
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
SZEF OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA

ZALECENIA

z dnia 23 grudnia 2013 roku
do działalności w dziedzinie obrony cywilnej województwa świętokrzyskiego w 2014 roku

Na podstawie 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.

sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cy\yilnej Kraju, szefów obrony
cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850) określa się poniższe zalecenia do
działalności xy dziedzinie obrony cywilnej województwa świętokrzyskiego w 2014 roku.

Zasadniczym celem działania
wynikającym z wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 18 listopada 2013 r.

do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2014 roku będzie:

Wzmacnianie zdolności struktur obrony cywilnej w sferze ochrony ludności cywilnej przed

niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych oraz

przezwyciężania ich bezpośrednich następstw poprzez dostosowywanie istniejących rozwiązań

dziedzinie ochrony ludności do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa,

tym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z planowaniem, realizacją szkoleń

i ćwiczeń, normatywami wyposażenia formacji obrony cywilnej oraz opracowaniem koncepcji
budownictwa schronowego.

Główny wysiłek obrony cywilnej województwa świętokrzyskiego
w 2014 roku skoncentrowany będzie na:

1. Zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez
doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej

w zakresie rozbudowy i modernizacji Wojewódzkiego Systemu Alarmowania i Wczesnego
Ostrzegania.

2. Doskonaleniu procedur pozyskiwania, zbierania oraz aktualizacji informacji i danych, a także
obiegu informacji pomiędzy podmiotami zarządzania kryzysowego, ochrony ludności

i obrony cywilnej we współdziałaniu ze służbami dyspozytorskimi przedsiębiorstw.

3. Doskonaleniu procedur przekazywania decyzji organów uprawnionych do realizacji zadań
zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej we wszystkich stanach

gotowości obronnej państwa.

4. Aktualizacji planów oraz baz danych w zakresie zabezpieczenia wyznaczonych obiektów

awaryjne źródła zasilania energią, zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,
przetwórstwa spożywczego oraz budowli ochronnych (schronów i ukryć), które mogą być
wykorzystane w przypadku powstania zagrożenia dla ludzi, a także środków transportowych

oraz miejsc bytowania w przypadku prowadzenia ewakuacji ludności.
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5. Kontyno\yanlu działalności szkoleniowej i popularyzacyjnej zarządzania kryzysowego,

ochrony ludności i obrony cywilnej.

6. Pozyskiwaniu w miarę posiadanych środków Finansowych sprzętu, środków technicznych

i umundurowania niezbędnego do wykonywania zadań obrony cywilnej przy uwzględnieniu

analizy zagrożeń na danym terenie oraz możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom.

7. Prowadzeniu bieżącej konserwacji, napraw, remontu i legalizacji posiadanego sprzętu oraz

\yycofywaniu przestarzałego i nieprzydatnego sprzętu obrony cywilnej zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Dążąc w 2014 roku do osiągnięcia założonych celów i uzyskania satysfakcjonujących

wyników należy:

Lp. Treść zadania Termin realizacji
Odpowiedzialny

za wykonanie

I. W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania

1. Przeprowadzić trening stałego Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa

dyżuru Wojewody Świętokrzyskiego 19 Łuty i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
z udziałem powiatów i gmin na

Starosta
potrzeby podwyższania gotowości 19 Łistopad
obronnej państwa.

Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt
2. Przygotować i przeprowadzić Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa

trening doskonalący prognozowania Marzec i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
skażeń wg normy ATP - 45

Starostaz udziałem powiatów i gmin.
Wrzesień

Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt

3. Przeprowadzić szkolenie w zakresie Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
zasad przygotowania i zapewnienia i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
działania Systemu Wykrywania

Kieroxymcy zespolonychi Alarmowania oraz Systemu
Wczesnego Ostrzegania 1 mezespolonych służb, inspekcji

J i straży wojewódzkicho zagrożemich oraz trening
doskonalący w zakresie przyjęcia, Starosta
wymiany informacji

i prognozowania zagrożeń NBC Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt
wg normy ATP-45.

