. Przedstawia się:
1. „Ocenę realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w powiecie mieleckim za 2016 rok", stanowiącą
załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. „Wytyczne Starosty Mieleckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiat do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2017
rok", stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustala się „Kalendarzowy plan działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mie
leckiego na 2017 rok", stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuje się wszystkich wykonawców i współwykonawców do realizacji zadań zawartych w „Kalendarzowym planie dzia

łania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego na 2017 rok".
§ 3. W oparciu o wytyczne i kalendarzowy plan działania, o których mowa w § 1 zobowiązuje się szefów obrony cywilnej miast

i gmin powiatu mieleckiego do:
1) opracowania dokumentów do działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej:
a) zarządzenia szefa obrony cywilnej miasta/gminy,
b) kalendarzowego planu działania gminy w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na 2017 rok - załącznik
nr 2 do zarządzenia.
2) ustalenia dla przedsiębiorstw i zakładów pracy rodzaju opracowywanych dokumentów do przedmiotowego działania i prze
kazanie przedsiębiorcom i dyrektorom zakładów pracy danych wyjściowych do ich sporządzenia.
§ 4. 1. Kalendarzowe plany działania, o których mowa w § 3 przed zatwierdzeniem przez właściwych szefów obrony cywilnej
podlegają uzgodnieniu:
1) zakładowe-w gminie, w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta Mielca, Burmistrza Miasta Przecławia, Burmistrza
Miasta Radomyśl Wielki, wójtów gmin powiatu mieleckiego;
2) gminne - w Biurze Zarządzania Kryzysowego w terminie do 7 lutego 2017 roku.
2. Kalendarzowy plan działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego na
2017 rok uzgadnia się w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rze
szowie w terminie do 10 lutego 2017 roku.
§ 5. O wykonaniu zadań wynikających z kalendarzowych planów działania należy powiadomić:
1) Wojewodę Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa poprzez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządza
nia Kryzysowego w Rzeszowie do 30 listopada 2017 roku o wykonaniu zadań w powiecie mieleckim;
2) Starostę Powiatu Mieleckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu poprzez Koordynatora Biura Zarządzania Kryzysowego Staro
stwa Powiatowego w Mielcu do 20 listopada 2017 roku o wykonaniu zadań w gminie.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Koordynatorowi Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Mielcu.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2017 roku.
STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO
SZEF O B R O ^ b ^ ^ Ę , | ^ y i § r U

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego-Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
powiatu mieleckiego w 2017 roku.

OCENA REALIZACJI ZADAŃ
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ
ZA 2016 ROK W POWIECIE MIELECKIM

Zadania z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej realizowano
zgodnie z zarządzeniem Nr 7/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego - Szefa Obrony
Cywilnej Powiatu z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków
działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego
w 2016 roku.

Podstawowy cel działania - „doskonalenie obecnie obowiązujących rozwiązań
organizacyjno-prawnych w dziedzinie obrony cywilnej, dostosowywanie ich do aktualnych wyzwań
i potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
związanych z planowaniem, wykrywaniem zagrożeń, ostrzeganiem i alarmowaniem,
dostosowywaniem struktur formacji OC do obowiązujących normatywów sprzętowych oraz
zintensyfikowanie działań w zakresie edukacji, w tym edukacji społeczeństwa w ramach
powszechnej samoobrony ludności" został osiągnięty, a zaplanowane w kalendarzowym planie
działania powiatu mieleckiego na 2016 rok zamierzenia realizowane były dobrze i terminowo.
I. Główny wysiłek działań skierowano na:
1. Wdrażaniu do bieżącej działalności wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia
3 marca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony
cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań
obrony cywilnej.
2. Kontynuacji działań mających na celu tworzenie regulacji prawnych określających organizację
i funkcjonowanie obrony cywilnej w Powiecie.
3. Analizowaniu istniejących rozwiązań w dziedzinie obrony cywilnej mając na uwadze potrzeby
występujące w zakresie bezpieczeństwa.
4. Inicjowaniu i rozwijaniu współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi zadania obrony
cywilnej, w tym na poziomie międzynarodowym.
5. Prowadzeniu działań doskonalących w zakresie: planowania, szkolenia, systemów
wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania.
6. Wdrażaniu wynikającego z aktów prawa międzynarodowego zasady rozdziału zagadnień
dotyczących ochrony ludności od realizacji zadań obronnych.
Do pozytywów zaliczyć należy pomyślne realizowanie przedsięwzięć ujętych w zadaniu głównym
Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Mieleckiego w zakresie:
1. Zarządzania kryzysowego:
1) Aktualizacja całego Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Mieleckiego 2014,
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2) Poszerzenie składu osobowego w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
3) Dobra współpraca Powiatowego Centrum z podmiotami monitorującymi zagrożenia od
momentu pojawienia się symptomów wystąpienia zagrożenia do czasu jego ustania,
4) Bezkolizyjne wykonywanie zadań w czasie Światowych Dni Młodzieży.
2. Obrony Cywilnej:
1) Opracowanie i uzgodnienie miejskich i gminnych planów obrony cywilnej,
2) Właściwe opracowanie decyzji Szefa Obrony Cywilnej na szczeblu powiatu oraz gmin do
kierowania reagowaniem w sytuacjach kryzysowych, co uwidoczniono w realizacji zadań w
treningach i ćwiczeniach w 2016 r.,
3) Opracowanie przez pracowników merytorycznych miast i gmin dokumentów planistycznych
oraz rzetelna realizacja większości przedsięwzięć.
Terenowi szefowie obrony cywilnej w stopniu zadawalającym realizują ustawowe zadania
w zakresie obrony cywilnej. Dobry poziom prezentują: Gmina Miejska Mielec, Gmina Miejska
Przecław, Miasto i Gmina Radomyśl Wielki, Gmina Borowa, Gawłuszowice, Wadowice Górne, Padew
Narodowa, poziom zadawalający reprezentują pozostałe gminy powiatu.
Do negatywów zaliczyć należy brak realizacji niektórych przedsięwzięć ujętych w zadaniu głównym
Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Mieleckiego lub realizacja ich na niskim poziomie w zakresie:
1. Zarządzania kryzysowego:
1) Wójtowie gmin Czermin i Tuszów Narodowy kolejny rok nie opracowali gminnego planu
zarządzania kryzysowego wg zaleceń Starosty Powiatu Mieleckiego ujętych
w zarządzeniu nr 69/2010 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie
wytycznych do opracowania miejskich i gminnych planów zarządzania kryzysowego,
2) Burmistrz Przecławia, Burmistrz Radomyśla Wielkiego, Wójtowie Gmin: Czermin, Tuszów
Narodowy, Wadowic Górnych w dalszym ciągu nie podjęli realizacji zaleceń ujętych w
zarządzeniu 9/2014 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie wydawania organom gminy powiatu mieleckiego zaleceń do gminnego planu
zarządzania kryzysowego,
3) Zmniejszenie obsad osobowych w Biurze Zarządzania Kryzysowego.
2. Obrony Cywilnej:
1) Nie uzyskano znaczącej poprawy w szkoleniu podstawowym FOC SWA ze względu na niską
frekwencję obsad osobowych:
- powiatowego ośrodka analizy danych i alarmowania,
- drużyn alarmowania;
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2) Szefowie obrony cywilnej miast i gmin powiatu nie podjęli działań w celu reaktywacji
specjalistycznych FOC w zakresie odkażania, dezynfekcji i dezaktywacji (PZSan, POO, PZTsam,
PZWet.);
3) Gminne plany działania formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania
wymagają poprawy i aktualizacji w zakresie obsady osobowej oraz nadania przydziałów
organizacyjno - mobilizacyjnych;
4) Szefowie obrony cywilnej miast i gmin realizują nie w pełni zadania wynikających z
obowiązujących przepisów prawa w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego lub
realizują je z dużym opóźnieniem. Nie uzyskano znaczącej poprawy w dyscyplinie
wykonawczej, brak nawyków realizacji planowych zadań.
II. Realizacja zadań z zarządzania kryzysowego:
1. W zakresie organizacyjno - prawnym:
1) Wydano zarządzenie nr 27/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie, koordynacji zadań, nadzoru i kontroli w zakresie obrony cywilnej, zarzadzania
kryzysowego i spraw obronnych,
2) Zmiana w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mielcu zadań dla komórki
Biura Zarządzania Kryzysowego uchwałą nr 74/509/2016 Zarządu Powiatu
Mieleckiego z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 27/193/2015 r. Zarządu Powiatu
Mieleckiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mielcu,
3) Opracowano Plan Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na rok 2016,
4) Przekazanie częściowo dokumentacji Wydziału Zarządzania Kryzysowego za rok 2014 do
zakładowego archiwum Starostwa Powiatowego,
5) Zaktualizowano cały Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Mieleckiego 2014 - aneksem nr
1/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie aktualizacji „Planu Zarządzania Kryzysowego
Powiatu Mieleckiego 2014",
6) Zostały opracowane i zatwierdzone nowe plany zarzadzania kryzysowego przez gminę:
Borową, Gawłuszowice, Mielec, Padew Narodowa oraz miasto Mielec,
7) Zarządzenie nr 54/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla gmin Powiatu Mieleckiego,
8) Zarządzenie nr 55/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 6 października 2016 r.
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego,
9) Wydano zarządzenie nr 68/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 18 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych
i stopniach alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur
systemu zarządzania kryzysowego,
10) Zmiany w składzie osobowym w Powiatowym Zespole Zarządzania Kryzysowego.
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2.

