
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
SZEF OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA

Znak: BiZK.IV.431.6.2021

Pan
Mirosław Gębski

Kielce, dnia 23-12-2021

Starosta Kielecki

Szef Obrony Cywilnej Powiatu

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Kielcach oraz w Urzędzie Gminy
w Masłowie i w Urzędzie Gminy Zagnańsku

w dniach 01 — 02 grudnia 2021 roku, na temat „Funkcjonowanie na terenie powiatu
systemu łączności, wykrywania i alarmowania oraz tworzenia i przygotowania do
działania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych”

przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:
Włodzimierz Kuszak - Kierownik oddziału

Członek Zespołu Kontrolnego:
Edward Lipiec Inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do
oraz 799/2021 z dnia 29 listopada 2021
Swiętokrzyskiego - Szefa Obrony Cywilnej
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

przeprowadzenia kontroli Nr: 798/2021
r. wydanych z upoważnienia Wojewody
Województwa przez Dyrektora Wydziału

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Realizacja zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej:
1. Funkcjonowanie na terenie powiatu systemu łączności oraz wykrywania

i alarmowania.
2. Działalność w zakresie przygotowania do działania formacji obrony cywilnej

i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych.



Czynnościami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2021 r. oraz
działania podejmowane przed i Po wskazanym okresie, które miały bezpośredni związek
z przedmiotem kontroli, w zakresie:
— współpracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego ze strażą pożarną, policją,

pogotowiem ratunkowym — na administrowanym terenie, a także z Centrum
Powiadamiania Ratunkowego i Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym
prowadzenia dziennika ewidencji otrzymanych sygnałów w sieci ostrzegania
o zagrożeniach uderzeniami z powietrza,

— wykonania planu działania w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego
i ochrony ludności w powiecie kieleckim (starostwie powiatowym) na 2019 - 2020
i 2021 rok. Analiza planów pod kątem toku planowania oraz realizacji zadań
szkoleniowych i popularyzujących obronę cywilną, ochronę ludności i zarządzanie
kryzysowe, w tym zapewnienia funkcjonowania na terenie powiatu systemu łączności oraz
wykrywania i alarmowania,

— dokumentowania działalności szkoleniowej w 2019 - 2021 r. (programy i plany szkoleń
z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego oraz
dokumentacja przeprowadzonych ćwiczeń, gier decyzyjnych, dzienniczki, listy obecności),

— udziału w latach 2019 - 2021 kadry kierowniczej i pracowników realizujących zadania
obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w grach decyzyjnych,
ćwiczeniach, treningach, kursach, konferencjach, warsztatach, naradach, seminariach
(zaświadczenia o ukończonym kursie, szkoleniu itp.), a także (lub) udział w zwalczaniu
klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska,

— popularyzacji w 2019 - 2020 i 2021 r. obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania
kryzysowego (organizacja lub współorganizacja konkursów, publikacja artykułów,
wywiady, pogadanki, zamieszczanie informacji na tablicach i w gablotach ogłoszeniowych
oraz w Internecie, itp.),

— wykonania Planu Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na
2019 - 2020 i 2021 r., w tym dokumentowanie działalności oraz prowadzenie obsługi
kancelaryjno - biurowej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (zawiadomienia,
protokoły, listy obecności, monitorowanie realizacji wniosków),

— integrowania sił do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk
żywiołowych i zagrożeń środowiska.

Kontrolę irzeprowadzono w obecności:

Starosty Kieleckiego - Mirosława Gębskiego

Wicewójta Gminy Masłów - Moniki Dolezińskiej - Włodarczyk

Sekretarza Gminy Zagnańsk - Aleksandry Stępień

Ustalenia zawarte w poniższym dokumencie oparto o analizę przedłożonych do kontroli
dokumentów w Starostwie Powiatowym w Kielcach, materiałów własnych Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, jak
również uzyskanych odpowiedzi i wyjaśnień od pracowników Starostwa Powiatowego
w Kielcach i pracowników wizytowanych jednostek samorządu terytorialnego.
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Komisja wpisała się do książki kontroli w:

1) Starostwie Powiatowym w Kielcach
2) Urzędzie Gminy w Masłowie
3) Urzędzie Gminy w Zagnańsku

