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Zbigniew Kierkowski
Starosta Pińczowski

Szef Obrony Cywilnej Powiatu

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Pińczowie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy
Pińczów i Urzędzie Gminy Kije

w dniach 28 - 29 listopada 2018 roku

r~rzeprowadził Zesjół kontrolny w składzie:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:
Włodzimierz Kuszak - Kierownik oddziału

Członek Zespołu Kontrolnego:
Jerzy Górak - Starszy Inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr: 823/2018 oraz 824/2018
z dnia 26 listopada 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 31 grudnia 2017 roku.



Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Wicestarosty Pińczowskiego - Ryszarda Barny

Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Marka Zatorskiego

Wójta Gminy Kije - Tomasza Socha

Informacji w czasie kontroli udzielał w:

Starostwie Powiatowym w Pińczowie — Z-ca kierownika
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - Ewa Nowak

Urzędzie Miasta i Gminy w Pińczowie — Inspektor
ds. Zarządzania Kryzysowego - Jolanta Gaj

Urzędzie Gminy Kije — Inspektora
ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - Paweł Fiuk

Komisja wpisała się do książki kontroli w:

1) Starostwie Powiatowym w Pińczowie - pod pozycją Nr 4/2018
2) Urzędzie Miasta i Gminy w Pińczowie - pod pozycją Nr 5/2018
3) Urzędzie Gminy w Kijach - pod pozycją Nr 34/2018

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 (2 radiotelefony Motorola GM 360,
oraz Motorola DM 3400 w zapasie). Dwa zestawy radiowe Motorola GM 360 wyposażone
w zasilacz sieciowy z podtrzymaniem awaryjnym zainstalowane są w Wydziale
Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich na I piętrze budynku Starostwa w p0k. nr 16
i nr 22 obok Sekretariatu. W sytuacjach kryzysowych na bieżąco przyjmowane i wysyłane
są faxy. Łączność e-mailowa prowadzona jest zarówno przez sekretariat Starosty
(starostwo@powiat.pinczow.pl), jak również przez skrzynkę PCZK
(pczk@powiat.pinczow.pl) oraz skrzynkę Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich (ewa.nowak@pinczow.net, wojciech.zachariasz@poczta.net). Łączność
telefoniczna całodobowa jest utrzymywana pod nr 41-357-22-47, 41-357-22-88 — ze
Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP. W dni robocze w godzinach
7.30 — 15.30 łączność z Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich jest pod
nr tel. 41-357-60-01 do 06, 41-357-56-40, fax: 41-357-60-07.

1.2. W czasie kontroli (w dniu 28.11.2018 r.) sprawdzono działanie systemu łączności radiowej
w relacji Starostwo Powiatowe w Pińczowie — Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego oraz Starostwo Powiatowe — podległe gminy (tj.: Pińczów, Kije, Michałów,
Złota, Działoszyce). Nie nawiązano łączności radiowej z gminą Dzialoszyce. W czasie
sprawdzania łączności stwierdzono dobrą znajomość obsługi oraz prowadzenia
korespondencji radiowej. Podczas sprawdzania zasilania awaryjnego radiostacji i systemu
antenowego stwierdzono możliwość pracy w systemie zasilania awaryjnego (raz w miesiącu
sprawdzana jest praca radiostacji na zasilaniu awaryjnym). Prowadzony był dziennik
łączności z gminami powiatu pińczowskiego. W związku z przerwami w łączności lub
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brakiem łączności z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego dokonano przeglądu
instalacji antenowej. Od kwietnia 2018 r. Starostwo Powiatowe uczestniczyło
w sprawdzeniu łączności z WCZK. Poza gminą Działoszyce w sprawdzeniu łączności
uczestniczyły wszystkie gminy z terenu powiatu pińczowskiego kopie strony tytułowej
dziennika oraz tabeli sprawdzenia łączności z grudnia 2017 r., stycznia 2016 r. oraz
stycznia 2015 r. stanowią załącznik do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia
pokontrolnego. W dniach 02.06.2016 r., 03.11.2016 r. oraz 13.09.2017 r. zostały
przeprowadzone rozmowy telefoniczne przez Z-cę kierownika Wydziału Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pińczowie z pracownikiem Urzędu
Miasta i gminy w Działoszycach w sprawie wyjaśnienia braku łączności i podjęcia działań
w przedmiotowej sprawie - kopie notatek stanowią załącznik do egzemplarza nr 2
projektu wystąpienia pokontrolnego.

