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Szanowny Pan
Zbigniew Duda
Starosta Ostrowiecki

Szef Obrony Cywilnej Powiatu

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w Urzędzie
Miasta Ostrowiec Swiętokrzyski i Urzędzie Gminy Waśniów

w dniach 1 9-20 kwietnia 201 8 roku

przeprowadził Zespól kontrolny w składzie:

Przewodniczący Zesptu Kontrolnego:
Włodzimierz Kuszak - Kierownik oddziału

Członek Zespołu Kontrolnego:
Jerzy Górak - Starszy Inspektor wojewódzki
Grzegorz Wieczorek - Inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr: 229/2018 oraz 230/2018
i 231/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Swiętokrzyskiego
przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Realizacja zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej:
1) ocena funkcjonowania na terenie powiatu systemu łączności oraz wykrywania

i alarmowania,
2) ocena działalności szkoleniowej i popularyzacyjnej zarządzania kryzysowego, ochrony ludności

i obrony cywilnej w 2015 oraz 2016 r. i 2017 roku.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r. do 3 1 grudnia 2017 roku.



Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Wicestarosty Ostrowieckiego - Eligiusza Micha

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich - Łukasza Witkowskiego

Sekretarza Gminy Waśniów - Joanny Zajączkowskiej

Informacji w czasie kontroli udzielał w:

Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Andrzej Kaptur

Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego - Jacek Budzeń
oraz dyżurny SM - Michał Sitarski

UG Waśniów .

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego
spraw obronnych i obrony cywilnej - Jacek Barański

Komisja wpisała się do książki kontroli w:

1) Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim - pod pozycją Nr 3/20 18
2) Urzędzie Miasta w Ostrowcu Swiętokrzyskim - pod pozycją Nr 1/20 18
3) Urzędzie Gminy w Waśniowie - pod pozycją Nr 10/2018

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami:

1 . W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania na terenie powiatu systemu
łączności oraz wykrywania i alarmowania ustalono:
1 . 1 . Wymiana informacji w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności odbywa się

poprzez istniejący system łączności przewodowej, poczty elektronicznej oraz przy pomocy
telefonii komórkowej, a także w sieci radiotelefonicznej (radiotelefony Motorola GM 360,
Motorola DM 3601). Dwa zestawy radiowe Motorola wyposażone w zasilacz sieciowy
z podtrzymaniem awaryjnym zainstalowane są w Referacie Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego na III piętrze budynku Starostwa w pok. nr 307. Ponadto przenośny
radiotelefon Motorola GP 360 wraz z ładowarką zainstalowany jest w pok. nr 307.
Natomiast sekretariat Starosty (pok. nr 102) jest wyposażony w końcówkę do podłączenia
radiotelefonu Motorola DM 360. W sytuacjach kryzysowych na bieżąco przyjmowane
i wysyłane są faxy. Łączność e-mailowa prowadzona jest zarówno przez sekretariat Starosty
(starostwo@powiat.ostrowiecki.eu), . jak również przez skrzynkę PCZK•
(zk @powiat.ostrowiecki.eu). Łączność telefoniczna całodobowa jest utrzymywana pod
nr 412489435 — Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP. W dni robocze
w godzinach „7.30 — 15.30 łączność z Referatem Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego jest pod nr tel. 412476933, fax: 412476965.