- pod pozycją Nr 11/2021
- pod pozycją Nr 6/202 1
- pod pozycją Nr 4/202 1

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:

W Starostwie Powiatowym w Kielcach 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. Na wyposażeniu są dwa radiotelefony Motorola: DM - 4601e
oraz DM — 3601, jeden radiotelefon pracujący na kanale częstotliwości Wojewody
Świętokrzyskiego (przemienrńk), natomiast drugi na kanale częstotliwości powiatu (Kielce).
Dwa zestawy radiowe Motorola zainstalowane są w pok. nr 264 w Biurze Zarządzania
Kryzysowego - Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego, na II piętrze budynku
Starostwa. W okresie objętym kontrolą od stycznia 2019 r. do dnia 30 listopada 2021 r.
kontrola łączności radiowej w sieci zarządzania i kierowania Wojewody
Swiętokrzyskiego w relacji Starostwo Powiatowe podległe Gminy była prowadzona od
2 do 10 razy w miesiącu - kopie Dzienników sprawdzenia łączności na terenie powiatu
kieleckiego z roku 2019, 2020, 2021 stanowią załącznik do egzemplarza nr 2 projektu
wystąpienia pokontrolnego. W czasie kontroli (w dniu 01.12.2021 r.) sprawdzono działanie
systemu łączności radiowej w relacji Starostwo Powiatowe w Kielcach - Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Starostwo Powiatowe z przypadkowo wybranymi
gminami tj. z gminą: Łopuszno, Masłów, Zagnańsk. Podczas sprawdzania łączności
stwierdzono dobrą znajomość obsługi oraz prowadzenia korespondencji radiowej.
Stwierdzono również możliwość pracy radiostacji na zasilaniu awaryjnym - podczas
sprawdzenia łączności, z Urzędem Gminy w Masłowie. Z prowadzonej w Wojewódzkim
Centrum Zarządzania Kryzysowego w SUW w Kielcach „Tabeli stanu łączności radiowej”
wynika, że Starostwo Powiatowe w Kielcach uczestniczyło w codziennych sprawdzeniach
łączności.

— w Urzędzie Gminy w Masłowie 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 DM - 4601e znajduje się w pokoju
Wicewójta (p0k. nr 11) przyległym do sekretariatu w Urzędzie Gminy w Masłowie, na
I piętrze budynku Urzędu Gminy. W czasie kontroli (w dniu 01.12.2021 r.)
sprawdzono działanie systemu łączności radiowej w relacji UG Masłów — Starostwo
Powiatowe oraz stwierdzono możliwość pracy radiostacji na zasilaniu awaryjnym -

podczas sprawdzenia łączności z Urzędem Gminy w Górnie. W czasie sprawdzania
łączności stwierdzono dobrą znajomość obsługi radiotelefonu i prowadzenia
korespondencji.

— w Urzędzie Gminy w Zagnańsku 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 DM — 4601e znajduje się w sekretariacie
UG - na I piętrze w pok. nr 19. W czasie kontroli (w dniu 01.12.2021 r.) sprawdzono
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działanie systemu łączności radiowej w relacji UG Zagnańsk — Starostwo Powiatowe
oraz stwierdzono możliwość pracy radiostacji na zasilaniu awaryjnym - podczas
sprawdzenia łączności z Urzędem Gminy w Miedzianej Górze. W czasie sprawdzania
łączności stwierdzono dobrą znajomość obsługi radiotelefonu i prowadzenia
korespondencji.

W Starostwie Powiatowym w Kielcach prowadzony był miesięczny trening odbioru
sygnałów powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu
uderzeniami z powietrza. Radiostacja ICOM-7410, do nasłuchu sygnałów w systemie
ostrzegania - zainstalowana jest w pok. nr 264 w Biurze Zarządzania
Kryzysowego - Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego. Kopia Dziennika
ewidencji otrzymanych sygnałów w sieci ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza
(z 2019 r. i 2020 r.) stanowi załącznik do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia
pokontrolnego. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że w 2019 r. oraz w 2020 r.
występowały silne zakłócenia, co utrudniało odbieranie sygnałów. Zespól Kontrolny nie
otrzymal do wglądu dokumentacji dotyczącej udzialu w treningach w 2021 roku.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny ustalił, że w Starostwie
Powiatowym w Kielcach / Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadzony jest
od 25 czerwca 2016 r. „Dziennik zdarzeń i przeprowadzonych czynności”. Dziennik składa
się z opisu zadania, polecenia, czynności, wydarzenia itp. oraz daty i czasu wskazania, kto
przyjął i komu została informacj a przekazana, a także z opisu działania/realizacji.