4. Dokonywać uzgadniania „Planów Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
działań przedsiębiorcy i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
telekomunikacyjnego i pocztowego Iiero\ynicy zespolonych
w sytuacjach szczególnych Styczeń - Grudzień i niezespolonych służb, inspekcji
zagrożeń.” i straży wojewódzkich

Starosta

5. Dokonywać bieżącej analizy Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
1 oceny stanu bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
w województwie oraz przekazywać

Kierownicy zespolonychinformacje i raporty dobowe przy
wykorzystaniu Centralnej Aplikacji 1 mezespolonych służb, inspekcji

Raportującej w relacji Starostwo Styczeń - Grudzień straży wojewódzkich

Powiatowe — WCZK — Rządowe Starosta
Centrum Bezpieczeństwa.

Kierownicy zespolonych
i niezespolonych służb i inspekcji

powiatowych
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„ . . . .. Odpowiedzialny
Lp. Tresc zadania Termin realizacji

za wykonanie
6. Prowadzić kontrole łączności Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa

radiowej w sieci zarządzania i Zarządzania Kryzysowego SUW
i kierowania Wojewody
Swiętokrzyskiego codziennie Starosta
w godzinach funkcjonowania
urzędów xy realizacji Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt
WCZK - Starostwo Powiatowe,
Starostwo Powiatowe — Gminy, Styczeń - Grudzień

w tym raz na kwartał
z wykorzystaniem akumulatorów
układu zasilania awaryjnego
radiotelefonów. Prowadzić
dokumentację z przeprowadzonych
kontroli łączności.

7. Prowadzić powiatowe treningi Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
systemu ostrzegania i alarmowania i Zarządzania Kryzysowego SUW
ludności o zagrożeniach (głośna
próba syren) oraz przesyłać Raz na kwartał Starosta
sprawozdania w terminie 14 dni
od daty przeprowadzonego treningu Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt
do WBiZK SUW.

8. Uczestniczyć w ramach Dyrektor Wydziału Bezpieczeńshya
doskonalenia Krajowego Systemu i Zarządzania Kryzysowego SUW
Wykrywania Skażeń i Alarmowania Według ustalonego
w comiesięcznych tremngach harmonogramu przez Starosta
z zakresu prowadzenia wymiany organizatora
informacji za pomocą systemu
informatycznego „Promień”.

9. Prowadzić miesięczne treningi Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
odbioru sygnałów z sieci radiowej Według ustalonego i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
ostrzegania Obrony Powietrznej. harmonogramu przez

organizatora Starosta

10. Uczestniczyć xy ćwiczeniach Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i treningach doskonalących i Zarządzania Kryzysowego SUW
Krajowy System Wykrywania
Skażeń i Alarmowania. Na podstawie Kierownicy zespolonych

harmonogramów i niezespolonych służb, inspekcji

ustalonych przez 1 straży wojewódzkich

organizatorów
Starosta

Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt

11. Zapewnić w Wojewódzkim Do czasu podjęcia Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
Centrum Zarządzania Kryzysowego działania przez lekarzy i Zarządzania Kryzysowego SUW
działanie lekarzy koordynatorów koordynatorów
ratownictwa medycznego. ratownictwa

medycznego
w Wojewódzkim

Centrum
Powiadamiania
Ratunkowego
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Lp. Treść zadania Termin realizacji
Odpowiedzialny

za wykonanie

II. W zakresie organizacyjnym, planowania oraz ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego

1. Dokonać oceny stanu przygotowań Styczeń - Łuty Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
obrony cywilnej w gminach, w gminach i powiatach i Zarządzania Kryzysowego SUW
powiatach i w województwie
za 2013 r. oraz przesiać ocenę oraz Starosta
do Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Luty - Marzec Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt
w województwie

2. Dokonać aktualizacji charakterystyki Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i oceny zagrożenia województwa i Zarządzania Kryzysowego SUW
świętokrzyskiego.

Kierownicy zespolonych

Styczeń - Marzec niezespolonych służb, inspekcji
1 straży wojewódzkich

Starosta

Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt

3. Dokonać aktualizacji planów Swiętokrzyski Wojewódzki
ochrony zabytków na wypadek Konserwator Zabytków
konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych. Starosta

Styczeń - Marzec Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt

Kierownik jednostki organizacyjnej
posiadającej zabytki

4. Dokonać aktualizacji potrzeb Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
w zakresie uzyskania wsparcia i Zarządzania Kryzysowego SUW
ze strony sił zbrojnych do
wykonywania zadań z zakresu Styczeń - Marzec Szef WSzW w Kielcach
zarządzania kryzysowego,
ochrony ludności i obrony cywilnej.