1.2. W czasie kontroli (w dniu 19.04. 2018 r.) sprawdzono działanie systemu łączności radiowej
w relacji Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swiętokrzyskim - Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego oraz Starostwo Powiatowe — podległe gminy (tj.: Bałtów,
Bodzechów, Kunów, Waśniów, Cmielów, Ostrowiec Sw.). Łączność z UG Bałtów była
nawiązana przez SP w Ostrowcu Swiętokrzyskim w sieci zarządzania wojewody
z wykorzystaniem przemiennika radiowego. Nie można było nawiązać łacności
(bezpośredniej) z gminą na częstotliwości sieci powiatowej . W czasie sprawdzania łączności
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stwierdzono dobrą znajomość obsługi oraz prowadzenia korespondencji radiowej. W czasie
sprawdzania zasilania awaryjnego radiostacji i systemu antenowego stwierdzono możliwość
pracy na zasilaniu awaryjnym. Prowadzony był dziennik łączności z gminami powiatu
ostrowieckiego - Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w 2015 oraz 2016
i w 2017 r. - kopie str. tytułowej z 2015 r., 2016 r., 2017 r. oraz strony tytułowej
i ostatniej tabeli stanu łączności z 2018 r. (do dnia 20 kwietnia) stanowią załącznik do
egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego. . W sprawdzeniu łączności
uczestniczyły wszystkie gminy z terenu powiatu ostrowieckiego.

1 .3. Na terenie powiatu ostrowieckiego znajduje się 70 syren alarmowych, w tym 27 syren
sterowanych drogą radiową. Z tego 15 syren uruchamianych jest ze Stanowiska
Kierowania KP PSP w Ostrowcu Swiętokrzyskim oraz 12 przez służbę dyżurną Prezydenta
Miasta Ostrowca Swiętokrzyskiego. Dwie syreny są elektroniczne - jedna syrena
zamontowana jest budynku UM w Ostrowcu Swiętokrzyskim oraz druga na budynku
UMiG w Kunowie.

1 .4. W ramach współpracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego ze strażą, policją
czy pogotowiem na bieżąco aktualizowana jest baza teleadresowa. W ramach
współdziałania prowadzone są wspólne ćwiczenia. Zgodnie z porozumieniem w święta i dni
wolne od pracy obowiązki Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przejmuje
Stanowisko Kierowania KP PSP w Ostrowcu Swiętokrzyskim. Podczas zaistnienia na
terenie powiatu poważnych zdarzeń mających znamiona kryzysowych, informowane jest
Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Kielcach.

1.5. Na podstawie Zarządzenia nr 3/2013 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15 stycznia 2013 r.
w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej
państwa, w Starostwie Powiatowym i podległych jednostkach organizacyjnych
zorganizowano system „Stałych dyżurów”. Zadaniem „Stałych dyżurów” jest
przekazywanie decyzji uprawnionych organów oraz uruchamianie procedur związanych
z podwyższaniem gotowości obronnej państwa w warunkach wystąpienia zagrożenia
bezpieczeństwa państwa - kopia zarządzenia nr 3/2013 stanowi załącznik do
egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego.

1 .6. Prowadzony był miesięczny trening odbioru sygnałów powszechnego ostrzegania wojsk
oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Radiostacj a ICOM „7 1 8 do
nasłuchu sygnałów w systemie ostrzegania zainstalowana jest w pokoju nr 307 w Referacie
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Z przestawionej dokumentacji wynika,
że występują szumy i zakłócenia, ale możliwe jest odbieranie sygnałów. Podczas treningów
w 2018 r. w dniach 22.03, 22.02, 25.01 - słyszalność była dobra. Natomiast w 2017 r.
w dniach 21. 12, 23.1 1, 21.09, 24.08 występowały zakłócenia, które uniemożliwiały
odbieranie sygnałów - kopia strony tytułowej Dziennika meldunków o sytuacji
powietrznej rozpoczętego w dniu 24.09.2015 r. oraz tabela z prowadzenia nasłuchu
w dniu 22.03.2018 r. stanowi załącznik do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia
pokontrolnego.

1 7. Koordynatorem Centralnej Aplikacji Raportującej jest Pan Jarosław Dąbrowski z Referatu
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - kopia raportu dobowegó nr 108 /2018
z dnia 18 kwietnia 2018 r. stanowi załącznik do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia
pokontrolnego.