Z ustaleń przeprowadzonych przez Zespół kontrolerów Wojewody Swiętokrzyskiego
Szefa Obrony Cywilnej Województwa wynika, że w związku z obowiązującym w Polsce od
20 marca 2020 r. stanem epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii) Starosta Kielecki
zawarł stosowną umowę w zakresie wynajmowania pokoi hotelowych wraz z wyżywieniem
dla osób odbywających kwarantannę oraz co miesiąc przekazuje informacje o ilości osób
przebywających na kwarantannie wraz z kosztami zakwaterowania do Wojewody
Swiętokrzyskiego za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzowego
SUW w Kielcach.

W ramach współpracy Biura Zarządzania Kryzysowego/Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego ze strażą, policją czy pogotowiem ratunkowym oraz innymi
podmiotami, sporządzona jest baza teleadresowa. Zespół kontrolny otrzymał do wglądu spis
telefonów, adresów skrzynek poczty elektronicznej (e-mail) służb, inspekcji oraz jednostek
organizacyjnych powiatu kieleckiego, a także tabelę z danymi teleadresowymi osób
funkcyjnych starostwa kieleckiego oraz listę osób reklamowanych na wniosek w starostwie
powiatowym w Kielcach.

Na terenie powiatu Kieleckiego znajduje się 107 syren alarmowych. Podczas
wojewódzkiego treningu systemu alarmowania ludności przeprowadzonego w dniu
01 sierpnia 2021 r. w ramach upamiętnienia 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
uruchomiono 101 syren. Z powodu awarii nie wlączono syreny: OSP Makoszyn, OSP
Wola Murowana oraz z powodu niezapewnienia obsługi: OSP Bolmin, OSP Ostrów,
OSP Gnieździska i w Kopalni Wapienia Morawica — kopia sprawozdania
z wojewódzkiego treningu z dnia 17 września 2021 r. (znak: BiZKI.642.26.2021)
przekazanego z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW w Kielcach do
Starostów i Prezydenta Miasta Kielce stanowi załącznik do egzemplarza
nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego.

Na stronie internetowej starostwa https ://wwwj~owiat.kielcej,l/ w zakładce
Bezpieczeństwo (https ://www~powiat.kielce .pl/bezrieczenstwo/index) publikowane są
informacje dotyczące aktualnie występujących zagrożeń związanych z „Profilaktyką
Covid-19”, „ASF - Afrykańskim Pomorem Swiń” oraz związane z „Bezpieczeństwem
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i porządkiem publicznym”, „Zarządzaniem kryzysowym”, „Obroną cywilną”, „Ochroną
przeciwpożarową”. Bieżące komunikaty i ostrzeżenia publikowane są również na głównej
stronie w „Aktualnościach”.

W zakładce „Dla gmin” (https://www.powiat.kielce.pl/dla-~min) publikowane są
informacje dotyczące aktualnych wydarzeń na terenach gmin w powiecie kieleckim.

Na tablicach informacyjnych w Starostwie są zamieszczone sygnały alarmowe
i komunikaty ostrzegawcze oraz zasady zachowania się ludności w czasie zagrożeń.