W zakresie zarządzania kryzysowego:

Zasadnicze cele z zakresu zarządzania kryzysowego w 2016 roku koncentrowały się na doskonaleniu
systemu zarządzania kryzysowego, poprzez opracowanie nowych dokumentacji i zapoznanie z nimi
członków PZZK, jednostki organizacyjne powiatu, służby, inspekcje i straże oraz właściwe organy ds.
zarządzania kryzysowego w gminach i miastach powiatu mieleckiego.
Realizując zapisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz innych uregulowań prawnych
z zakresu bezpieczeństwa podejmowane były działania polegające na bieżącej aktualizacji
dokumentów organizacyjno - planistycznych na potrzeby zarządzania kryzysowego.
1) Przeprowadzono naradę szkoleniowo - rozliczeniową dnia 31 marca br. z działalności
zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej z przedstawicielami miast i gmin powiatu
mieleckiego merytorycznie współodpowiedzialnych za realizację zadań ujętych
w
Kalendarzowym planie działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i
obrony cywilnej powiatu mieleckiego w 2016 roku,
2) Zgodnie z rocznym planem pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołano
planowane posiedzenia, na których omówiono:
a) 31 marca br. - Ochrona przeciwpowodziowa, pomoc socjalno-bytowa oraz bezpieczeństwo
mieszkańców powiatu mieleckiego, w tym:
- CZĘŚĆ I - Infrastruktura Powodziowa:
• Stan melioracji podstawowej - aktualny i plany rozbudowy,
• Gospodarka w międzywalu rzek powiatu mieleckiego,
• Ochrona środowiska a ochrona przeciwpowodziowa,
• Stan melioracji szczegółowej,
- CZĘŚĆ II - Zabezpieczenie socjalno-bytowe
o Ocena realizacji zadań z zakresu „Akcji Zima 2015/2016":
• zabezpieczenia infrastruktury drogowej,
• zabezpieczenie socjalno-bytowe mieszkańców,
• podsumowanie działalności Zespołu ds. bezdomnych, wykluczonych i potrzebujących,
o Informacja powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie przygotowania do akcji
„Bezpieczne Lato".
o Ocena ryzyka wystąpienia wirusa ASF i minimalizacja zagrożenia - Powiatowy Lekarz
Weterynarii.
- CZĘŚĆ III - Bezpieczeństwo mieszkańców
• Ocena realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i OC za
2015 rok,
• powołanie Zespołu zadaniowego ds. zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży 2016,
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•