1 .8. W Urzędzie Miasta Ostrowiec Swiętokrzyski wymiana informacji w zakresie zarządzania
kryzysowego i ochrony ludności odbywa się poprzez istniejący system łączności
przewodowej „ poczty elektronicznej oraz przy pomocy telefonii komórkowej i sieci
radiotelefonicznej. Radiostacja Motorola GM-360 znajduje się w pomieszczeniu dyżurki
Straży Miejskiej — na parterze budynku UM. W czasie kontroli (w dniu 19.04) sprawdzono
działanie systemu łączności radiowej w relacji UM Ostrowiec Sw. z UG Bodzechów,
UMiG Kunów oraz UG Bałtów i SP Ostrowiec Sw. Nawiązana została łączność
z • UG Kunów, UG Bodzechów i SP Ostrowiec Sw. Nie nawiązano łączności z gminą
Bałtów. W czasie sprawdzania zasilania awaryjnego radiostacji i systemu antenowego
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stwierdzono możliwość pracy na zasilaniu awaryjnym. Podczas sprawdzania łączności
stwierdzono dobrą znajomość obsługi radiotelefonu i prowadzenia korespondencji.
W systemie Wykrywania i Alarmowania zainstalowanych jest 12 syren alarmowych
uruchamianych przez służbę dyżurną Prezydenta i upoważnione osoby z WSO. Jedna syrena
elektroniczna zamontowana na budynku UM - wykaz syren alarmowych zlokalizowanych
na terenie Miasta Ostrowiec Sw. stanowi załącznik do egzemplarza nr 2 projektu
wystąpienia pokontrolnego. Na stronie Internetowej www.um.ostrowiec.pl są publikowane
komunikaty, ostrzeżenia meteorologiczne oraz informacje o zagrożeniach i awariach. Na
tablicach informacyjnych w Urzędzie są zamieszczone sygnały i telefony alarmowe. Służba
dyżurna Prezydenta Miasta Ostrowiec Sw. pełniona jest w systemie całodobowym.

1 .9. W Urzędzie Gminy Waśniów wymiana informacji w zakresie zarządzania kryzysowego
i ochrony ludności odbywa się poprzez istniejący system łączności przewodowej „ poczty
elektronicznej oraz przy pomocy telefonii komórkowej i sieci radiotelefonicznej.
Radiostacja Motorola GM-360 znajduje się w sekretariacie UG — na I piętrze w pok. nr 24.
W czasie kontroli (w dniu 19.04) podczas próby sprawdzenia działania systemu łączności
radiowej nawiązano łączność z UG Bodzechów, UMiG Kunów, SP w Ostrowcu Sw.
Nie nawiązano łączności z gminą Bałtów. Sprawdzano również zasilanie awaryjne
radiostacji. W systemie Wykrywania i Alarmowania zainstalowanych jest 5 syren
alarmowych, 3 syreny uruchamiane są radiowo ze Stanowiska Kierowania KP PSP
w Ostrowcu Sw. Na stronie BlP www.wasniow.bip.jur.pl są publikowane komunikaty,
ostrzeżenia meteorologiczne oraz informacje o zagrożeniach i awariach. Na tablicach
informacyjnych w Urzędzie są zamieszczone sygnały i telefony alarmowe.

2. W wyniku przeprowadzonej kontroli w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Swiętokrzyskim
w zakresie działalności szkoleniowej i popularyzacyjnej zarządzania kryzysowego, ochrony
ludności i obrony cywilnej w 2015 oraz 2016 r. i 2017 roku ustalono:
2. 1 . Wykonane są „Plany działania w dziedzinie obrony cywilnej w powiecie ostrowieckim” na