— na stronie internetowej Urzędu Gminy w Masłowie (httis://www.maslowjl)
w zakładce „Dla Mieszkańców” na podstronie „Bezpieczeństwo” opublikowane są
informacje dotyczące numerów alarmowych oraz sygnałów alarmowych
i komunikatów ostrzegawczych, zasad postępowania ludności, a także poradniki dla
ludności o zachowaniu się w sytuacjach ekstremalnych. Na tablicach informacyjnych
w Urzędzie Gminy wywieszone są sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze oraz
zasady zachowania się ludności,

— na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zagnańsku (https://www.zagnansk.pl)
w zakładce „Mieszkaniec” na podstronie „Sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe
i obrona cywilna” opublikowane są informacje dotyczące profilaktyki Covid -19,
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz w zakresie kwalifikacji wojskowej,
a także poradniki, instrukcje i publikacje popularyzujące bezpieczeństwo
i zachowanie się ludności w sytuacjach ekstremalnych. Na podstronie
„Bezpieczeństwo” opublikowane są informacje dotyczące Ochotniczych Straży
Pożarnych, dane kontaktowe do Komisariatu Policji oraz w „Internetowym systemie
ostrzegania” publikowane są informacje o zagrożeniach oraz aktualne komunikaty
i ostrzeżenia.

W związku z Uchwałą nr XVIII/21/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia
23 marca 2020 r. przyjęty został „Powiatowy Program zapobiegania przestępczości
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego powiatu Kieleckiego
na lata 2020-2025”, który został opracowany w oparciu o elementy Rządowego Programu
Zapobiegania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpiecznej”
im. Władysława Stasiaka i jest kontynuacją działań powiatu kieleckiego z lat poprzednich
w zakresie porządku i bezpieczeństwa obywateli.

W celu zapewnienia realizacji zadań wydane zostały zalecenia i wytyczne Szefa Obrony
Cywilnej Powiatu — Starosty Kieleckiego, a także opracowane zostały oraz uzgodnione
z Wojewodą Swiętokrzyskim - Szefem Obrony Cywilnej Województwa plany działania
obrony cywilnej Powiatu Kieleckiego na rok 2019, 2020 i 2021 - kopie zaleceń i wytycznych
oraz planów działania stanowią załączniki do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia
pokontrolnego.

Sporządzony został Plan pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w Kielcach na 2021 rok. Zespół Kontrolny otrzymał do wglądu sprawozdania, protokoły,
notatki z posiedzeń przeprowadzonych w 2021, 2020, 2019 r. wraz z listami obecności.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji można stwierdzić, że głównymi zadaniami
prac PZZK w 2021 oraz w 2020 r. i 2019 r. były zagadnienia związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 9, a także dokonanie oceny skutków pożaru
składu materiałów niebezpiecznych, który powstał w dniu 19 kwietnia 2020 r.
w miejscowości Sitkówka - Nowiny przy ul. Perłowej 18 oraz doskonalenie procedur
współdziałania w związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się w Polsce
wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Przedstawicielem starostwa oddelegowanym do udziału w „Powiatowym ćwiczeniu
taktyczno-bojowym — Andrzej ówka 21” zorganizowanym w dniu 13 września 2021 r. przez
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, był Pan Krzysztof Janicki.
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W opinii Komendanta Miejskiego PSP „Wspólne manewry w dniu 13 września 2021 r. były
znakomitym dowodem wyśmienitej współpracy i reagowania podczas zagrożeń pożarowych
obszarów leśnych. Zaangażowanie pracownika Biura Zarządzania Kryzysowego w czasie
ćwiczeń pozwoliło na szybką realizację założonych w ćwiczeniu celów, osiągnięcie
pozytywnych wyników i wzajemne zacieśnianie współpracy” - kopia pisma Komendanta
Miejskiego PSP stanowi załącznik do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego.

Pan Wiesław Pióro — Inspektor w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Kielcach brał udział w dniu 13 grudnia 2016 r. w szkoleniu na
temat „Prawo humanitarne wobec współczesnych wyzwań — rola i miejsce administracji
publicznej” zorganizowanym w Krakowie przez Komendę Główną Państwowej Straży
Pożarnej - Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz ukończył w dniach
26-28 kwietnia 2017 r. szkolenie instruktora obrony cywilnej w zakresie powszechnej
samoobrony ludności, które zorganizowane było w Szkole Aspirantów Państwowej Straży
Pożarnej Krakowie.

Pan Krzysztof Janicki — Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego uczestniczył
w 2021 r. w szkoleniach zorganizowanych przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
na temat „Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych” oraz „Zarządzanie kryzysowe
w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym”~.