5. Kontynuować prace nad Dyrektor Wydziału Bezpieczeńst\ya
opracowaniem planów obrony i Zarządzania Kryzysowego SUW
cywilnej na wszystkich szczeblach

. Styczen - Marzec
podziału admmistracyjnego. Starosta

Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt

6. Zakończyć aktualizację Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
dokumentacji powiatowej i Zarządzania Kryzysowego SUW
zapewnienia funkcjonowania
publicznych urządzeń zaopatrzenia
w wodę w warunkach specjalnych Państwowy Powiatowy Inspektor
wraz z uzyskaniem opinii Styczeń - Czerwiec Sanitarny
i akceptacji przez właściwego
Powiatowego Inspektora Starosta
Sanitarnego oraz Koordynatora
Wojewódzkiego.
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... . . . .. Odpowiedzialny
Lp. Tresc zadania Termin realizacji

za wykonanie
7. Dokonać aktualizacji nianów - Dyrektor Wydziału Bezpieczeńst\yaMarzec - Kwiecien

ewakuacji (przyjęcia) ludności w gminacli i powiatach Zarządzania Kryzysowego SUW
na wypadek masowego zagrożenia.

oraz
. Starosta

Maj — Czenyiec
w \yojewodzt\yie

Prezydent Miasta, Burmistrz, Wojt
8. Dokonać aktualizacji gminnych Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt

dokumentacji zapewnienia
funkcjonowania publicznych
urządzeń zaopatrzenia w wodę
w warunkach specjalnych Maj - Grudzień
(z uwzględnieniem informacji
i danych dotyczących oddanych do
użytkowania nowo wybudowanych
zbiorników wody, ujęć wody, stacji
uzdatniania wody, itp.).

9. Opracować wojewódzkie Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
zestawienie urządzeń zaopatrzenia i Zarządzania Kryzysoxyego SUW
w wodę xy zakresie ujęć wody
z określeniem ich wydajności,
zużycia i zapasu wody w warunkach Styczeń- Grudzień
normalnych, ilości i pojemności
sztucznych krytych zbiorników
wody pitnej funkcjonujących
y układach \yodociągo\yych oraz
transportu do dowozu wody.

10. Współdziałać z KW Policji Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
w Kielcach w zakresie nadzoru nad i Zarządzania Kryzysowego SUW
strażami gminnymi (miejskimi),
w szczególności w zakresie
opracowania i przekazania
informacji z obszaru województwa
o działalności straży i współpracy
z Policjąw 2013 r. do Ministra -

Styczen - Grudzien
Spraw Wewnętrznych oraz
dokonanie oceny wyników kontroli
przeprowadzonych w 2014 r.
i sporządzenie wniosków dla straży
funkcjonujących na terenie
województwa do działalności
na 2015 rok.

11. Zapewnić obsługę organizacyjno- Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
kancelaryjną Zespołu doradczego i Zarządzania Kryzysowego SUW
Wojewody do spraw bezpieczeństwa
imprez sportowych. Sporządzać
i przekazywać do Ministerstwa

Styczen - Grudzien
Spraw Wewnętrznych oraz
Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji informację z posiedzeń
Zespołu.
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. . . .. Odpowiedzialny

Lp. Tresc zadania Termin realizacji
za wykonanie

12. Kontynuować prace związane Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
z rozbudową Sieci Łączności i Zarządzania Kryzysowego SUW
Rządowej, w tym SŁR niejawnej
oraz zapewnić działanie urządzeń
wideokonferencyjnych na potrzeby
Wojewody Świętokrzyskiego Styczeń - Grudzień

i Wojewódzkiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.
Utrzymać w sprawności System
Niejawnej Poczty Internetowej.

13. Utrzymać xy stałej sprawności Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
Węzeł Ogólnopolskiej Sieci i Zarządzania Kryzysowego SUW
Teleinformatycznej na potrzeby
obsługi numeru alarmowego 112 Styczeń - Grudzień

(OST 112) w Swiętokrzyskim
Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

14. Prowadzić kontrole w zakresie Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
oceny funkcjonowania na terenie i Zarządzania Kryzysowego SUW
powiatu systemu łączności,
wykrywania i alarmowania oraz Na podstawie
działalności szkoleniowej planu kontroli
i popularyzacyjnej zarządzama
kryzysowego, ochrony ludności
i obrony cywilnej.