2015 r. oraz 2016 r. i 2017 r. Kontrolujący otrzymali do wglądu Zalecenia Starosty
Ostrowieckiego — Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 2 stycznia 2015 r. oraz z dnia
15 stycznia 2016 r. i 12 stycznia 2017 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej,
w których określone zostały cele, kierunki oraz priorytetowe zadania do realizacji w 2015 r.
oraz 2016 r. i 2017 roku. W dniu 10 stycznia 2018 r. zostały wydane zalecenia do
działalności w dziedzinie obrony cywilnej oraz został opracowany „Plan działania obrony
cywilnej powiatu ostrowieckiego na 2018 rok.” Zgodnie z wymogami plan działania został
uzgodniony z Wojewodą Swiętokrzyskim. W w/w dokumentach uwzględniono
przedsięwzięcia w zakresie: wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania,
organizowania, planowania oraz ratownictwa, edukacji, zabezpieczenia logistycznego
i infrastruktury technicznej, zadania na rzecz Sił Zbrojnych oraz ochrony informacji
niejawnych - kopie stron tytułowych planów z 2015 r. i 2016 r. oraz 2017 r. i 2018 r.
stanowią załącznik do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego.

2.2. W 2015 r., 2016 r. i 2017 r. dokumentacja dotycząca realizacji zadań prowadzona była
w Referacie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w teczkach o symbolu:
5530 — Prace Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 5535 — Organizacja łączności alarmowej,
5550 — Plany Obrony Cywilnej „ 555 1 - Opracowywanie i uzgadnianie planów działania
w zakresie obrony cywilnej, 5556 — Baza służąca obronie cywilnej, 5557 — Popularyzacja
obrony cywilnej oraz szkolenia w tym zakresie.

2.3. Kontrolujący otrzymali do wglądu dokumentację z działalności Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego w 2015 r. oraz z 2016 r. i 2017r roku. Sporządzony został
„Roczny Plan Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” na 2015 r. oraz
20 1 6 r. i 2017 r. „ a także na 201 8 rok - kopia rocznego planu pracy PZZK z 2018 r.
stanowi załącznik do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego. W planach
określono temat, termin oraz prowadzącego i uczestników. Głównym tematem pracy PZZK
były zagadnienia związane z analizą zagrożeń, omówieniem zjawisk powodziowych na
terenie powiatu ostrowieckiego, przygotowaniem placówek oświatowych do bezpiecznego
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wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych oraz przeciwdziałaniem
negatywnym skutkom zakłóceń w infrastrukturze społecznej i technicznej podczas zimy,
omówieniem bieżącej problematyki ze szczególnym uwzględnieniem problemów
związanych z przygotowaniem do zimy służb z terenu powiatu ostrowieckiego.
— w 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia,
— w 2016 r. odbyły się 2 posiedzenia,
— w 2017 r. odbyło się 6 posiedzeń.
Omawiane były również zagadnienia związane z przeciwdziałaniem możliwości
przeniesienia wirusa afrykańskiego pomoru świń ASF na teren powiatu ostrowieckiego,
z zagrożeniami terroryzmem, a także związane z wystąpieniem skażenia wody bakteriami
grup Coli w Szpitalu Powiatowym w Ostrowcu Swiętokrzyskim. Sporządzane były
protokoły i listy obecności. Do uczestników spotkań przesyłane były informacje dotyczące
aktualizacji bazy teleadresowej niezbędnej do skutecznego działania, szczególnie
w sytuacjach kryzysowych.
Ponadto:
— w dniu 26.09.2017 r. uczestniczono w treningu z prognozowania skażeń wg norm

ATP-45D,
— w dniu 6-9.O6.2Ol7r uczestniczono w treningu systemu powszechnego ostrzegania

i alarmowania oraz zagrożeniu uderzeniami z powietrza w ramach ćwiczenia
„RENEGADE SAREX 17/1”,

— w dniu 18.09.2016 r. uczestniczono w charakterze obserwatora w ćwiczeniach
dotyczących powołania rezerw osobowych organizowanym w Komendzie Powiatowej
Policji w Ostrowcu Sw.,

— w dniu 7-9.06.2016 r. uczestniczono w treningu systemu powszechnego ostrzegania
i alarmowania oraz zagrożeniu uderzeniami z powietrza w ramach ćwiczenia
„RENEGADE SAREX 16/1”,