Pan Mirosław Gębski — Starosta Kielecki wziął udział w szkoleniu w dniach 15-17 maja
2019 r. zorganizowanym w Międzywojewódzkim Ośrodku Szkolenia Obrony Cywilnej
i Administracji w Białymstoku przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju w zakresie kompetencji
i zadań organów administracji samorządowej podczas realizacji zadań ochrony ludności,
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Ponadto Pan Tomasz Pleban — Wicestarosta Kielecki uczestniczył w 2021 r.
w szkoleniach obronnych w trybie zdalnym - na Wyższym Kursie Obronnym,
zorganizowanych przez Departament Strategii i Planowania Obronnego - Ministerstwa
Obrony Narodowej.

2. W zakresie tworzenia i przygotowania do działań formacji obrony cywilnej
i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych, stwierdzono:

Starosta Kielecki - Szef Obrony Cywilnej Powiatu nie powołał na szczeblu powiatu
farmacji obrony cywilnej, natomiast zgodnie z uzyskaną informacją, rolę tę pełni Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz struktury stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym
w Kielcach.

Zarządzeniem Nr 152/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie powołania
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i określenia jego regulaminu
organizacyjnego Starosta określił jego organizację. Siedzibą PCZK jest Starostwo Powiatowe
w Kielcach ul. Wrzosowa 44. W regulaminie organizacyjnym Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Kielcach stanowiącym załącznik do zarządzenia
nr 152/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. określone zostały szczegółowe zadania PZZK, tryby
funkcjonowania, zadnia osób funkcyjnych, obowiązki dyżurnych PCZK i pracownika
wykonującego zadania z zakresu analizy i oceny zagrożeń, a także obieg informacji
o zdarzeniach lub zagrożeniach oraz sposób dokumentowania pracy PCZK - kopia
zarządzenia nr 152/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. stanowi załącznik do egzemplarza nr 2
projektu wystąpienia pokontrolnego. PCZK funkcjonuje w trybie: zwyczajnym oraz
alarmowym i nadzwyczajnym. Obsadę PCZK w zwyczajnym trybie funkcjonowania stanowią
pracownicy Starostwa Powiatowego zatrudnieni w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego
i Bezpieczeństwa (Biurze Zarządzania Kryzysowego). W trybie alarmowym
i nadzwyczajnym PCZK jest uzupełniane o pracowników innych wydziałów Starostwa
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w zależności od rodzaju i skali sytuacji kryzysowej, a także o dyżury pełnione
w odpowiednich komórkach organizacyjnych przez funkcjonariuszy służb, inspekcji, straży.
W sytuacji nadzwyczajnej Centrum jest obsługiwane w ramach stałego dyżuru
Starosty Kieleckiego.

Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z porozumienia nr 26 z dnia 2 października
2015 r. zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kielcach, a Komendą Miejską
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz w związku z zarządzeniem nr 152/2015 z dnia
6 listopada 2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
i określenia jego regulaminu organizacyjnego, częściową obsługę PCZK (w dni robocze w
godz. 15.15 do 7.15), a także w dni wolne od pracy zapewnia Komenda Miejska PSP
w Kielcach, która jest zobowiązana do niezwłocznego powiadamiania Starosty — jako
przewodniczącego PZZK o zaistniałej sytuacji kryzysowej oraz właściwe inspekcje, straże
i służby, a także z uwagi na lokalizację zdarzenia o charakterze kryzysowym właściwego
przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: wójta/burmistrza lub jego
zastępcę kopia porozumienia nr 26 z dnia 2 października 2015 r.. r. stanowi załącznik do
egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Obrony Cywilnej Powiatu — Starosty Kieleckiego
nr 47/2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego, zespół odpowiedzialny jest za zabezpieczenie procesu kierowania przez
Starostę działaniami polegającymi na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu
do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzania
zasobów i infrastruktury krytycznej - kopia zarządzenia nr 4 7/2019 z dnia 22 marca 2019 r.,
stanowi załącznik do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego. W czasie
obowiązywania stanu klęski żywiołowej lub innego stanu nadzwyczajnego, zagrożenia na
obszarze kraju, województwa lub powiatu Zespół pracuje - w systemie całodobowym.