15. Prowadzić kontrole w gminach Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
w zakresie zgodności danych i Zarządzania Kryzysowego SUW
zawartych xy dokumentacji
zapewnienia funkcj onowariia
publicznych urządzeń zaopatrzenia
w wodę w warunkach specjalnych Na podstawie

ze stanem faktycznym oraz planu kontroli

zabezpieczenia eksploatowanych
ujęć wody i zbiorriikóxy wody pitnej
funkcjonujących w układach
wodociągowych.

16. Prowadzić kontrole w zakresie Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
porównania parametrów i Zarządzania Kryzysowego SUW
technicznych oraz sprawdzić stan
techniczny urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk zainstalowanych na
stadionie, w obiekcie lub w terenie
z minimalnymi wymogami
technicznymi określonymi Na podstawie
w rozporządzeniu Ministra Spraw planu kontroli
Wewnętrznych i Administracji
z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie
sposobu utrwalania przebiegu
imprezy masowej oraz sprawdzenie
stanu technicznego tych urządzeń.
(Dz.U. Nr 16, poz. 73).
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Lp. Treść zadania Termin realizacji
Odpowiedzialny

za wykonanie
17. Uczestniczyć w opiniowaniu Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa

projektów aktów prawnych w terminach i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
dotyczących zarządzania ustalonych

Starostakryzysowego, ochrony ludności przez organy centralne
i obrony cywilnej oraz ratownictwa i nadrzędne
i bezpieczeństwa publicznego. Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt

III. W zakresie szkolenia, ćwiczeń i popularyzacji

Przeprowadzić we współdziałaniu Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
z Zarządem Wojewódzkim WOPR i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
oraz Świętokrzyskim Zarządem
Oddziału Okręgowego PCK w Świętokrzyski Komendant
Kielcach XIII Otwarte Mistrzostwa 30 Sierpień Wojewódzki PSP
Województwa Świętokrzyskiego
Grup Szybkiego Reagowania
na Wodzie.

2. Przeprowadzić XXII edycję Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
Wojewódzkiego Konkursu i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
Wiedzy o Bezpieczeństwie,
Ratownictwie i Obronie Swiętokrzyski Kurator Oświaty

Cywilnej dla młodzieży szkół Świętokrzyski Komendant
ponadgimnazjalnych. Wrzesień - Listopad Wojewódzki PSP

Starosta

Dyrektorzy szkół
ponadgimnazjalnych

3. Zapewnić udział organów Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
oraz pracowników administracji i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
publicznej i zakładów pracy

Kierownicy administracji zespolonejw wojewódzkim ćwiczeniu
obronnym nt. „Kierowanie 1 mezespolonej

realizacją zadań obronnych 8-9 Października Starosta
w warunkach kryzysu, sytuacji
zagrożenia wybuchem konfliktu Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt
zbrojnego. Realizacja zadań
na rzecz Sil Zbrojnych Przedsiębiorcy i kierownicy

zakładów pracyi ludności cywilnej.

4. Współpracować z Komendantem Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
Głównym PSP-Szefem Obrony i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
Cywilnej Kraju podczas organizacji
i przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt

Na podstawie
plastycznego pod hasłem „Bądź

harmonogramu
rozważny, baw się grzecznie,

ustalon
Dyrektorzy szkól podstawowych

a w Twoim domu będzie
ego przez

Komendanta
i gimnazjów oraz szkół specjalnych

bezpiecznie?” popularyzującego
Głównego PSP-Szefa

bezpieczeństwo, ratownictwo
i ochronę ludności wśród dzieci

Obrony Cy\yilnej Kraju

i młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjów oraz szkół specjalnych.
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Lp. Treść zadania Termin realizacji
Odpowiedzialny

za wykonanie
5. Współpracować z Kuratorium Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa

Oświaty w Kielcach podczas i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
Na podstawie

organizacji i przeprowadzenia etapu
harmonogramu

wojewódzkiego XI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu

ustalonego przez

„Polska xy NATO”.
organizatorów

6. Współpracować ze Świętokrzyskim Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
Zarządem Oddziału Okręgowego i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
PCK w Kielcach podczas Na podstawie
organizacji i przeprowadzenia harmonogramu
mistrzostw okręgowych XXII edycji ustalonego
Ogólnopolskich Mistrzostw przez organizatorów
Pierwszej Pomocy PCK.