1.3. Na terenie powiatu pińczowskiego znajdują się 62 syreny alarmowe, w tym 16 syren
sterowanych drogą radiową. Syreny sterowane drogą radiową uruchamiane są ze Stanowiska
Kierowania KP PSP w Pińczowie. Zespół kontrolny otrzymał do wglądu sporządzony
w Starostwie Powiatowym w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich „Wykaz
lokalizacji syren z terenu powiatu pińczowskiego z poszczególnych gmin” - kopia stanowi
stanowi załącznik do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego.

1.4. W ramach współpracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego ze strażą, policją
czy pogotowiem na bieżąco aktualizowana jest baza teleadresowa — zespół kontrolny
otrzymał do wglądu wykaz organizacji łączności kierowania i współdziałania w zakresie
PCZK z danymi członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz
Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego. W ramach współdziałania prowadzone są
wspólne ćwiczenia. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 26 listopada 2018 r.
pomiędzy Powiatem Pińczowskim a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Pińczowie w święta i dni wolne od pracy obowiązki Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego przejmuje Stanowisko Kierowania KP PSP w Pińczowie. Podczas zaistnienia
na terenie powiatu poważnych zdarzeń mających znamiona kryzysowych, informowane jest
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach - kopia Porozumienia
z dnia 26 listopada 2018 r. wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 stanowi załącznik do
egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego.

1.5. Na podstawie Zarządzenia Nr 30.2016 Starosty Pińczowskiego z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej
państwa - w Starostwie Powiatowym i podległych jednostkach organizacyjnych
zorganizowano system „Stałych dyżurów”. Zadaniem „Stałych dyżurów” jest zapewnienie
ciągłości przekazywanie decyzji uprawnionych organów oraz uruchamianie procedur
związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa w warunkach wystąpienia
zagrożenia bezpieczeństwa państwa - kopia zarządzenia Nr 30.2016 z dnia 30 listopada
2016 r. 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. Radiostacja ICOM 718 do
nasłuchu sygnałów w systemie ostrzegania zainstalowana jest w pokoju nr 16 w Wydziale
Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. Z przestawionej dokumentacji wynika,
że występowały silne szumy i zakłócenia co uniemożliwiało odbieranie sygnałów - kopie
strony tytułowej dziennika meldunków o sytuacji powietrznej otrzymanych z sieci
radiowej ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami
z powietrza w Starostwie Powiatowym w Pińczowie oraz tabel z prowadzenia nasłuchu
w 2015, 2016 1 w 2017 roku stanowią załącznik do egzemplarza nr 2 projektu
wystąpienia pokontrolnego. W dniu 27.11.2018 r. dokonano przeglądu instalacji antenowej
odbiornika nasłuchowego KF i stwierdzono poprawność montażu anteny i okablowania, jak
również dokonano regulacji - Protokół z przeglądu anteny odbiornika nasłuchowego KF
dokonanego przez firmę P.P.H.U ELT -TEL z Buska — Zdroju stanowi załącznik do
egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego.
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1.7. Koordynatorem Centralnej Aplikacji Raportującej jest Z-ca Kierownika Wydziału
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - kopia raportu dobowego nr 332/2018 z dnia
27 listopada 2018 r. oraz pisma Starosty z dnia 18.08.2015 r. (znak:
ORiSO.L5532.L2015) w sprawie wskazania koordynatora oraz nadania loginu I hasła
stanowi załącznik do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego.

1.8. W Urzędzie Miasta i Gminy w Pińczowie 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 sekretariatu
UM — na I piętrze w pok. nr 20. W czasie kontroli (w dniu 28.11) sprawdzono działanie
systemu łączności radiowej w relacji UM Pińczów - UG Złota, UG Kije oraz ze Starostwem
Powiatowym w Pińczowie. W czasie sprawdzania zasilania awaryjnego radiostacji i systemu
antenowego nie stwierdzono nieprawidłowości (akumulator był sprawny). Podczas
sprawdzania łączności stwierdzono dobrą znajomość obsługi radiotelefonu i prowadzenia
korespondencji. W systemie Wykrywania i Alarmowania zainstalowanych jest 18 syren
alarmowych, w tym 1 syrena elektroniczna zainstalowana jest na budynku UMiG
oraz 5 syren uruchamianych radiowo ze Stanowiska Kierowania KP PSP w Pińczowie. Trzy
syreny są w naprawie. Na stronie Internetowej: pinczow.com.pl na podstronie „Zarządzanie
kryzysowe” są opublikowane procedury szacowania skutków wystąpienia klęsk
żywiołowych na terenie Gminy. Na każdym piętrze w Urzędzie są zamieszczone sygnały
alarmowe i komunikaty ostrzegawcze oraz telefony alarmowe i informacje o zachowaniu się
ludności w sytuacjach zagrożeń.