W celu realizacji zadań związanych z organizacją systemu stałych dyżurów oraz
zapewnienia przekazywania decyzji uprawnionych organów w sytuacji wprowadzania
wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania przedsięwzięć i procedur
systemu zarządzania kryzysowo Starosta Kielecki wydał zarządzenie nr 3767/2021 w dniu
30 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania
gotowości obronnej państwa. Zadaniem obsad systemu stałych dyżurów jest także
zapewnienie warunków ciągłego kierowania i koordynowana w Starostwie oraz jednostkach
organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Starostę Kieleckiego - kopia
zarządzenia nr 3767/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik do egzemplarza nr 2
projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zawarte zostało również porozumienie w dniu 24 maja 2016 r. pomiędzy Wojskowym
Komendantem Uzupełnień w Kielcach, a Starostą Powiatu Kieleckiego w sprawie
przekazywania informacji w zakresie skażeń i zakażeń, bazy danych oraz wspólnych ćwiczeń,
treningów i szkoleń w zakresie systemu wykrywania skażeń i alarmowania - kopia
porozumienia stanowi załącznik do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego.

Na podstawie porozumienia nr 4/DB/20 19 zawartego w dniu 10 czerwca 2019 r.
pomiędzy Starostą Powiatu Kieleckiego, a Polskimi Sieciami Energetycznymi Spółką
Akcyjną z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna, ustalone zastały zasady współpracy dotyczące
ochrony infrastruktury krytycznej zlokalizowanej na obszarze powiatu kieleckiego - kopia
porozumienia stanowi załącznik do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego.

Starosta w wyżej wymienionych przepisach prawa miej scowego wskazał na istotną rolę
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie - jako ogniwa sprawnego
obiegu informacji, zbierania meldunków o wykrytych zagrożeniach, zdarzeniach i innych
sytuacji mogących mieć bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa w powiecie.
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W przyjętym rozwiązaniu rolę formacji obrony cywilnej pełnią funkcjonujące na co dzień
struktury organizacyjne urzędu oraz służb, inspekcji, straży - realizujące zadania w sferze
bezpieczeństwa powszechnego.

Z ustaleń kontrolerów Wojewody Swiętokrzyskiego — Szefa Obrony Cywilnej
Województwa wynika, że na terenie powiatu kieleckiego w świetle obowiązujących
przepisów nie funkcjonowala żadna formacja obrony cywilnej. Z poczynionych ustaleń
wynika, że na terenie powiatu planuje się wykorzystać do realizacji zadań ochrony ludności
i obrony cywilnej jednostki organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Powiatu
Kieleckiego, mające być w jakimś stopniu zalążkami do tworzenia formacji obrony cywilnej
i formalnie nie mogący przyjmować nazewnictwa formacji obrony cywilnej. Został
sporządzony wykaz organizacji pozarządowych składający się z: nazwy gminy (obszaru
działania) oraz nazwy jednostki organizacyjnej, ilości osób/zespołów, wykazu ważniejszego
sprzętu - jego rodzaju/ilości. Do głównych podmiotów przewidzianych do realizacji zadań
ratowniczych i ochrony ludności oraz obrony cywilnej należą Ochotnicze Straże Pożarne
funkcjonujące w gminach na terenie powiatu kieleckiego. Wykaz został przekazany do
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Swiętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach.

Podsumowując zagadnienia związane z obecnym stanem formacji obrony cywilnej na
terenie powiatu kieleckiego, należy uwzględnić i podkreślić, iż Szef Obrony Cywilnej
Powiatu i szefowie obrony cywilnej wizytowanych jednostek samorządowych wskazywali, że
na obecny stan obrony cywilnej miały wpływ: przekształcenia ustrojowe, aktualne
obowiązujące podstawy prawne z zakresu obrony cywilnej, posiadane i wygospodarowane
środki finansowe oraz funkcjonowanie służb, inspekcji, straży, jednostek KSRG, itp.
Wskazywano również, że jednym ze sposobów zwiększających przydatność i skuteczność
działania formacji obrony powinno być rozwiązanie, iż członkowie ochotniczych straży
pożarnych powinni otrzymywać przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do formacji
w uzgodnieniu z właściwą terytorialnie Wojskową Komendą Uzupełnień i w okresie wojny
realizować zadania obrony cywilnej. Analiza obowiązujących przepisów prawnych prowadzi
także do wniosku, że brak jest jednoznacznego ustalenia kompetencji i wzajemnej relacji
funkcjonujących na co dzień struktur organizacyjnych urzędów administracji publicznej oraz
instytucji i służb ratowniczych, co może powodować wątpliwości co do tego, kto i w jakim
zakresie odpowiada za wykonanie poszczególnych zadań. Funkcjonujące struktury w ramach
zarządzania kryzysowego w sytuacji wojny i klęski żywiołowej realizują zadania zbieżne
z formacjami obrony cywilnej.

