
Znak: ZK.I-0935- 5/07 Kielce, 2007-04-25

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej 25 kwietnia 2007 roku w Starostwie Powiatowym 
w Kazimierzy Wielkiej przez komisję składającą się z pracowników Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

Przewodniczący:
Włodzimierz Kuszak - kierownik oddziału: upow. Nr 176/07
Członkowie:
Jerzy Górak - starszy inspektor woj: upow. Nr 177/07
Jan Ziętal - starszy inspektor woj: upow. Nr 178/07

Komisja wpisała się do książki kontroli pod pozycją Nr 5/2007

Rodzaj kontroli – problemowa

Przedmiot kontroli:

Realizacja zadań Obrony Cywilnej (Ochrony Ludności)

1. Ocena działalności szkoleniowej i popularyzacyjnej za lata 2005-2006.

2. Utrzymanie  w  aktualności  dokumentacji  zapewnienia  funkcjonowania  publicznych 

urządzeń  zaopatrzenia  w  wodę  i  planów  ochrony  płodów  rolnych  oraz  zwierząt 

gospodarskich.

Kierownik jednostki kontrolowanej

Starosta - Jan Nowak

Informacji w czasie kontroli udzielał:

• Wicestarosta - Waldemar Trzaska

• Sekretarz Powiatu Kazimierskiego – Marek Krupa

Zadania  z  zakresu  Obrony  Cywilnej  (Ochrony  Ludności)  realizowane  są  przez  

dwóch   pracowników  z  Wydziału  Organizacyjnego:  Podinspektora  -  Panią  Agnieszkę 

Szarlinską oraz Podinspektora Łukasza Celeja.



0. Ocena działalności szkoleniowej i popularyzacyjnej za lata 2005-2006

Kontrolującemu  zostały  przedstawione  „Wytyczne  do  działania  w  zakresie  ochrony 

ludności i  obrony cywilnej” na lata 2005 i 2006 – wydane przez Szefa Obrony Cywilnej 

Powiatu  –  Starostę  Kazimierskiego.  Załącznikiem  do  wytycznych  są  zadania  w  zakresie 

przygotowania  i  realizacji  przedsięwzięć  ochrony ludności  i  obrony cywilnej.  Rozdział  3 

załącznika dotyczy szkolenia i popularyzacji zadań obrony cywilnej. Zawiera treść zadania, 

termin realizacji i odpowiedzialnego za wykonanie. 

Przedsięwzięcia reagowania kryzysowego realizowane były w 2005 i 2006 r. w oparciu 

o Roczny Plan Pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Plan zawiera temat 

przedsięwzięcia,  planowaną  datę  i  miejsce,  organizatora  i  współorganizatora  oraz  źródła 

finansowania. Plany został zatwierdzone przez Szefa PZRK – Wicestarostę Kazimierskiego.

W planach pracy PZRK uwzględniono zadania związane z ochroną przeciwpowodziową, 

zwalczaniem ptasiej grypy, przeciwdziałaniem zagrożeniom które mogą wystąpić w okresie 

zimy, zapewnieniem bezpiecznego odpoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Działalność  szkoleniowa  w  latach  2005  –  2006  ukierunkowana  była  głównie  na 

doskonalenie  działania  członków  zespołu  reagowania  kryzysowego,  podległych  struktur 

organizacyjnych,  szefów  straży  i  inspekcji  powiatowych  oraz  pracowników  starostwa 

realizujących zadania obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

Na  podstawie  przedstawionej  kontrolującemu  do  wglądu  dokumentacji  można  

stwierdzić, że:

• 14.04.2005 r. członkowie  PZRK wzięli udział w wojewódzkim ćwiczeniu aplikacyjnym 

„Współpraca  województwa  świętokrzyskiego  i  małopolskiego  w  zakresie  koordynacji 

działań ochronno - ratowniczych w przypadku powodzi”,

• 9.11.2006 r. brano udział w wojewódzkim treningu prognozowania skażeń wg. normy  

ATP – 45 B obowiązującej w NATO.

Ponadto odbyły się w 2005 r dwa  posiedzenia  PZRK, a w 2006 r. cztery.