1.9. W Urzędzie Gminy Kije 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 18.
W czasie kontroli (w dniu 28.11) podczas próby sprawdzenia działania systemu łączności
radiowej nawiązano łączność z UMiG Pińczów, nie nawiązano łączności
z UMiG Działoszyce. Sprawdzano również zasilanie awaryjne radiostacji. Akumulator był
niesprawny. W systemie Wykrywania i Alarmowania zainstalowanych jest 10 syren
alarmowych, w tym 1 syrena zainstalowana jest na budynku UG, a 9 w jednostkach OSP.
Dwie syreny uruchamiane są radiowo ze Stanowiska Kierowania KP PSP w Pińczowie
(OSP Kije oraz OSP Włoszczowice). Na stronie Internetowej www.kije.pl na podstronie
„Zarządzanie kryzysowe” są opublikowane informacje dotyczące numerów alarmowych
oraz rodzajów i sygnałów alarmowych, a także sposobów ogłaszania komunikatów
ostrzegawczych. Opublikowane są również informacje o postępowaniu ludności podczas
sytuacji ekstremalnych. W aktualnościach są publikowane ostrzeżenia i komunikaty oraz
informacje o zagrożeniach i awariach. Na tablicach informacyjnych na każdym piętrze
w Urzędzie są zamieszczone sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze.

2. W wyniku przeprowadzonej kontroli w Starostwie Powiatowym w Pińczowie w zakresie
działalności szkoleniowej i popularyzacyjnej zarządzania kryzysowego, ochrony ludności
i obrony cywilnej ustalono:

2.1. W Starostwie Powiatowym w Pińczowie tworzone były plany działania obrony cywilnej,
zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Kontrolujący otrzymali do wglądu „Plany
Działania Obrony Cywilnej Powiatu Pińczowskiego” na 2016 i 2017 rok oraz Zalecenia
Starosty Pińczowskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz
z dnia 29 grudnia 2015 r. i z dnia 31 grudnia 2016 r. do działalności w dziedzinie obrony
cywilnej, w których określone zostały cele, kierunki i priorytetowe zadania do realizacji
w 2015 oraz 2016 i 201”7 roku. W dniu 27 grudnia 2017 r. były wydane zalecenia do
działalności w dziedzinie obrony cywilnej oraz został opracowany Plan Działania Obrony
Cywilnej Powiatu Pińczowskiego na 2018 rok. W w/w dokumentach uwzględniono
przedsięwzięcia w zakresie: wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania,
organizacyjnym oraz planowania, zadania edukacyjne oraz zabezpieczenia logistycznego
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i infrastruktury technicznej. Zgodnie z zaleceniami Wojewody Świętokrzyskiego - Szeafa
Obrony Cywilnej Województwa do działalności w dziedzinie obrony cywilnej Starostwo
Powiatowe w 2016 i 201”7 roku przesłało do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego SUW w Kielcach sprawozdania dotyczące realizacji zadań zarządzania
kryzysowego i obrony cywilnej. - kopia zaleceń z 2015, 2016 1 2017 roku oraz kopie
planów z 2016 i 2107 roku stanowią załącznik do egzemplarza nr 2 projektu
wystąpienia pokontrolnego. Realizując Plan Pracy Rady Powiatu w roku 2016 i 2017
na Sesji Rady Powiatu zostały przedstawiane informacje z realizacji zadań z zakresu
zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej w powiecie pińczowskim. Zespół kontrolny
otrzymał również do wglądu zalecenia Starosty Pińczowskiego — Szefa Obrony Cywilnej
Powiatu z dnia 27 grudnia 2017 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej powiatu
pińczowskiego w 2018 roku oraz Roczny plan działania OC powiatu pińczowskiego
na 2018 rok.