Zespół kontrolerów Wojewody Swiętokrzyskiego — Szefa Obrony Cywilnej
Województwa zauważa, iż z powodu braku środków finansowych na funkcjonowanie
i realizację zadań obrony cywilnej przez samorządy, stałego obniżania poziomu finansowania
obrony cywilnej i braku szczegółowych przepisów prawnych w obszarze ochrony ludności
i obrony cywilnej, priorytetem na chwilę obecną stało się dążenie do zabezpieczenia realizacji
podstawowych zadań obrony cywilnej. Istnieje potrzeba przeznaczenia znacznych środków
finansowych na szczeblu państwa, w tym również na poziomie województwa i powiatu na
zakup i unowocześnienie bazy oprzyrządowania technicznego, stosownego do zabezpieczenia
realizacji zadań postawionych przed obroną cywilną.

Podczas kontroli wykonane zostały zdjęcia:

1. Urządzeń łączności radiowej DM - 4601e Motorola oraz DM—3601 Motorola i radiostacji
ICOM-74 10 zainstalowanych w Biurze Zarządzania Kryzysowego - Wydziale Organizacji
i Zarządzania Kryzysowego (II piętro, pok. nr 264), a także tablicy zamontowanej
w budynku starostwa z sygnałami i telefonami alarmowymi oraz zasadami zachowania się
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ludności w czasie zagrożeń.
2. Urządzeń łączności radiowej Motorola DM - 4601e w pokoju Wicewójta przyległego do

sekretariatu (I piętro, pok. nr 11) w Urzędzie Gminy w Masłowie, a także tablicy
z sygnałami i telefonami alarmowymi oraz zasadami zachowania się ludności w sytuacjach
ekstremalnych.

3. Urządzeń łączności radiowej Motorola DM - 4601e w sekretariacie (I piętro, pok. nr 19)
w Urzędzie Gminy w Zagnańsku oraz tablicy z sygnałami alarmowymi i komunikatami
ostrzegawczymi.
które stanowią załącznik do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego.

Na podstawie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Kielcach zadania z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego
realizowane są na 3 stanowiskach w Biurze Zarządzania Kryzysowego - Wydziale
Organizacji i Zarządzania Kryzysowego, przez Pana Krzysztofa Janickiego — Kierownika
Biura, Pana Jerzego Króla — Inspektora, Pana Wiesława Pióro - Inspektora - kopie zakresów
czynności stanowią załącznik do egzemplarza nr 2 projektu wystąpienia pokontrolnego.
Wydziałem OiZK - kieruje Pani Dyrektor Ewelina Kaczmarzyk.

W Rozdziale IV — tym, regulaminu organizacyjnego — Zakresy czynności, uprawnień
i odpowiedzialności poszczególnych stanowisk - w ~ 20 w punkcie 22, 23, 24 zostały
określone między innymi wspólne zadania wydziałów oraz samodzielnych komórek
organizacyjnych w zakresie wykonywania zadań obronnych, zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej, współdziałania w realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem
systemu kierowania bezpieczeństwem powiatu, w tym przygotowaniem do wykonywania
zadań w składzie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz funkcjonowaniem na
stanowisku kierowania, a także wykonywania zadań w zakresie zapobiegania zagrożeniu
życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa powszechnego
i porządku publicznego, zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym
zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach.