Została  wykonana  dokumentacja  planistyczna,  organizacyjna  niezbędna  do 

przeprowadzenia  wyżej  wymienionych  przedsięwzięć.  Z  przeprowadzonych  posiedzeń  

i szkoleń sporządzane są protokoły i listy obecności. 

Na stronie internetowej www.powiat.kazimierzaw.pl  w linku „Wydziały i kompetencje” 

zawarto informacje dotyczące działania wydziału organizacyjnego w tym o załatwianie spraw 

ochrony  przed  klęskami  żywiołowymi,  ochrony  przeciwpożarowej.  Publikowane  były 

wytyczne  Głównego  Lekarza  Weterynarii  dla  rolników  utrzymujących  drób  oraz 
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rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 r. w sprawie 

zarządzenia  środków  związanych  z  zagrożeniami  wystąpienia  wysoce  zjadliwej  

grypy ptaków. Strona jest w trakcie aktualizacji – oświadczył Pan Marek Krupa.

Pani Agnieszka Szarlińska – oświadczyła, że na tablicach znajdujących się na korytarzach 

zamieszczane są informacje z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz obrony cywilnej, 

między  innym  o  zagrożeniach  związanych  z  ptasią  grypą,  wypalaniem  traw,  powodzią  

i  podtopieniami.  Do szkół  przesyłane były informacje o  zachowaniu się  w sytuacji  ataku 

terrorystycznego.  W  roku  szkolnym  2005/2006  organizowane  były  w  gimnazjach  oraz 

szkołach średnich konkursy i zawody strzeleckie.

Starosta  Kazimierski  –  Pan  Jan  Nowak  uczestniczył  w  styczniu  i  lutym  2007  r.  

w szkoleniach obronnych organizowanych w Świętokrzyski Urzędzie Wojewódzkim.

Naczelnik  Wydziału  Komunikacji  i  Drogownictwa  –  Pan  Tadeusz  Bator  ukończył  

w 2005 r. Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obronnej w Warszawie.

Pan  Łukasza  Celej  -   Podinspektor  z  WO  uczestniczył  w 2006  r.  w  szkoleniu 

zorganizowanym przez Wydział Zarządzania Kryzysowego ŚUW na temat „Zbieranie, ocena 

i wymiana informacji o użyciu broni NBC w systemie wykrywania i alarmowania zgodnie  

z normą ATP-45 (B)”.

Ponadto Pan Marek Krupa oświadczył,  że pracownicy realizujący zadania zarządzania 

kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej brali udział w szkoleniach organizowanych 

przez  Federację  Rozwoju  Demokracji  Lokalnej  Oddział  w  Kielcach  dla  pracowników 

urzędów gminnych, miejskich oraz starostw powiatowych.

1. Utrzymanie w aktualności dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych 

urządzeń  zaopatrzenia  w  wodę  i  planów  ochrony  płodów  rolnych  oraz  zwierząt 

gospodarskich

Kontrolą  w  tym  zakresie  objęto  dokumentację  powiatową  Urzędu  Miasta  i  Gminy 

Kazimierza Wielka, Urzędu Gminy Opatowiec. Dokumentację Miasta i Gminy Kazimierza 

Wielka  przedłożył  Inspektor  ds.  obrony  cywilnej  -  Pan  Andrzej  Blady.  Dokumentacja 

zaopatrzenia  w  wodę  w  warunkach  specjalnych  została  opracowana  przez  Koordynatora 

Gminnego  Pana  Mariana  Książek  –  Prezesa  Związku  Międzygminnego  „Nidzica”  

w  Kazimierzy  Wielkiej.  Dokumentacja  została  uzgodniona  z  Powiatowym  Inspektorem 

Sanitarnym, Koordynatorem Powiatowym i Koordynatorem Wojewódzkim. 
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Plan ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich produktów żywnościowych i pasz 

opracował Pan Andrzej Blady. 