7. Zapewnić udział organów oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
pracowników administracji i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
publicznej i zakładów pracy
w seminariach, kursach, Starosta
sympozjach, konferencjach oraz

Na podstawie
Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójtkonkursach organizowanych przez

nadsyłanych zaproszeń
instytucje, a także przez organizacje
pozarządowe zajmujące się tematyką
bezpieczeństwa, ratownictwa
i ochrony ludności.

8. Podnosić kwalifikacje oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
kierować pracowników na szkolenia i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
z zakresu zarządzania kryzysowego, Na podstawie

ochrony ludności i obrony cywilnej, harmonogramu Starosta
stosownie do możliwości ustalonego

finansowych, przez Szefa Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt
Obrony Cywilnej Kraju

9. Zapewnić udział członków Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
gminnego, powiatowego i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
oraz wojewódzkiego zespołu Na podstawie
zarządzania kryzysowego planów pracy ZZK Starosta
w posiedzeniach, szkoleniach na 2014r.
1 ćwiczeniach doskonalących. Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt

IV. W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej

Wycofywać przestarzały Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i nieprzydatny sprzęt obrony i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
cywiinej zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Styczeń - Grudzień Starosta

Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt
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„ . . . .. Odpowiedzialny

Lp. Tresc zadania Termin realizacji
za wykonanie

2. Utrzymywać sprzęt obrony cywilnej Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
xy pełnej sprawności technicznej i Zarządzania Kryzysowego SUW
poprzez prowadzenie konserwacji,
napraw, remontów i legalizacji. Styczeń - Grudzień Starosta

Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt

3. Sprawować nadzór i kontrolę Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
nad zasadami ewidencji i obrotu i Zarządzania Kryzysowego SUW
materiałowego składników
majątkowych obrony cywilnej, Styczeń - Grudzień

Starosta

zgodnie z obowiązującymi Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt
przepisami.

4. Aktualizować bazę danych budowli Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
ochronnych (schronów i ukryć), i Zarządzania Kryzysowego SUW
które mogą być wykorzystane
w przypadku powstania zagrożenia Styczeń - Grudzień Starosta

dla ludzi. Prezydent Miasta, Burniistrz, Wójt

5. Aktualizować bazę danych środków Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
transportowych oraz miejsc i Zarządzania Kryzysowego SUW
bytowania w przypadku
prowadzenia ewakuacji ludności. Styczeń - Grudzień Starosta

Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt

6. Opiniować i uzgadniać miejscowe Dyrektor Wydzialu Bezpieczeństwa
plany zagospodarowania i Zarządzania Kryzysowego SUW
przestrzennego oraz studia
uwarunkowania i kierunki Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt
zagospodarowania przestrzennego Styczen - Grudzien

w zakresie ochrony ludności
i obrony cywilnej.

7. Pozyskiwać w miarę posiadanych Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
środków finansowych sprzęt, środki i Zarządzania Kryzysowego SUW
techniczne oraz na bieżąco rozliczać
wydatkowane środki na realizację Starosta
zadań obrony cywilnej. Wykonać
zestawienie potrzeb finansowych Styczeń - Grudzień Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt
na 2015 r. przy uwzględnieniu
analizy zagrożeń na danym terenie
oraz możliwości przeciwdziałania
tym zagrożeniom.

8. Zlecić xy miarę posiadanych Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
środków finansowych realizację i Zarządzania Kryzysowego SUW
zadania publicznego na wykonanie
zadań z zakresu ratownictwa Marzec - Grudzień
wodnego na terenie województwa
świętokrzyskiego w 2014 roku.
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Zalecenia obejmują w głównej niierze priorytetowe zadania przewidziane do realizacji
województwie świętokrzyskim w 2014 roku. W ramach działaLności organizacyjnej należy

dostosować zalecenia do potrzeb, uwarunkowań i specyfiki powiatów oraz gmin,

z uwzględnieniem problematyki potencjalnych zagrożeń i ich lokalnego charakteru.