Stwierdzone uchybienia

1. W okresie objętym kontrolą od stycznia 2019 r. do dnia 30 listopada 2021 r. kontrola
łączności radiowej w sieci zarządzania i kierowania Wojewody Swiętokrzyskiego
w relacji Starostwo Powiatowe podległe Gminy prowadzona była od 2 do 10 razy
w miesiącu. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Swiętokrzyskiego — Szefa Obrony
Cywilnej Województwa prowadzenie kontroli łączności radiowej w sieci zarządzania
i kierowania Wojewody Swiętokrzyskiego powinno odbywać się codziennie w godzinach
funkcjonowania urzędów w relacji WCZK - Starostwo Powiatowe, Starostwo
Powiatowe - Gminy, w tym raz na kwartał z wykorzystaniem akumulatorów układu
zasilania awaryjnego radiotelefonów.

2. Podczas wojewódzkiego treningu systemu alarmowania ludności przeprowadzonego
w dniu 01 sierpnia 2021 r. (w ramach upamiętnienia 77 rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego) nie włączono syren alarmowych z powodu awarii w OSP Makoszyn,
OSP Wola Murowana oraz z powodu niezapewnienia obsługi w OSP Bolmin,
OSP Ostrów, OSP Gnieździska i w Kopalni Wapienia Morawica.

3. Brak dokumentacji dotyczącej udziału w 2021 roku w treningach odbioru sygnałów
powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami
z powietrza.

4. Na terenie powiatu kieleckiego w świetle obowiązujących przepisów nie funkcjonują
formacje obrony cywilnej.
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W celu poprawy realizacji zadań i istniejące2o stanu obrony cywilnej w Powiecie
Kieleckim - mając na uwadze powyższe oceny i uwa2i, wnoszę 0:

Dokonywanie codziennego sprawdzania łączności radiowej z gminami na
administrowanym terenie w godzinach funkcjonowania urzędów oraz sprawdzanie raz na
kwartał zasilania awaryjnego radiotelefonów, zgodnie z wytycznymi Wojewody
Swiętokrzyskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa do działalności w dziedzinie
obrony cywilnej.

2. Wzmocnienie nadzoru na administrowanym terenie, w ramach swoich kompetencji, nad
funkcjonowaniem systemu alarmowania ludności, mając na uwadze:

a) uruchamianie jak największej liczby syren podczas organizowanych treningów
systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza,
niejednokrotnie trening jest jedyną możliwością praktycznego sprawdzenia
poprawności ich działania,

b) uzupełnianie braków, przeprowadzanie napraw bądź dokonywanie wymiany
uszkodzonych syren, prowadzenie okresowych przeglądów konserwacyjnych, celem
wczesnego ustalenia ewentualnych usterek i awarii oraz zapewnienia bezawaryjnej
pracy urządzeń,

c) zapewnienie w ramach ćwiczeń oraz treningów z zakresu powszechnego systemu
alarmowania i ostrzegania, na każdym szczeblu zarządzania kryzysowego ścisłej
współpracy z Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz
z zakładami pracy,

d) wcześniejsze dokonywanie uzgodnień sposobu uruchamiania poszczególnych syren
oraz działań w przypadku wystąpienia zakłóceń (szczególnie dla syren, które
posiadają możliwość zdalnego uruchomienia).

3. Dokumentowanie na bieżąco przez pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego
(Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego) udziału w treningach odbioru
sygnałów powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu
uderzeniami z powietrza.

4. Zobligowania szefów obrony cywilnej gmin na terenie powiatu do rozważenia
możliwości tworzenia formacji obrony cywilnej, biorą pod uwagę następujące aspekty:
a) przydatność i strukturę formacji OC,
b) właściwe dostosowanie struktur OC do zagrożeń, potrzeb i wymagań stawianych

przed obroną cywilną,
c) poprawność reklamowania z MON osób przypisanych do tych formacji,
d) wyposażanie formacji OC w sprzęt i materiały do realizacji postawionych zadań.

5. Rozważenie powołania powiatowych formacji obrony cywilnej zabezpieczających
realizację zadań postawionych przed Szefem Obrony Cywilnej Powiatu.

6. Rozważenie możliwości zawarcia porozumień i umów z organizacjami i instytucjami
w zakresie pełniej szej i szerszej realizacji zadań związanych z ochroną ludności oraz
obroną cywilną - w czasie pokoju, jak i wojny.

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 szefów obrony cywilnej gmin
Powiatu Kieleckiego.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę
o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a także

10



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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