Wysłuchanie sprawozdań i zaopiniowanie działalności służbowej za 2015 rok przez
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, wykonujących zadania z zakresu
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
• Gotowość sił i środków do prowadzenia działań ratowniczych, możliwości poszczególnych
służb,
• Możliwości pododdziałów SZ RP w prowadzeniu akcji ratowniczych.
b) 8 listopada br. - wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego Rady
Powiatu Mieleckiego w rozszerzonym składzie o przedstawicieli Miejskich i Gminnych
Ośrodków Pomocy Społecznej, powiatowych służb, inspekcji i straży, jednostek
organizacyjnych oraz urzędów miast i gmin powiatu, kierownika schroniska dla mężczyzn im.
Św. Brata Alberta w Mielcu. Posiedzeniu poświęcone zostało:
- Ocena realizacji zadań wynikających z akcji „Bezpieczne Lato",
- Zimowe utrzymanie dróg, ocena gotowości do działania służb ratowniczych, jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych podmiotów do udzielania pomocy
mieszkańcom powiatu mieleckiego w okresie zimowym „Akcja Zima",
- Przedstawienie sytuacji w zakresie „Afrykańskiego Pomoru Świń" oraz wynikające
z tego zagrożenia w powiecie mieleckim,
- Omówienie jakości wody pitnej w powiecie mieleckim - Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny,
- Przyjęcie przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego aneksu nr 1/2016 w sprawie
aktualizacji „Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Mieleckiego 2014".
3) 5.10.2016 r. - na rzekach powiatu mieleckiego wzrósł stan wód do poziomu
ostrzegawczego, w związku z tym zostało ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe na
terenie gmin powiatu mieleckiego. Zaś dnia 6.10.2016 r. zostało odwołane pogotowie
w związku z obniżeniem się stanu wód poniżej stanu ostrzegawczego.
III. Realizacja zadań z obrony cywilnej:
1. W zakresie organizacyjno - prawnym:
1) opracowano dokumentację organizacyjno-planistyczną do działania na 2016 r.(Kalendarzowy
Plan Działania w Zakresie Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Powiatu Mieleckiego na 2016 rok);
2) przekazano dokumentację Wydziału Zarządzania Kryzysowego za 2013 r. do Archiwum
Starostwa;
3) dokonano redukcji etatowych pracowników Biura Zarzadzania Kryzysowego.
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2. W zakresie działalności planistyczno-organizacyjnej obrony cywilnej:
1) uzgodniono dokumentację organizacyjno-planistyczną w zakresie bezpieczeństwa,
zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na 2016 r. na szczeblu Starostwo powiatowe gminy;
2) dokonano weryfikacji powiatowych FOC pod względem wyposażenia i stanów osobowych;
3) zaktualizowano Powiatowy Plan Ochrony Zabytków, informację przesłano do szczebla
nadrzędnego;
4) dokonano weryfikacji bazy danych o zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej;
5) dokonano aktualizacji wykazu budowli ochronnych z terenu powiatu mieleckiego;
6) przeprowadzono okresowy przegląd wodociągów i studni awaryjnych;
7) zaktualizowano plan zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu mieleckiego, oraz wykaz
gminnych koordynatorów zaopatrzenia w wodę;
8) naniesiono zmiany do powiatowego planu dystrybucji preparatów jodowych na wypadek
wystąpienia zdarzeń radiacyjnych uwzględniając zmiany w grupach ryzyka;
9) w bieżącym roku w żadnej gminie nie odtworzono formacji specjalnych /PZSan, POO, PZTsan,
PZWet/ - w powiecie mieleckim nie ma tego typu formacji.
3. W zakresie wykrywania zagrożeń i alarmowania:
1) na bieżąco jest monitorowany stan sprawności systemów alarmowych i są wykonywane
prace konserwacyjno - remontowe;
2) sieć radiowa RSZSP została zredukowana do 12 podmiotów, na bieżąco prowadzony jest
monitoring sieci;
3) w systemie alarmowym CA 3000 na bieżąco są prowadzone prace serwisowe;
4) uruchomiono komputerową centralę alarmową, stanowiącą część wojewódzkiego systemu
ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach;
5) uczestniczono w każdym miesiącu w treningach pracy w sieci radiowej systemu
powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza i
skażeniami;
6) czynny udział w kwartalnych treningach SWA nt." Ostrzeganie i alarmowanie ludności o
zagrożeniach uderzeniami z powietrza i skażeniami";
7) czynnie uczestniczono w wojewódzkich treningach doskonalących znajomość procedur
wymiany informacji prognozowania skażeń wg NATO - wskiej normy ATP-45 D;
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8) uczestniczono w wojewódzkim treningu SWA nt.: „Realizacja procedur prognozowania
zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania ludności w czasie wystąpienia zagrożeń czasu
pokoju i wojny" pk. „BIESZCZADY 16". W treningu brały udział FOC powiatowe, PCZK, G/MZZK w
ramach treningu powiatowego.
9) udział w treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach z powietrza
„RENEGADE - SAREX 16/1".
4. W zakresie szkolenia:
1) narada szkoleniowo - rozliczeniowa pracowników OC miast i gmin, WZK z realizacji zadań za
2015 r.;
2) opracowano harmonogram szkoleń podstawowych wg Wytycznych Szefa OCK i przesłano
kopię do WBiZK PUW;
3) szkolenie dla pracowników Starostwa Powiatowego z zakresu omówienia projektu
powiatowego „Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia
zagrożenia radiacyjnego".
4) uczestniczenie w ćwiczeniu wojewódzkim pk. „BIESZCZADY 2016" - współdziałanie
wojewódzkich formacji obrony cywilnej z podmiotami systemu zarządzania kryzysowego w
ochronie ludności.
5. W zakresie upowszechniania obrony cywilnej:
1) prowadzi się na bieżąco w środkach masowego przekazu, Internecie propagowanie
problematyki ochrony ludności w ramach organizowanych ćwiczeń, szkoleń oraz zdarzeń
kryzysowych.
6. W zakresie logistycznego zabezpieczenia przedsięwzięć obrony cywilnej:
1) przeprowadzono weryfikację istniejących w powiecie budowli ochronnych;
2) Szefowie OC gmin dokonali okresowego przeglądu studni awaryjnych Koordynator sporządził
zbiorcze sprawozdanie za powiat i poinformował organ wyższego szczebla;
3) zweryfikowano wykaz gminnych koordynatorów zaopatrzenia w wodę;
4) nie zakupiono nowego sprzętu do magazynu oc i ppow. (decyzja starosty);
5) dokonano przeklasyfikowania i wybrakowania zużytego sprzętu OC w magazynach gminnych;
6) wyznaczone gminy dokonały legalizacji sprzętu dozymetrycznego;
7) uzgodniono stany ewidencyjny sprzętu na szczeblu gminy - powiat, oraz powiat - WBiZK.
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7. W zakresie kontroli:
1) W 2016 r. Zespół Kontrolny Starosty Powiatu przeprowadził kontrole problemowe z
realizacji zadań przez Szefów Obrony Cywilnej Gmin: Radomyśl Wielki i Wadowice Górne
oraz kontrolę sprawdzającą w Gminie Czermin. Wyniki kontroli były zadawalające. Zostały
przedstawione wraz z wnioskami w sporządzonych protokołach.
2) W dniach 16-17.06.2016 roku Zespół Kontrolny WBiZK przeprowadził kontrolę z realizacji
zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Mielcu.
Wynik kontroli był bardzo dobry.
3) W dniu 02.12.2016 r. Podkarpacki Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrol w Starostwie
Powiatowym w Mielcu w sprawie realizacji zadań określonych w ustawie o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