W przedstawionej dokumentacji Miasta i Gminy Kazimierza Wielka występują różnice  

w  zakresie  ilości  ludności  i  zwierząt  gospodarskich.  W  związku  z  tym  należy  dokonać 

korekty  w  tym  zakresie  w  planie  ochrony  płodów  rolnych,  zwierząt  gospodarskich, 

produktów żywnościowych i pasz.

Dokumentację Urzędu Gminy Opatowiec przedłożył Pan Stanisław Kurek – Kierownik 

USC nadzorujący realizację  zadań obrony cywilnej.  Dokumentację  zaopatrzenia  w wodę  

w  warunkach  specjalnych  opracował  Koordynator  Gminny  -  Kierownik  Gospodarki 

Komunalnej  –  Pan  Jan  Zbertek. Dokumentacja  została  uzgodniona  z  Powiatowym 

Inspektorem  Sanitarnym,  Koordynatorem  Powiatowym  i  Koordynatorem  Wojewódzkim  

w 2007 roku. Natomiast plan ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów 

żywnościowych i pasz został opracowany w 2004 roku. 

W  przedstawionej  dokumentacji  Gminy  Opatowiec  występują  różnice  

w zakresie  ilości  ludności.  W związku z  czym należy dokonać  korekty w tym zakresie  

w planie ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów żywnościowych i pasz.

Dokumentacja  powiatowa  zaopatrzenia  w  wodę  w  warunkach  specjalnych  oraz  plan 

ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich produktów żywnościowych i pasz powiatu 

kazimierskiego jest w trakcie aktualizacji.

Aktualizacji  dokumentacji  zaopatrzenia  w  wodę  w  warunkach  specjalnych  dokonuje 

Inspektor z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pani Agata Wróbel. 

Aktualizację  planu  ochrony  płodów  rolnych,  zwierząt  gospodarskich  produktów 

żywnościowych  i  pasz  dokonuje  Inspektor  z  Wydziału  Rolnictwa  i  Ochrony  

Środowiska– Pani Barbara Oziębło - Kwiecień.

USTALENIA

Zadania  w  zakresie  ochrony  ludności  (obrony  cywilnej)  są  wykonywane  na 

zadawalającym poziomie.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji można stwierdzić, że  w 2006 r. nie zostało 

przeprowadzone ćwiczenie PZRK. Protokoły z  posiedzeń PZRK nie zawierają wniosków, 

które winny być przekazane do podmiotów realizujących zadania reagowania kryzysowego 

na terenie powiatu kazimierskiego.
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Nie dokonano aktualizacji dokumentacji zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych 

w  terminie  do  30  października  2006  r.  określonym  w  piśmie  znak:ZK.III-5255-3/8/06  

z dnia 30 czerwca 2006 r.  z Wydziału Zarządzania Kryzysowego ŚUW oraz w kolejnym 

terminie  do  31  marca  2007  r.  określonym  na  spotkaniu  w  listopadzie  2006  r.  

w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Nie został  powołany koordynator  powiatowy 

ds. zabezpieczenia ludności w wodę.

Do dnia  dzisiejszego nie  została  złożona  w starostwie  dokumentacja  Miasta  i  Gminy 

Skalbmierz mimo uzgodnienia z Koordynatorem Wojewódzkim w dniu 26 marca 2007 roku.

Zakresy obowiązków i czynności pracowników Wydziału Organizacyjnego realizujących 

zadania obrony cywilnej i ochrony ludności obejmują również zadania związane z poborem, 

akcją  kurierską,  stałym  dyżurem,  zaopatrzeniem  materiałowym  urzędu,  prowadzeniem 

archiwum oraz z obsługą posiedzeń Zarządu Powiatu Kazimierskiego.

Kierownik  jednostki  kontrolowanej  został  poinformowany,  że  może  zgłosić  w ciągu  

7 dni  od daty podpisania  protokołu,  pisemne wyjaśnienie  -  co do zawartych w protokole 

ustaleń oraz o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli i złożeniu w terminie 7 dni  

od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.

Zapoznałem się z treścią protokołu
Kierownik jednostki kontrolowanej Podpis komisji:

/ - / / - / 

Rozdzielnik:

1. a/a
2. Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
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