2.2. W 2015 oraz 2016 i 2017 r. dokumentacja dotycząca realizacji zadań prowadzona była
w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w teczkach o symbolu: 5530 — Prace
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 5532 — Planowanie i prognozowanie działań
w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych oraz ich analizowanie, 5534 — Organizacja
łączności alarmowej, 5535 — Zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
i kryzysowych, 5520 — Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu i osobom
przebywającym czasowo na terenie powiatu, 5533 — Ocena Stanu Przygotowań Obrony
Cywilnej, 5552 — Organizacja Formacji Obronnych, 5521 — Współdziałanie
z organizacjami zajmującymi się organizowaniem i niesieniem pomocy i ratunku,
5550 — Plany Obrony Cywilnej, 5551 - Opracowywanie i uzgadnianie planów działania
w zakresie obrony cywilnej, 550 — Wyjaśnienia, interpretacje, opinie i akty prawne
dotyczące bezpieczeństwa ludności, spraw wojskowych i obronnych,5557 — Popularyzacja
obrony cywilnej oraz szkolenia w tym zakresie, 5541 — Planowanie zabezpieczenia
powiatu przed powodzią oraz analizowanie zagrożenia.

2.3. Sporządzony był „Roczny Plan Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”
na 2015, 2016 i 2017 rok. Zespół kontrolny otrzymał również do wglądu plan pracy PZZK
na 2018 rok - kopie rocznego planu pracy PZZK z 2015, 2016, 2017 oraz
z 2018 roku stanowią załączniki do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia
pokontrolnego. Głównymi tematami pracy PZZK były zagadnienia związane z analizą
zagrożeń, bieżącymi sprawami z zakresu zarządzania oraz doskonaleniem metod ich
rozpoznawania, ochroną przeciwpowodziową i ewakuacją ludności, organizacją i udziałem
w treningach i ćwiczeniach powiatowych, a także współpraca z organizacjami
pozarządowymi i stowarzyszeniami w akcjach służących popularyzacji zarządzania
kryzysowego i ochrony ludności. W planach określono termin realizacji oraz organizatora
i współorganizatora przedsięwzięcia. Podczas posiedzeń i spotkań PZZK sporządzane były
protokoły oraz listy obecności. Kontrolujący otrzymali do wglądu dokumentację
z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2015, 2016 r. i 2017
roku:
— z posiedzenia w dniu 11 marca 2015 roku r. w sprawie zagrożenia wystąpienia

afrykańskiego pomoru świń,
— z posiedzenia wspólnego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 30 listopada 2015 roku
w sprawie oceny stanu przygotowania jednostek organizacyjnych oraz odpowiednich
służb komunalnych do przeciwdziałania skutkom zimy 2015/2016, jak również
sprawdzenie przygotowania jednostek organizacyjnych oraz służb komunalnych do
przeciwdziałania skutkom zimy,

— z posiedzenia wspólnego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku r. w dniu 16 maja 2016 r. w sprawie
organizacji Swiatowych Dni Młodzieży 2016,
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— z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 19 lipca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych,

— z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 21 lipca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Zarządzenia Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca
2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych,

— z posiedzenia wspólnego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 25 listopada 2016 r.
w sprawie oceny stanu przygotowania jednostek organizacyjnych oraz odpowiednich
służb komunalnych do przeciwdziałania skutkom zimy 2016/2017, jak również
sprawdzenie przygotowania jednostek organizacyjnych oraz służb komunalnych do
przeciwdziałania skutkom zimy,

— z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pińczowie w dniu
29 grudnia 2016 r. w sprawie zwalczania ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HAPI) na terenie powiatu pińczowskiego,

— z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pińczowie w dniu
5 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HAPI) na terenie powiatu pińczowskiego,

— z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pińczowie w dniu
29 marca 2017 r. w sprawie Stop Pożarom,

— posiedzenia wspólnego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowej
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 8 czerwca 2017 r. w sprawie
Porozmawiajmy o Bezpieczeństwie — Możesz mieć na nie wpływ,

— posiedzenia wspólnego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowej
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku r. w dniu 17 listopada 2017 r. w sprawie oceny
stanu przygotowania jednostek organizacyjnych oraz odpowiednich służb komunalnych
do przeciwdziałania skutkom zimy 2017/2018, jak również sprawdzenie przygotowania
jednostek organizacyjnych oraz służb komunalnych do przeciwdziałania skutkom zimy.