III. Realizacja zadań z ratownictwa medycznego:
Powiatowy plan przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa poddano
analizie , dokonując stosownych zmian.
IV. Realizacja zadań w sprawach obronnych:
1) W dniu 02.02.2016 roku przeprowadzono szkolenie z zakresu akcji kurierskiej ( udział wzięło
13 osób),
2) W dniu 16.02.2016 roku przeprowadzono praktyczne ćwiczenie z akcji kurierskiej. Akcją
kurierską objęte były wszystkie gminy powiatu Mieleckiego. Łącznie w ćwiczeniach
uczestniczyło 101 osób,
3) W dniach 02-03.06.2016 roku w ramach ćwiczenia „Anakonda 16" przeprowadzono na
terenie Województwa podkarpackiego ćwiczenia stałego dyżuru, w tym na terenie powiatu
Mieleckiego,
4) W dniu 31.10. 2016 roku przeprowadzono szkolenie w zakresie realizacji zadań operacyjnych
i funkcjonowania powiatowych służb, inspekcji i straży w czasie osiągania wyższych stanów
gotowości obronnej na terenie powiatu. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele jednostek
Organizacyjnych Powiatu Mieleckiego, oraz Wydziałów i Biur Starostwa Powiatowego (17
osób).
5) Dokonano aktualizacji Instrukcji Działania Punktu Kontaktowego HNS.
STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO
SZEF OBRONY CYWILNEJ POWIATU
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WYTYCZNE
SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU
z dnia 24 stycznia 2017 roku
do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na 2017 rok.
Na podstawie art. 17 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 827 zpóźn. zm.) oraz § 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 96, poz. 850), wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 12 października 2016 roku do
działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2017 r., wytycznych Wojewody Podkarpackiego - Szefa
Obrony Cywilnej Województwa z dnia 17 stycznia 2017 roku do działalności w dziedzinie ochrony
ludności i obrony cywilnej w 2017 roku, określa się poniższe wytyczne do działalności w dziedzinie
obrony cywilnej w 2017 r.
ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA OBRONY CYWILNEJ
w 2017 r. będzie:
Doskonalenie obecnie obowiązujących rozwiązań organizacyjno-prawnych w dziedzinie obrony
cywilnej, dostosowywanie ich do aktualnych wyzwań i potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z planowaniem,
wykrywaniem zagrożeń, ostrzeganiem i alarmowaniem, dostosowywaniem struktur formacji OC
do obowiązujących normatywów sprzętowych oraz zintensyfikowanie działań w zakresie edukacji,
w tym edukacji społeczeństwa w ramach powszechnej samoobrony ludności.
REALIZAGA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ w 2017 r. skoncentrowana będzie na:
1. Kontynuowanie procesu wdrażania wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca
2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej
w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony
cywilnej.
2. Kontynuacji działań mających na celu tworzenie regulacji prawnych określających organizację
i funkcjonowanie obrony cywilnej w Powiecie.
3. Analizowaniu istniejących rozwiązań w dziedzinie obrony cywilnej mając na uwadze potrzeby
występujące w zakresie bezpieczeństwa.
4. Inicjowaniu i rozwijaniu współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi zadania obrony
cywilnej, w tym na poziomie międzynarodowym.
5. Prowadzeniu działań doskonalących w zakresie: planowania, szkolenia, systemów wykrywania
zagrożeń, ostrzegania i alarmowania.
6. Wdrażaniu wynikającego z aktów prawa międzynarodowego zasady rozdziału zagadnień
dotyczących ochrony ludności od realizacji zadań obronnych.
CELEM ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO POZIOMU PRZYGOTOWAŃ OBRONY CYWILNEJ w 2017 r.
należy:
I. W zakresie organizacyjnym:
1. Integrować i rozwijać współpracę pomiędzy organami rządowymi i samorządowymi w zakresie
włączenia jednostek ochotniczych straży pożarnych w struktury obrony cywilnej jako formacji
obrony cywilnej.
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2. Pobudzać oraz inicjować wzajemną współpracę pomiędzy podmiotami realizującymi zadania
obrony cywilnej.
3. Planować i przeprowadzać działania kontrolne na szczeblu samorządu terytorialnego w
zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.
II. W zakresie planowania:
1.

2.
3.
4.
5.

Dążyć do włączenia jak największej liczby jednostek ochotniczych straży pożarnych
w struktury obrony cywilnej poprzez nadanie ich członkom przydziałów organizacyjnomobilizacyjnych.
Dokonać sprawdzenia i weryfikacji kart przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych
wszystkich członków formacji obrony cywilnej oraz uzgodnień w tym zakresie z WKU.
Prowadzić bieżącą aktualizację powiatowego planu obrony cywilnej.
Opracować ocenę w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej za 2016 r.
Dokonać analizy realizacji wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju do działalności
w dziedzinie obrony cywilnej w 2016 r.

III. W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:
1.

Utrzymywać w stałej gotowości system alarmowania ludności oraz dążyć do określenia
założeń do technicznej modernizacji radiowego analogowego systemu alarmowania
i powiadamiania ludności opartego o elektroniczne i elektryczne syreny alarmowe
i sukcesywnie go modernizować.
2. Doskonalić system powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach
uderzeniami z powietrza, oraz uczestniczyć w jego comiesięcznych treningach.
3. Wdrożyć do bieżącej działalności nową metodykę wymiany informacji i prognozowania
skażeń w sytuacji użycia broni masowego rażenia.

IV. W zakresie edukacji:
1. Kontynuować współpracę z Regionalną TVP Rzeszów, polskim Radiem Rzeszów, radiem Leliwa
w Tarnobrzegu, Tygodnikiem Regionalnym KORSO, portalem internetowym HEJ MIELEC
w celu przekazywania bezpośrednio z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
informacji w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach z uwzględnieniem
zasad postępowania po usłyszeniu sygnału alarmowego.
2. Kontynuować edukację społeczeństwa w zakresie rodzajów alarmów i sygnałów alarmowych
oraz komunikatów ostrzegawczych, a także zasad postępowania po ich usłyszeniu.
3. Prowadzić szkolenia w obszarze obrony cywilnej i ochrony ludności zgodnie z Wytycznymi
Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu
przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
4. Realizować ćwiczenia struktur i organów OC 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.
5. Prowadzić bieżącą aktualizację stanów osobowych kadry instruktorów OC, celem realizacji
zadań szkoleniowych w obszarze powszechnej samoobrony dla ludności i pracowników
zakładów pracy.
6. Pozyskiwać i kierować na szkolenia kandydatów na instruktorów OC.
7. Organizować szkolenia doskonalące dla instruktorów OC uwzględniające tematykę zagrożeń
lokalnych oraz bieżącą sytuację geopolityczną kraju.
8. Kontynuować propagowanie wiedzy wśród ludności cywilnej i pracowników zakładów pracy
w obszarze powszechnej samoobrony dot. potencjalnych zagrożeń czasu wojny i pokoju oraz
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9.