— w dniu 13-15. 10.2016 r. uczestniczono w treningu systemu powszechnego ostrzegania
i alarmowania oraz zagrożeniu uderzeniami z powietrza w ramach ćwiczenia
„RENEGADE SAREX 15/II”,

— obsady stałych dyżurów uczestniczyły w treningach prowadzonych przez Wojewodę
Swiętokrzyskiego (10.02.2015 r. i 27.05.2015 r. oraz 02.06.2016 r. i 07.06.2016 r.
i 03.11.2016 r., oraz 2.03.2017 r. i 14.09.2017 r., a także w dniu 29.03.2018 r.).
Prowadzone były w 2015 r. oraz 2016 r. i 2017 r., a także w 2018 r. comiesięczne
treningi odbioru sygnałów z sieci radiowej (nasłuch).

2.4. W wymienionych w pkt. 2.3. posiedzeniach, szkoleniach, treningach uczestniczyli
członkowie zarządu, kierownicy wydziałów starostwa, kierownicy powiatowych jednostek
organizacyjnych oraz służb, straży i inspekcji powiatowych, a także pracownicy realizujący
zadania zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

2.5. Pan Jarosław Dąbrowski z Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Ostrowcu Sw. w 2016 r. i 2017 r. uczestniczył 6 — krotnie w Konferencjach
Zarządzania Kryzysowego — Komunikacja i Kooperacja Służb, w tym 2 razy jako prelegent.
Tematem jego wykładu była „Organizacja działań ratowniczych w sytuacjach
kryzysowych”. Ponadto w 2016 r. uczestniczył w konferencji organizowanej przez
Akademię Obrony Narodowej na temat terroryzmu oraz w 2017 r. w konferencji związanej
z ochroną klimatu. Natomiast pan Andrzej Kaptur uczestniczył w szkoleniu na temat „Ocena
sytuacji związanych z wystąpieniem zdarzeń CBRN według normy NATO ATP-45D,
usuwanie skutków skażeń oraz rozwiązania prawne dotyczące zagadnień ochrony przed
skażeniami” zorganizowanym, w dniach 18-20 maja 2016 r. przez Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego SUW w Kielcach - kopia certyfikatu stanowi załącznik do
egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego.

2.6. Na tablicach i gablotąch informacyjnych w Starostwie Powiatowym są zamieszczone
aktualne sygnały alarmowe i ostrzegania. Na stronie Internetowej starostwa
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http://ostrowiecki.eu/ są publikowane ostrzeżenia metrologiczne, a na podstronie „Referat
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego” opublikowane są informacje o zadaniach
Referatu oraz PZZK, a także o funkcji oraz roli i zadaniach PCZK Opublikowane są
również informacje o sposobach zachowania się ludności w sytuacji wystąpienia zagrożeń,
na terenie gmin i powiatu ostrowieckiego. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Sw.
współpracowało przede wszystkim z: Policją, Strażą Pożarną, samorządami lokalnymi,
placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i społecznymi podczas realizacji
wojewódzkiego programu „Bezpieczne Swiętokrzyskie”, corocznie włączając się do
rywalizacji o nagrodę „Koziolka” - przyznawaną za działania podejmowane na rzecz
budowy wspólnego bezpieczeństwa. Poza tym Starostwo Powiatowe brało udział
w organizowanym przez Komendanta Głównego PSP przy współpracy z wydziałami
ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego konkursach dla dzieci i młodzieży (w 2015 r.
w konkursie pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga”,
w 2016 pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo” oraz w 2017 pod hasłem „25 lat
PSP — Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

Podczas kontroli wykonane zostały zdjęcia: urządzeń łączności radiowej GM-360 Motorola
i radiostacji ICOM-7 1 8 do nasłuchu w systemie ostrzegania w Referacie Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego, urządzeń łączności radiowej Motorola GM -360 w Urzędzie Miasta
Ostrowca oraz tablicy z sygnałami i telefonami alarmowymi, urządzeń łączności radiowej GM-360
Motorola w sekretariacie w Urzędzie Gminy Waśniów oraz tablicy z sygnałami alarmowymi
i telefonami alarmowymi - które stanowią załącznik do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia
pokontrolnego.