Zalecenia mogą być pomocne dla starostów oraz prezydentów miast, burmistrzów,

wójtów - szefów obrony cywilnej, a także dla szefów obrony cywilnej w instytucjach,

przedsiębiorców, w społecznych i pozarządowych organizacjach ratowniczych i innych

jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy do opracowania własnych zaleceń,

ustaleń, rekomendacji oraz planów działania w zakresie obrony cywilnej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ludności

i obrony cywilnej. Dla osiągnięcia zakładanych celów szkoleniowych oraz ograniczenia dużej

liczby szkoleń można włączyć problematykę ochrony ludności i obrony cywilnej do szkoleń,

ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego oraz do ćwiczeń obronnych.

Na szczeblu lokalnym (w gminach) realizować szkolenia w zakresie samoobrony

dostosowując tematykę do faktycznych zagrożeń, które mogą dotknąć konkretną miejscowość.

W szkoleniach współdziałać z mediami lokalnymi y zakresie przekazywania opracowań, analiz

zachowań oraz sposobów postępowania w momentach zagrożenia.

Dobrą praktyką powinno być publikowanie na stronach internetowych gmin oraz starostw

(np. poprzez dodanie działu dotyczącego zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony

cywilnej) ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych, sygnałów alarmowych oraz zachowania

się ludności w sytuacji zagrożeń, które mogą powstać na administrowanym terenie.

Należy prowadzić działania doskonalące w zakresie planowania zadań i wzmacniania

struktur obrony cywilnej oraz wdrażać wynikające z aktów prawa międzynarodowego zasady

rozdziału zagadnień dotyczących ochrony ludności od realizacji zadań obronnych.

Kompleksowe rozwiązy\yanie problematyki obrony cywilnej należy prowadzić

we współpracy z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego xy Kielcach xy oparciu o cele i kierunki działania

wynikające z zaleceń.

Załącznik:

Wyciąg z planu kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na 2014 rok.

WOJEWODA ŚW Z 3K1

Bożenty



WYCIĄG Z PLANU
KONTROLI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KIELCACH NA 2014 ROK

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
(realizacja zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa pubLicznego)

. . . . Termin kontroli Rodzaj
Lp. Temat kontroh Nazwa jednostki kontrolowanej (kwartalnie) kontroli

Uwagi

Funkcjonowanie na terenie powiatu systemu łączności, wykrywania Starostwo Powiatowe xy Kazimierzy WieHuej II kwartał Problemowa Kontrole

i alarmowania oraz pro\yadzenie działalności szkoleniowej Urząd Miasta 1 Gminy Kazimierza \VieLka \ylasne

i popularyzacyjnej zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony Urząd Gminy Bejsce w trybie zwyklym

cywilnej w 2013 i 2014 roku. Starosrtyo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej III kwartal Problemowa
Urząd Miasta Skarżysko - Kamienna
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

2. Prawidłowość wykonania dokumentacji zapewnienia funkcjonowania UG Fałkó\y I kwartał Sprawdzająca Kontrole

publicznych urządzeń zaopatrzenia w \yodę w wanmkach specjalnych oraz UG Sidió\yka Nowiny II kwartal Sprawdzająca własne

zabezpieczenie ujęć i zbiorników wody pitnej funkcjonujących w układach UG Szydłów II kwartał Sprawdzająca W trybie

wodociągowych. .
. uproszczonym

UG Ruda Maleniecka III kwartał Sprawdzająca

3. Przestrzeganie warunków 1 sposobu utrwalania przebiegu imprezy Geopark Kielce - Amfiteatr Kadziehiia II kwartał Sprawdzająca Kontrole

masowej poprzez porównanie parametrów technicznych oraz w Kielcach konieczne

sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przy ni. Legionów 1 w trybie

zainstalowanych na stadionie, w obiekcie łub w terenie z minimalnymi I\łiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach II kiyartał Sprawdzająca uproszczonym

wymogami technicznymi określonymi xy rozporządzeniu Ministra Spraw Wielofunkcyjna Hala Sportowa
Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przy ni. Bocznej 15
sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej oraz sprawdzenie stanu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji xy Kielcach - III kwartał Sprawdzająca
technicznego tych urządzeń. (Dz. U. Nr 16, poz. 73). Stadion Pilki Nożnej

przy ni. Ściegiennego 8
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach IV kwartał Sprawdzająca
Hala Widowiskowo Sportowa
przy_ni._Zytniej_1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji IV kwartał Sprawdzająca
w Ostrowcu Swiętokrzyskim
Stadion Miejski „KSZO”
przy_ul._Swiętokrzyskiej_11