10.
11.
12.

V.

sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom, z wykorzystaniem środków masowego
przekazu, stron internetowych, ulotek i publikacji oraz innych form szkolenia.
Podnosić świadomość obywateli oraz osób odpowiedzialnych za realizację zadań w obszarze
ochrony ludności i obrony cywilnej z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego
konfliktów zbrojnych.
Sprawować bieżący nadzór nad realizacją ćwiczeń i szkoleń w zakresie obrony cywilnej.
Zintensyfikować działania edukacyjne społeczeństwa w zakresie powszechnej samoobrony.
Prowadzić na szczeblu terenowym wspólne ćwiczenia obrony cywilnej, ćwiczenia obronne
oraz ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego, o wspólnym zakresie tematycznym w
ramach zadań określonych dla tych komponentów.

W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:

1. Wdrożyć wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie normatywów w zakresie
zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.
2. Przeprowadzić inwentaryzację posiadanych zasobów materiałowych i sprzętowych obrony
cywilnej z uwzględnieniem wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie normatywów
w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej. Sprzęt przestarzały
i nieprzydatny wycofywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Pozyskiwać, w miarę posiadanych środków finansowych sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do realizacji zadań OC uwzględniając wytyczne Szefa Obrony
Cywilnej Kraju w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony
cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań
obrony cywilnej.
4. Dokonać weryfikacji oraz sprawdzenia sprawności awaryjnych źródeł zasilania w energię
w wyznaczonych obiektach.
5. Nadzorować poprawność funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę
w warunkach specjalnych zgodnie z § 3 pkt.13 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r.
i koordynować z planem zaopatrzenia w wodę w warunkach szczegółowych zgodnie z ustawą z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, który jest
zadaniem własnym gminy.
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Treść przedsięwzięcia

1.

w zakresie organizacyjno - prawnym

1. Opracowanie oraz aktualizacja
zarządzeń szefów obrony cywilnej
po ukazaniu się nowych
uregulowań prawnych.
2. Opracowanie dokumentacji
planistyczno - organizacyjnej
systemu zarzadzania kryzysowego,
obrony cywilnej i bezpieczeństwa
dostosowując jego zapisy do
postanowień zawartych w
Regulaminie Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego.

Wykonawca
Współwykonawca

1kwartał
1

II

II kwartał
III

IV

V

TERMIN REALIZAGI
III kwartał
VI

VII

VIII

IV kwartał
IX

X

XI

UWAGI
XII

Szef OC Powiatu

Szefowie OC gmin,
Pracownicy Biura ZK

Starosta Powiatu

Pracownicy Biura ZK

Szef OC Powiatu

3. Opracowanie dokumentów
organizacyjno - planistycznych do
działania na 2017r.
4. Przekazanie dokumentacji
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
za 2014 r. do archiwum
zakładowego Starostwa
Powiatowego.
5. Opracowanie powiatowych
planów ewakuacji planowej
III stopnia ludności i mienia
zgodnie z wytycznymi SOCK
z dnia 17 października 2008r.
w sprawie zasad ewakuacji
ludności, zwierząt i mienia na
wypadek masowego
zagrożenia
6. Aktualizacja planów
powiatowych:
- zarządzania kryzysowego,
- obrony cywilnej.

Szefowie OC Gmin
Pracownicy Biura ZK, Kierownicy
Powiatowych Służb, Inspekcji
i Straży, Dyrektorzy J.Org. Powiatu
Pracownicy Biura ZK

Pracownik archiwum

Szef OC Powiatu

Szefowie OC Gmin

Szef OC Powiatu

Pracownicy Biura ZK
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Zadania

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 5/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia podstawowych
założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego na 2017 rok.

Treść przedsięwzięcia

2.

w zakresie zarządzania kryzysow ego

1. Posiedzenie Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego
nt.: „Ocena gotowości sił i środków
będących w dyspozycji organów
właściwych w sprawach
zarządzania kryzysowego oraz
stanu infrastruktury melioracji
wodnej do ochrony
przeciwpowodziowej mieszkańców
powiatu mieleckiego".
2. Posiedzenie Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego
nt. „Akcja Zima 2017/2018".
3. Posiedzenia Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
4. Szkolenia wewnętrzne
pracowników systemu zarządzania
kryzysowego powiatu mieleckiego.
5. Regionalne Forum Ochrony
Infrastruktury Krytycznej
nt." Zabezpieczenie dostawy
wody w warunkach
specjalnych"

6. Okresowe treningi wymiany
informacji w radiowej sieci
Zarządzania Wojewody.
7. Regionalne Forum Ochrony
Infrastruktury Krytycznej
nt. "Przeciwdziałanie

Wykonawca
Współwykonawca

II kwartał

1kwartał
1

II

III

IV

V

TERMIN REALIZACJI
III kwartał
VI

VII

VIII

IV kwartał
IX

X

XI

UWAGI

XII

P rzew odniczący Zespołu
Pow iatow ego

Członkowie PZZK

P rzew odniczący Zesoołu
Pow iatow ego

Członkowie PZZK
Przew o d n iczący Zespołu
Pow iatow ego

Według,, Planu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego"

Członkowie PZZK
P rzew odniczący Zesoołu
Po w iato w ego

Według odrębnego planu

Członkowie PZZK
W ojew oda Podkarpacki

Przedstawiciele samorządów,
służb, inspekcji i straży oraz
jednostek organizacyjnych
powiatu

D yrektor W B iZK PUW

Pracownicy Biura ZK

W ojew oda P odkarpacki

Dyrektor WBiZK, Podkarpacki
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Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 5/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia podstawowych
założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego na 2017 rok.

Treść przedsięwzięcia

3.