2.4. Przeprowadzone były również szkolenia, treningi i ćwiczenia w których 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:
— w dniu 26.09.2017 uczestniczono w treningu z prognozowania skażeń wg norm

ATP-45D,
— w dniach 13-15.10.2015 r. uczestniczono w treningu systemu powszechnego

ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza w ramach ćwiczenia
„RENEGADE - SAREX l5/11”,

— w dniach 7-9czerwca 2016 r. uczestniczono w treningu systemu powszechnego
ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza w ramach ćwiczenia
„RENEGADE - SAREX 16/I”,

— w dniu 6-9 czerwca 2017 r. uczestniczono w treningu systemu powszechnego
ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza w ramach ćwiczenia
„RENEGADE - SAREX 17/I”,

— w dniu 1 sierpnia 2015r., 2016r., 2017 r. uczestniczono w treningu uruchomienia syren
alarmowych — upamiętniającym rocznicę Powstania Warszawskiego. W treningu udział
brał urzędy gmin, OSP, PSP, KP,

— w dniu 13.05.2016 r. na zaproszenie Komendanta PSP w Pińczowie podczas ćwiczeń
pk. „Las 2016”w pracach sztabu uczestniczyli przedstawiciele PZZK w Pińczowie,

— w dniu 27.04.2017r. na zaproszenie Komendanta PSP w Pińczowie podczas ćwiczeń
sprawdzających procedury zewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego dla
Terminala przeładunkowego Gazu LPG na terenie zakładu „Novatek Południe” — Wola
Żydowska 59 w pracach sztabu uczestniczyli przedstawiciele PZZK w Pińczowie,
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— w dniu 17.09.2017 r. na zaproszenie Komendanta PSP w Pińczowie podczas ćwiczeń
zgrywających Powiatową Kompanię Obwodową Komendanta PSP w Pińczowie
na temat. „Prowadzenie działań gaśniczych podczas powstania pożaru lasu, organizacja
zaopatrzenia wodnego przy wykorzystaniu PDW” w pracach sztabu uczestniczyli
przedstawiciele PZZK w Pińczowie,

— w dniu 12.09.2017 r. na zaproszenie Dyrektora ZOZ w Pińczowie podczas ćwiczeń
próbnej akcji ewakuacyjnej na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
w pracach sztabu uczestniczyli przedstawiciele PZZK w Pińczowie

2.5. Starosta Powiatu Pińczowskiego corocznie uczestniczył w szkoleniu obronnym
organizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW
w Kielcach tj.:
— w dniach 9-10.04.2015 r. (grupa szkoleniowa S-i/i),
— w dniach 15-16.03.2016 r. (grupa szkoleniowa Sill),
— w dniach 13-14.03.2017 r. (grupa szkoleniowa Si/i).
Wicestarosta uczestniczył w szkoleniach w dniach:
— i2-13.04.20i6 r. (grupa szkoleniowa S-1/2),
— 23-24.03.20 17 r. (grupa szkoleniowa S-1/2).
Z-ca Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich realizując zadania
z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej corocznie
uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego SUW w Kielcach w Kielcach tj.:
— 24-25.09.20i5 r. (grupa szkoleniowa P-3/1),
— 13-14.09.2016 r. (grupa szkoleniowa P-3/i),
— 28-29.09.2017 r. (grupa szkoleniowa P-3/i).
Ponadto Z-ca Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich uczestniczył
w dniach 20.01.2015 r., oraz 28.01.2016 r. w rocznych odprawach rozliczeniowo
zadaniowych w zakresie realizacji zadań obronnych w organach samorządu terytorialnego,
a obsady stałych dyżurów Starosty Pińczowskiego brały udział w treningach (10.02.20 15 r.
i 27.05.2015 r., 02.06.2016 r. i 03.11.2016 r., a także 2.03.2017 r. i 14.09.2017 r.)
prowadzonych przez Wojewodę Swiętokrzyskiego.