Na podstawie obowiązującego regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Ostrowcu Swiętokrzyskim zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności
i obrony cywilnej oraz spraw obronnych realizowane są przez Referat Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego. W referacie zatrudnione są 2 osoby na 1 „5 etatu. W referacie
realizowane są również zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej „ porządku publicznego
i współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami. W regulaminie uwzględnione zostały zadania
wspólne kierowników komórek organizacyjnych i pracowników w zakresie współdziałania
w realizacji przedsięwzięć związanych z wykonywaniem zadań obronnych, zarządzania
kryzysowego i obrony cywilnej oraz związanych z bezpieczeństwem powszechnym - kopie str. 1,
9, 10, 13 oraz 50-53 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu
Swiętokrzyskim stanowią załącznik do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego.

Stwierdzone uchybienia

1 . W czasie sprawdzania działania systemu łączności radiowej w relacji Urząd Miasta Ostrowiec
Swiętokrzyski — Urząd Gminy Bałtów oraz w relacji Urząd Gminy Waśniów — Urząd Gminy
Bałtów nie nawiązano łączności z gminą Bałtów. Natomiast łączność z Urzędem Gminy Bałtów
była nawiązana przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swiętokrzyskim w sieci zarządzania
wojewody z wykorzystaniem przemiennika radiowego. Nie można było nawiązać łączności
(bezpośredniej) z gminą Bałtów na częstotliwości sieci powiatowej.

2. Z przestawionej dokumentacji prowadzonych miesięcznych treningów odbioru sygnałów
powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami
z powietrza wynika, że w 2018 r. (w dniach:22.03, 22.02, 25.01) słyszalność była dobra. Jednak
okresowo występowały zakłócenia, które uniemożliwiały odbieranie sygnałów np.
w dniach: 23.11.2017 r., 21.12.2017 r., 24.08.2017 r., 21.09.2017 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę istnieje prawdopodobieństwo, że w sytuacjach kryzysowych
utrudnione będzie prawidłowe prowadzenie korespondencji radiowej z Urzędem Gminy w Bałtowie
oraz sprawne przekazywanie informacji i komunikatów pomiędzy ogniwami reagowania
i zarządzania kryzysowego. Występujące okresowo zakłócenia odbioru sygnałów powszechnego
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ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza może uniemożliwić
skuteczne ostrzeganie i powiadamianie ludności o zagrożeniu.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę 0:

Wyjaśnienie przyczyny braku łączności radiowej z Urzędem Gminy w Bałtowie
oraz podjęcie czynności w celu codziennego udziału gminy w kontroli łączności radiowej
w sieci zarządzania i kierowania Wojewody Swiętokrzyskiego.

Zapewnienie działania radiostacji ICOM 718 w Starostwie Powiatowym w sposób nie
powodujący powstawania silnych zakłóceń podczas udziału w miesięcznych treningach (na
podstawie ustalonego harmonogramu przez organizatora) odbioru komunikatów w sieci
powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

Informując o powyższym proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych
uchybień. Jednocześnie proszę o zapoznanie z zaleceniami i wnioskami zawartymi w niniejszym
wystąpieniu pokontrolnym Prezydenta Miasta Ostrowca Swiętokrzyskiego, Wójta Gminy
Waśniów, a także Wójta Gminy Bałtów w zakresie wykorzystania Sytemu Łączności Radiowej
Zarządzania Kryzysowego.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań
maj ących na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a także o przekazanie - w terminie 2 1 dni od
daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego — informacji o sposobie wykorzystania ww.
uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach
niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od
niniej szego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. \VOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

LIL „ . .

REKTOR
. Nydzia1u Bezpieaenstwa Zorzqdzaniu Kryzysowego

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 — Starosta Powiatu Ostrowieckiego
Egz. nr 2 — a/a
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