4,

w zakresie
ratn w n irtw a ___________

2.

w zakresie zarządzania kryzyso w ego

zagrożeniom w
cyberprzestrzeni"

8. Wojewódzkie ćwiczenie
kompleksowe z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej połączone z
praktycznym użyciem
wytypowanych sil i środków nt.
" Reagowanie na zagrożenie
powodziowe na dużym obszarze pk.
„WISŁA 2017".
9. Regionalne Forum Ochrony
Infrastruktury Krytycznej
nt." Zabezpieczenie dostawy
wody w warunkach
specjalnych"

1.Prowadzenie nadzoru nad
systemem przekazywania danych o
bazie szpitalnej dla potrzeb LKRM

1. Uzgadnianie dokumentów
organizacyjno - planistycznych
w zakresie bezpieczeństwa,

Wykonawca
Współwykonawca

1kwartał
1

II

II kwartał
III

IV

V

TERMIN REALIZACJI
III kwartał
VI

VII

VIII

IV kwartał
IX

X

XI

UWAGI

XII

Komendant Wojewódzki Policji,
przedstawiciele Delegatury ABW
w Rzeszowie, BOSG,
przedstawiciele służb, inspekcji i
straży, jednostek samorządowych,
operatorzy IK

W ojew oda P odkarpacki

przedstawiciele jednostek
samorządowych

W o jew o d a P o d karpacki

Dyrektor WBiZK, przedstawiciele
służb, inspekcii i straży oraz
iednostek samorządowych

D yrekto r W B iZK

Pracownicy Biura ZK

Sze f O C Pow iatu

UG

Szefowie OC Gmin,
Gł. Spec ds. OC

07
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Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 5/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia podstawowych
założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego na 2017 rok.

Treść przedsięwzięcia

Wykonawca
Współwykonawca

zarządzania kryzysowego i obrony
cywilnej na 2017r.

2. Opracowanie informacji o
sposobie realizacji zadań
wynikających
z założeń i kierunków działania
powiatu w zakresie
bezpieczeństwa, zarządzania
kryzysowego
i obrony cywilnej.
3. Opracowanie oceny stanu
przygotowań OC powiatu wg
Wytycznych Szefa OCK z dnia
30.08.2016 r:
gmina, powiat. Przekazanie danych
do szczebla nadrzędnego.

4. Weryfikacja formacji OC.
Tworzenie nowych jednostek
organizacyjnych OC do wsparcia
podmiotów ratowniczych w
zwalczaniu zagrożeń o dużej skali.
4.

5. Analiza struktur oraz
wyposażenia formacji obrony
cywilnej ze
szczególnym uwzględnieniem
stanów osobowych i faktycznych
możliwości ich wykorzystania:
gmina, powiat i przesłanie danych
do szczebla nadrzędnego.

II kwartał

1kwartał
1

II

III

IV

V

TERMIN REALIZACJI
III kwartał
VI

VII

VIII

IV kwartał
IX

X

XI

UWAGI

XII

SP10

IV kw.
2016
r. 1 1,

UG20
Szef OC Powiatu

Szefowie OC Gmin,
Gł. Spec. ds. OC

II, III

SP30

2017r

UG12
Szef OC Powiatu

Szefowie OC Gmin,
Gł. Spec. ds. OC

SP15

Szef OC Powiatu

Szefowie OC Gmin,
Gł. Spec. ds. OC

Szef OC Powiatu

Szefowie OC Gmin,
Gł. Spec. ds. OC
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założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego na 2017 rok.

Treść przedsięwzięcia

6. Aktualizacja powiatowych i
gminnych planów dystrybucji
preparatów jodowych na wypadek
wystąpienia zdarzeń radiacyjnych.
7. Aktualizacja „Planów ochrony
zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych"
na szczeblu: gminy, powiatu.
Przekazanie danych do szczebla
nadrzędnego.
8. Aktualizacja baz danych
dotyczących publicznych
urządzeń zaopatrzenia w wodę
w warunkach specjalnych
-sprawdzenie poprawności
ich funkcjonowania

4.

9 Aktualizacja i przekazanie
informacji o zakładach o
zwiększonym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej.
10. Rozwijanie form współpracy
z organizacjami pozarządowymi
w zakresie skutecznej realizacji
zadań obrony cywilnej.

11 Aktualizacja baz danych

Wykonawca
Współwykonawca

1kwartał
1

II

II kwartał
III

IV

V

TERMIN REALIZACJI
III kwartał
VI

VII

VIII

IV kwartał
IX

X

XI

UWAGI

XII

Szef OC Powiatu

Szefowie OC Gmin

Woi. Konserwator Zabytków

Szef OC Powiatu,
Szefowie OC Gmin,
Pracownicy Biura ZK,
zarządcy i użytkownicy zabytków

Dyrektor WBiZK

Szef OC Powiatu
Szefowie OC Gmin

Szef OC Powiatu

Szef OC Miasta Mielca,
Gł. Spec. ds. OC,

Szef OC Powiatu

Szefowie OC Gmin,
Gł. Spec. ds. OC,
Prezesi org. pozarządowych
Szef OC Powiatu
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5.

1. Aktualizacja baz danych SWA
i SWO na poziomach
organizacyjnych: powiat, gmina.
Przekazanie danych do szczebla
n
‘En nadrzędnego.

1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IV kwartał
IX

X

XI

UW AGI

XII

Szefowie OC Gmin,
Insp. ds. ZK

Dyrektor WBiZK

Szef OC powiatu,
Szefowie OC Gmin

Szef OC Powiatu

Szefowie OC Gmin,
Gł. Spec. ds. OC

s
c

SWA

12. Kontynuowanie procesu
doskonalenia struktur obrony
cywilnej w sferze ochrony ludności
poprzez dostosowywanie
istniejących rozwiązań w dziedzinie
ochrony ludności do aktualnych
wyzwań i potrzeb w zakresie
bezpieczeństwa.

1kwartał

sprawności system ów

dotyczących: urządzeń
specjalnych, obiektów
gospodarki rolno-hodowlanej,
urządzeń wodnych, zakładów
dużego i zwiększonego ryzyka
na terenie województwa

Wykonawca
Współwykonawca

Po wdrożeniu
nowych zarządzeń dot.

Treść przedsięwzięcia

TERMIN REALIZACJI
III kwartał
II kwartał

Miesięczne raportowanie
do W BiZK nt. stanu

Lp

Zadania
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£
_n
n

n 2. Monitorowanie stanu sprawności

*fET systemów alarmowych oraz reali

.g

‘iż

a
k
-i

zacja prac konserwacyjnych i re
montowych mających na celu
utrzymanie (przywracanie) ich
sprawności.

Szef OC Powiatu

Szefowie OC Gmin,
Gł. Spec. ds. OC

(T
*
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3. Udział w wojewódzkim treningu
SWA nt.: „Realizacja procedur
prognozowania zagrożeń oraz
ostrzegania i alarmowania ludności
w czasie wystąpienia zagrożeń
czasu pokoju i wojny".
4. Trening pracy w sieci radiowej
systemu powszechnego ostrzegania
wojsk i ludności cywilnej o
zagrożeniu uderzeniami z
powietrza.

1kwartał

II kwartał

TERMIN REALIZAGI
III kwartał

IV kwartał

UWAGI

■

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

26

23

23

27

25

22

27

24

21

26

23

21

Szef OC Powiatu

Szefowie OC Gmin,
Formacji SWA
(POADA, pplal, dwa, dwz, dral)
PCZK, środki masowego
przekazu, podmioty gospodarcze

wojewódzkiego
pk. „W ISŁA 2017"

5.