2.6. Na tablicach i gablotach informacyjnych w Starostwie Powiatowym byly zamieszczone
aktualne sygnały alarmowe i ostrzegania o zagrożeniach oraz informacje o sposobach
zachowania się ludności w sytuacji wystąpienia zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie
gmin i powiatu pińczowskiego. Na stronie Internetowej starostwa http://powiat.pinczow.pl/
na podstronie KOMUNIKATY są publikowane ostrzeżenia metrologiczne oraz informacje
z zakresu zarządzania kryzysowego w tym dotyczące rodzajów i sygnałów alarmowych oraz
sposobów ogłaszania komunikatów ostrzegawczych, a także numery telefonów alarmowych.
Opublikowane są również poradniki postępowania ludności podczas sytuacji ekstremalnych
i zagrożeń mogących wystąpić na terenie powiatu. Starostwo Powiatowe w Pińczowie
współpracowało przede wszystkim z: Policją, Strażą Pożarną, samorządami lokalnymi,
placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi społecznymi podczas realizacji
wojewódzkiego programu „Bezpieczne Swiętokrzyskie”, co rocznie włączając się do
rywalizacji o nagrodę „Koziołka” — 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 2017 r.
w konkursie pod hasłem w - „25 lat PSP — Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”). W ramach
współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, Starostwo Powiatowe
w roku 2015, 2016, 2017 i w roku bieżącym jest współorganizatorem Powiatowego
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”.
Ponadto, w roku 2015 i 2016 Starostwo Powiatowe w Pińczowie czynnie brało udział
w realizacji projektu pt. Swiętokrzyski Rajd Ratownictwa Medycznego.
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Podczas kontroli wykonane zostały zdjęcia: urządzeń łączności radiowej GM-360 Motorola
i radiostacji ICOM-7 18 do nasłuchu w systemie ostrzegania w Wydziale Organizacyjnym i Spraw
Obywatelskich oraz radiostacji GM-360 Motorola w sekretariacie w Starostwie Powiatowym
w Pińczowie, a także tablicy z sygnałami i telefonami alarmowymi oraz zachowania się w czasie
zagrożeń; urządzeń łączności radiowej Motorola GM -3 60 w sekretariacie w Urzędzie Miasta
i Gminy Pińczów oraz tablicy z sygnałami i zasadami zachowania się po ogłoszeniu alarmów
i komunikatów; urządzeń łączności radiowej GM-360 Motorola w sekretariacie w Urzędzie Gminy
Kije oraz tablicy z sygnałami alarmowymi i komunikatami ostrzegawczymi - które stanowią
załącznik do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego.

W pierwszym dniu kontroli (28.11) po spotkaniu z Wicestarostą Pińczowskim zespół kontrolny
otrzymał odpowiedzi i wyjaśnienia sporządzone na piśmie przez Zastępcę Kierownika Wydziału
Organizacji i Spraw Obywatelskich (na 12 str.) - które stanowią załącznik do egzemplarza nr 2
projektu wystąpienia pokontrolnego.

Na podstawie obowiązującego regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Pińczowie zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej
realizowane są przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich. W wydziale zatrudnionych
jest 13 osób. W wydziale realizowane są również zadania w zakresie działalności stowarzyszeń,
fundacji i klubów sportowych, spraw związanych z kombatantami, ochrony i promocji zdrowia,
porządku publicznego i współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami, spraw obronnych, biuro
rzeczy znalezionych, prowadzenia Kancelarii starostwa i Kancelarii Tajnej oraz obsługi Rady
Powiatu, Zarządu Powiatu i Sekretariatu Starosty. Zgodnie z zakresem czynności zadania z zakresu
zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej wykonywane są przez
Z-cę Kierownika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich oraz Referenta ds. bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego, do których należy również realizacja zadań z zakresu spraw obronnych
i kwalifikacji wojskowej. Referent ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego z dniem
1 października 2018 r. został powołany na Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych
w Starostwie Powiatowym w Pińczowie, który zatrudniony jest w Urzędzie od 24 stycznia
2018 roku.

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. od 1 do 10 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Pińczowie oraz Uchwały Nr 317/2017 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 29 listopada
2017 r. w sprawie uchwalenia oraz Uchwały Nr391/2018 z dniall maja 2018 r. w sprawie
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pińczowie stanowią
załącznik do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego.

Stwierdzone uchybienia

1. W czasie kontroli (w dniu 28.11) podczas sprawdzenia działania systemu łączności radiowej nie
nawiązano łączności z Urzędem Miasta i Gminy w Działoszycach. Z analizy dziennika kontroli
stanu łączności powiatu pińczowskiego wynika, iż UMiG w Działoszycach nie uczestniczył
w sprawdzeniu łączności w roku 2015, 2016, 201”7 oraz 2018 roku. Nieuczestniczenie gminy
Działoszyce w sprawdzeniu łączności może skutkować nieznajomością przez wyznaczonych
pracowników obsługi radiotelefonu i prowadzenia korespondencji w Systemie Łączności
Radiowej Zarządzania Kryzysowego Województwa Swiętokrzyskiego. W następstwie czego
podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej, może nie być zapewnione stałe i skuteczne
kierowanie oraz przekazywanie informacji i komunikatów w relacji Starostwo Powiatowe
w Pińczowie - UMiG w Działoszycach.
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2. Niesprawny był akumulator układu zasilania awaryjnego radiotelefonu Motorola GM-360
w UG Kije. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej niesprawność akumulatora, podczas
długotrwałej przerwy w dostawie energii elektrycznej (braku zasilania podstawowego), a także
w sytuacji gdy nastąpi nagła kumulacja rozmów telefonicznych (wszyscy będą się chcieli
dodzwonić do wszystkich) - może uniemożliwić prowadzenie korespondencji w Systemie
Łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego Województwa Swiętokrzyskiego. W wyniku
czego może nie być zapewnione stałe i skuteczne kierowanie oraz ostrzeganie i alarmowanie.

3. Występowały silne szumy i zakłócenia uniemożliwiające odbieranie sygnałów podczas
miesięcznych treningów odbioru sygnałów powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności
cywilnej o uderzeniach z powietrza, w których uczestniczyli pracownicy Starostwa
Powiatowego w Pińczowie. Brak możliwości odbioru sygnałów może uniemożliwić skuteczne
ostrzeganie i powiadamianie ludności powiatu pińczowskiego o zagrożeniu w sytuacji
kryzysowej, w czasie konfliktu militarnego i wojny.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, jak również fakt, iż wymienione systemy radiowe
są wykorzystywane między innymi dla potrzeb systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, o których mowa w ~ 3 pkt 6 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. Nr 96 poz.85)
oraz dla potrzeb systemu zarządzania kryzysowego, wnoszę 0:

1. Wyjaśnienie przyczyny braku łączności radiowej z Urzędem Gminy w Działoszycach
oraz podjęcie czynności w celu codziennego udziału gminy Działoszyce w kontroli łączności
radiowej.

2. Usunięcie niesprawności akumulatora w Urzędzie Gminy Kije oraz sprawdzanie raz na kwartał
zasilania awaryjnego radiotelefonów we wszystkich gminach powiatu pińczowskiego podczas
kontroli łączności radiowej sieci zarządzania i kierowania Wojewody Swiętokrzyskiego
zgodnie z corocznymi zaleceniami Wojewody Swiętokrzyskiego-Szefa Obrony Cywilnej
Województwa do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na dany rok kalendarzowy.

3. Zapewnienie działania radiostacji ICOM 718 w Starostwie Powiatowym w sposób nie
powodujący powstawania silnych szumów i zakłóceń podczas udziału w miesięcznych
treningach odbioru komunikatów w sieci powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności
cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

Poza stosowanymi metodami i sposobami popularyzacji wiedzy z zakresu zarządzania
kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej dobrą praktyką powinno być zamieszczanie
aktualnych informacji (na tablicach, w gablotach ogłoszeniowych, na stronach internetowych, itp.)
o rodzaju zagrożenia oraz najważniejszych zaleceniach dotyczących postępowania w przypadku
wystąpienia danego zdarzenia. Informacje powinny uwzględniać zmieniające się pory roku
i wiążące się z nimi ekstremalne warunki atmosferyczne.

Stopień realizacji zadań w zakresie działalności szkoleniowej i popularyzacyjnej zarządzania
kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej przez Szefa Obrony Cywilnej powiatu
pińczowskiego oceniono pozytywnie. Należy także podkreślić, że planowane i realizowane
w ramach tej działalności przedsięwzięcia umożliwiają właściwą koordynację realizacji zadań.
Analiza zaleceń, planów działania, dzienników oraz dokumentacji szkoleniowej pozwala prześledzić tok
planowania zadań w zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, organizacyjnym,
edukacyjnym oraz zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej. Dokumentacja została
opracowana i prowadzona była w sposób czytelny i wyczerpujący.
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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 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, Wójta Gminy Kije, a także
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań
mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a także o przekazanie - w terminie 21 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 niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
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Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 — Starosta Powiatu Pińczowskiego
Egz. nr 2 — ala
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