Treść przedsięwzięcia

Wykonawca
Współwykonawca

W ramach ćwiczenia

Lp

Zadania
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Dyrektor WBiZK PUW

Szef OC Powiatu,
Szefowie OC Gmin,
Gł. SPEC. ds. OC
Szef OC Powiatu

6.Szkolenia doskonalące obsad
osobowych CZK szczebla
powiatowego z zakresu
prognozowania i wymiany
informacji o skażeniach wg NATOwskiej metodyki ATP-45 DELTA.

5.

7. Udział w wojewódzkim treningu
doskonalący znajomość procedur
wymiany informacji i
prognozowania skażeń wg NATOwskiej normy ATP-45DELTA.

Szefowie OC Gmin,
FOC SWA: POADA, dwz, ppal,
dwa, dral
Wg odrębnego
planu szkolenia

5. Trening powiatowy SWA z
udziałem miast i gmin powiatu.

Dyrektor WBiZK

Kier. WCZK i Oddziału II,
Szef OC Powiatu,
Gł. Spec. ds. OC, POADA

Szef OC Powiatu

Gł. Spec. ds. OC,

"W g odrębnego planu, po przeprowadzeniu szkoleń z zakresu nowej metodyki"
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2. Szkolenia podstawowe i
doskonalące FOC.

w zakresie szkolenia

6.

3. Szkolenie z zakresu:
1. ćwiczeń i treningów OC nt.
„Zasady przygotowania oraz
prowadzenia ćwiczeń i treningów
obrony cywilnej. Wymogi w
zakresie opracowania dokumentacji
do ćwiczeń";
2. upowszechniania
międzynarodowego prawa
humanitarnego w aspektach
dotyczących ochrony ludzi i mienia.
4.Szkolenie z zakresu:
1.omówienia projektu
powiatowego „Plan dystrybucji
preparatów stabilnego jodu na
wypadek wystąpienia zagrożenia
radiacyjnego"
2.opracowania powiatowych OC
części III „Ewakuacja planowa III
stopnia ludzi, zwierząt i mienia".

6.

5. Uzgodnienie dokumentacji do
przeprowadzenia kompleksowych
ćwiczeń.

Szef

1kwartał
1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IV kwartał
IX

X

XI

UWAGI

XII

OC Pow iatu

Pracownicy OC UM i UG,
Gł. Spec. ds. OC

Sze f

OC Pow iatu

Szefowie OC Gmin

według planów Szefów obrony cywilnej powiatu i gmin

D yrekto r W BiZK

Gł. Spec. ds. OC,
Pracownicy OC UM i UG

D yrektor W B iZK

Pracownicy OC starostwa powiatu
mieleckiego

D yrektor W B iZK

Szef OC Powiatu,
Szefowie OC gmin

Wg odrębnego pisma w tej sprawie

1. Odprawa i szkolenie metodyczne
nt.: „Realizacja zadań planowanych
przez Szefa OC Powiatu
Mieleckiego w 2017 roku".

Wykonawca
Współwykonawca

Wg odrębnego pisma w tej
sprawie

Treść przedsięwzięcia

TERMIN REALIZAGI
III kwartał
II kwart;Jł

Do 30 dni
przed
1 ćwiczeniam

Lp

Zadania
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Treść przedsięwzięcia

6. Opracowanie sprawozdań i
wniosków z przebiegu ćwiczeń i
treningów dla Szefa OC powiatu.

7. Udział w wojewódzkim treningu
SWA nt.: „Realizacja procedur
prognozowania zagrożeń oraz
ostrzegania i alarmowania ludności
w czasie wystąpienia zagrożeń
czasu pokoju i wojny".

Wykonawca
Współwykonawca

1kwartał
1

II

II kwart;Jł
III

IV

V

TERMIN REALIZACJI
III kwartał
VI

VII

VIII

IV kwartał
IX

X

XI

UWAGI

XII

Do 30 dni
przed
ćwiczeniam

Lp

Zadania
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Dyrektor WBiZK

Szef OC Powiatu,
Szefowie OC gmin
Wojewoda Podkarpacki
Dyrektor WBiZK
Szef OC Powiatu

Szefowie OC Gmin,
Formacji SWA
(POADA, pplal, dwa, dwz, dral)
PCZK, środki masowego
przekazu, podmioty gospodarcze

2. Szkolenie z zakresu:
1) omówienia projektu
powiatowego "Planu
dystrybucji preparatów
stabilnego jodu na wypadek
wystąpienia zagrożenia
radiacyjnego"
2) opracowania powiatowych
planów OC część III
„Ewakuacja planowa III
stopnia ludzi, zwierząt
i mienia"

Dyrektor WBiZK

Szef OC Powiatu,
Szefowie OC Gmin,

W ojewody

Według planów Szkół Aspirantów PSP

Koszty szkolenia

Szef OC Powiatu

Szef OC Miasta Mielca,
Szefowie OC Gmin: Mielec,
Wadowice Górne

wg odrębnego pisma w tej sprawie

w zakresie szkolenia

6.

1. Szkolenie podstawowe dla nowo
zatrudnionych szefów OC gmin
i starostw oraz merytorycznych
pracowników w urzędzie
wojewódzkim, powiatach i gminach
z zakresu i obrony cywilnej.

pokrywane z budżetu

SZKOLENIA KURSOWE
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Treść przedsięwzięcia

Wykonawca
Współwykonawca

1kwartał

1kwartał
1

II

III

IV

V

TERMIN REALIZACJI
III kwartał
VI

VII

VIII

IV kwartał
IX

X

XI

UW AG I

XII

Dyrektor WBiZK,
Szef OC Powiatu,
Szefowie OC Gmin

Według planów Szkół Aspirantów PSP

4 dni

Szef COAS

3. Kurs dla inspektorów ochrony
ludności i OC.

szkoleniowe

Lp

Zadania
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w zakresie upowszechniania obrony

7.

V
<O/))

___________________ru w iln p i___________________

INNE

Szefowie OC Gmin

2. Aktualizacja programów szkoleń
podstawowych wg Wytycznych
Szefa OCK do szkolenia.
Przekazanie danych do szczebla
nadrzędnego.

Szefowie OC Gmin

1. Propagowanie w środkach
masowego przekazu problematyki
ochrony ludności w ramach
organizowanych ćwiczeń, szkoleń
oraz sytuacji kryzysowych.

l.Weryfikacja istniejących budowli
ochronnych (schronów i ukryć)
s i w zakresie stanu technicznego
s i i możliwości ich wykorzystania
a
c
k. *L

8.

1. Opracowanie harmonogramu
szkoleń podstawowych wg
Wytycznych Szefa OCK na
szczeblach:
- gmina, powiat.

Szef OC Powiatu

20

Szef OC Powiatu

Starosta Powiatu

Szefowie OC miast i gmin

Szef OC Powiatu

Szef OC Miasta Mielca,
Gł. Spec. ds. OC

UM
15
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Treść przedsięwzięcia

Wykonawca
Współwykonawca

w czasie zagrożeń. Przekazanie
danych do szczebla nadrzędnego.

2. Okresowy przegląd studni
awaryjnych. Przekazanie danych do
szczebla nadrzędnego.
3. Opiniowanie i uzgadnianie
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego w zakresie
wymogów OC.
4. Aktualizacja wykazu gminnych
koordynatorów. Przekazanie
danych do szczebla nadrzędnego.
5. Opracowanie przez JST i
uzgodnienie dokumentacji
funkcjonowania publicznych
urządzeń zaopatrzenia w wodę w
warunkach specjalnych".
6. Opracowanie planu zakupu
sprzętu OC w 2017 r.
7. Nadzór nad poprawnością
funkcjonowania publicznych
urządzeń
zaopatrzenia w wodę w warunkach
specjalnych.
8.Uzgadnianie stanu
ewidencyjnego sprzętu i
materiałów OC.
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SP 29
Szef OC Powiatu

Szefowie OC Gmin
Gł. Spec. ds. OC
Szef OC Powiatu

Szefowie OC Gmin
Szef OC Powiatu

Szefowie OC Gmin,
Gł. Spec. ds. OC

Szef OC Powiatu

Szefowie OC Gmin
Szef OC Powiatu

Szefowie OC Gmin,
Gł. Spec. ds. OC

Szef Oc Powiatu

Szefowie OC Gmin

Szef OC Powiatu

Szefowie OC Gmin,
Gł. Spec. ds. OC
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LP

Zadania

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 5/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia podstawowych
założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego na 2017 rok.

Treść przedsięwzięcia

9. Zakup sprzętu OC na
wyposażenie FOC oraz dla
organizacji pozarządowych.
10. Zabezpieczenie przedsięwzięć
szkoleniowych OC powiatu i gmin
w sprzęt specjalistyczny i środki
pozoracji.

Wykonawca
Współwykonawca
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1
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TERMIN REALIZACJI
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VII
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IV kwartał
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Sze f O C Pow iatu

Szefowie OC Gmin,
Gł. Spec. ds. OC

D yrekto r W B iZK PUW ,

Szef OC Powiatu
Szefowie OC Gmin
D yrekto r W B iZK PUW ,

12. Konserwacja urządzeń Radiowej
Sieci Zarządzania Wojewody.
13. Okresowe przeglądy i
konserwacje sprzętu OC w
magazynie wojewódzkim i
magazynach jednostek
administracji samorządowej.

Szef OC Powiatu
Szefowie OC Gmin: Wadowice
Górne, Gawłuszowice, Czermin,
Borowa, Miasto Mielec
Sze f OC Pow iatu

Szefowie OC Gmin

Według planu konserwacji

Sze f O C Pow iatu

Szefowie OC Gmin

wg planu magazynu OC

11. Legalizacja sprzętu
dozymetrycznego i konserwacja
sprzętu
łączności.

9.

w zakresie kontroli

KONTROLE WOJEWODY PODKARPACKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA

1) realizacji zadań z zakresu u trw alen ia przebiegu im prezy m asow ej za pom ocą urządzeń rejestrujących o braz i dźw ięk:

W o jew o d a Podkarpacki

1. Stadion MOSiR Mielec.

Zespół kontrolny z przedstaw.
WBiZK, KW Policji
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Lp

Zadania

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 5/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia podstawowych
założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego na 2017 rok.

Treść przedsięwzięcia

2)

Wykonawca
Współwykonawca

kwartał
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1kwart:)ł
III

IV

V

TERMIN REALIZACJI
III kwartał
VI

VII

VIII

IV kwartał
IX

X

XI

UWAGI

XII

realizacja zadań z zakresu „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"
1.

Powiat Mielecki-„LEPIEJ
GRAĆ NIŻ ĆPAĆ profilaktyka uzależnień w
powiecie mieleckim"

Wojewoda Podkarpacki

Zespół kontrolny z
przedstawicielami WBiZK,
WFiB
KONTROLE STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

1.

Kontrole problemowe realizacji
zadań przez Szefów Obrony
Cywilnej Gmin: Padew Narodowa,
Tuszów Narodowy z zakresu
ochrony ludności i obrony cywilne.j

2.

Kontrola sprawdzająca realizacje
zadań wynikających z kontroli
problemowej z 2014r w gminie
Gawłuszowice

Szef OC Powiatu

Szefowie OC Gmin: Padew
Narodowa, Tuszów Narodowy
Zespół Kontrolny
Szefa OC Powiatu
Szef OC Powiatu

Szef OC Gminy Czermin
Zespół Kontrolny
Szefa OC Powiatu

S T A R O S T A
Powiatu Mieleckiego
Zbignii

^iura Zar
Włodzirr.

ymuła

owego
niakiewicz
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Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 5/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia podstawowy<-ir
założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego na 2017 rok.

ARKUSZ UZGODNIEŃ
ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ NA 2017 ROK
Gminy powiatu mieleckiego
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Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 5/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia podstawowych
założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego na 2017 rok.

ARKUSZ POTWIERDZENIA PRZEKAZANIA ZAŁOŻEŃ
w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
powiatu mieleckiego w 2017 roku
Potwierdza się przyjęcie:
1. Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania
w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego w 2017 roku.
2. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń
i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego w 2017 roku.
2. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 5/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń
i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego w 2017 roku.
3. Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 5/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń
i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego w 2017 roku.
Lp.

Gmina

Imię i Nazwisko potwierdzającego

Data i podpis

1

2

3

4

1.

Borowa

Marek JĘDRZEJOWSKI

2.

Czermin

Jarosław ĆWIĘKA

3.

Gawłuszowice

Jan BIK

4.

Gmina Mielec

Cyprian ŚLIWA

5.

Miejska Mielec

Zenon TOKARSKI

6.

Przecław

Róża WŁADCZYK

7.

Padew Narodowa

Ewelina CHOŁUJ

8.

Radomyśl Wielki

Piotr WOLAK

9.

Tuszów Narodowy

Franciszek UNGEHEIR

10.

Wadowice Górne

Witold SITO
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