Rzeszów, 01 luty 2010r.

Ocena realizacji zadań
w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
w mieście Rzeszowie w 2010r.
Zadania w dziedzinie Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Obrony
Cywilnej na terenie Miasta Rzeszowa realizowano w 2010r. zgodnie z
podstawami prawnymi:
1. Zarządzeniem Nr 329/09 Wojewody Podkarpackiego – Szefa Obrony
Cywilnej Województwa z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia
podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa,
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej województwa podkarpackiego
w 2010 roku.
2. Wytycznymi Wojewody Podkarpackiego – Szefa Obrony Cywilnej
Województwa w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i
ochrony ludności na 2010 r.
3. Zarządzeniem Nr 11/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa Szefa Obrony
Cywilnej Miasta Rzeszowa z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia
„Planu działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i
obrony cywilnej miasta Rzeszowa na 2010 rok”
oraz obowiązującymi aktami normatywno - prawnymi.
Zadania te realizowane były w następujących zakresach:
1. W zakresie organizacyjnym i prawnym.
2. W zakresie zarządzania kryzysowego.
3. W zakresie ratownictwa medycznego.
4. W zakresie działalności planistyczno – organizacyjnej obrony cywilnej.
5. W zakresie wykrywania zagrożeń i alarmowania.
6. W zakresie szkolenia.
7. W zakresie upowszechniania obrony cywilnej.
8. W zakresie zaopatrzenia materiałowo –technicznego.
9. W zakresie zabezpieczenia inżynieryjno – technicznego.
10. W zakresie finansowym.
11. W zakresie ochrony tajemnicy.
12. W zakresie kontroli.
1. Zadania w zakresie organizacyjnym i prawnym:
1. Opracowano i wdrożono Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa:
 Zarządzenie Nr 11/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa Szefa Obrony
Cywilnej Miasta Rzeszowa z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia
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„Planu działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i
obrony cywilnej miasta Rzeszowa na 2010 rok”.
Zarządzenie Nr 37/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 maja
2010r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie
Miasta Rzeszowa.
Zarządzenie Nr 41/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 maja
2010r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie
Miasta Rzeszowa.
Zarządzenie Nr 43/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja
2010r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie
Miasta Rzeszowa.
Zarządzenie Nr 47/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 czerwca
2010r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie
Miasta Rzeszowa.
Zarządzenie Nr 48/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 czerwca
2010r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie
Miasta Rzeszowa.
Zarządzenie Nr 49/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 czerwca
2010r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie
Miasta Rzeszowa.
Zarządzenie Nr 50/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 czerwca
2010r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie
Miasta Rzeszowa.
Zarządzenie Nr 51/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 czerwca
2010r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie
Miasta Rzeszowa.
Zarządzenie Nr 67/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 lipca
2010r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie
Miasta Rzeszowa.
Zarządzenie Nr 68/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 lipca
2010r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie
Miasta Rzeszowa.
Zarządzenie Nr 69/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 lipca
2010r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie
Miasta Rzeszowa.
Zarządzenie Nr 70/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 lipca
2010r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie
Miasta Rzeszowa.
Zarządzenie Nr 78/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2
października 2010r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
na terenie Miasta Rzeszowa.
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Zarządzenie Nr 79/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3
października 2010r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
na terenie Miasta Rzeszowa.
Zarządzenie Nr 80/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3
października
2010r.
w
sprawie
odwołania
pogotowia
przeciwpowodziowego na terenie Miasta Rzeszowa.
Zarządzenie Nr 85/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa – Szefa Obrony
Cywilnej Miasta Rzeszowa z dnia 28 września 2010 roku w sprawie
zapewnienia udziału Systemu Wykrywania i Alarmowania Miasta
Rzeszowa w treningu wojewódzkim systemu wykrywania i alarmowania.

2. Uaktualniono ewidencję podmiotów gospodarczych, uczelni, szkół i
instytucji Miasta Rzeszowa prowadzących działalność w zakresie Obrony
Cywilnej. Zadania Obrony Cywilnej, we współpracy z Wydziałem
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, realizuje aktualnie w
Rzeszowie 113 podmiotów.
2. Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego:
1. Dokonano aktualizacji „Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta
Rzeszowa.
2. Dokonano aktualizacji załączników funkcjonalnych do „Planu
Reagowania Kryzysowego Miasta Rzeszowa”.
3. Uczestniczono w okresowych treningach wymiany informacji w radiowej
sieci zarządzania Wojewody.
4. Uczestniczono w treningach doskonalących znajomość procedury
wymiany informacji i prognozowania skażeń wg norm ATP- 45B
5. Uaktualniono „Plan operacyjny ochrony przed powodzią Miasta
Rzeszowa”.
Sytuacja powodziowa i podtopienia na terenie Miasta Rzeszowa wystąpiły w
trzech „falach”.
Pierwsza „fala” powodziowa powstała w wyniku intensywnych opadów w
nocy z 18/19.05. 2010 roku, powodując wystąpienie z brzegów potoków:
− „Młynówka", „Matysówka", których wody podtopiły osiedle Rzeszów Słocina, Rzeszów -Wilkowyja, oraz osiedle Mieszka I;
− rzeki „Strug”, której wody podtopiły osiedla Rzeszów - Budziwój,
Rzeszów - Biała, Rzeszów - Drabinianka.
Druga „fala” powodziowa powstała w dniach 2 – 6 .06.2010 roku, doszło
do nawrotu intensywnych opadów deszczu co spowodowało ponowny wzrostów
wód na rzece „Wisłok” i „Strug” oraz potokach „Młynówka” i „Przyrwa”.
Podtopieniu uległy budynki i obszary przyległe do koryta rzeki „Wisłok” oraz
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osiedla Rzeszów - Przybyszówka, Rzeszów - Budziwój, Rzeszów - Biała,
Rzeszów – Wilkowyja i Rzeszów - Słocina.
Trzecia „fala” powodziowa powstała w dniach 27-28 .07.2010r
W wyniku intensywnych opadów doszło do podtopień około 260
budynków mieszkalnych i około 300 ha grantów w wyniku czego 157 rodzinom
udzielono pomocy w formie zasiłków doszło również na terenie Rzeszowa do
powstania osuwisk w wyniku czego wystąpiono o wykonanie 11 ekspertyz.
Ponadto w wyniku zalań i podtopień wystąpiło wiele uszkodzeń i
zniszczeń w elementach infrastruktury drogowej, odwodnieniowej, ściekowej
oraz urządzeń i obiektów Zakładów Pracy.
Ogółem na akcję przeciwpowodziową oraz usuwanie skutków podtopień
wydatkowano:
 dotacja z budżetu państwa - 168 300 zł;
 środki własne gminy
- 98 858 zł;
Razem
- 267 158 zł
3. Zadania w zakresie ratownictwa medycznego:
 Zaktualizowano „Plan przygotowania i dystrybucji jodu stabilnego na
wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie miasta Rzeszowa”.
 Zaktualizowano „Plan przygotowań publicznej i niepublicznej służby
zdrowia miasta Rzeszowa na potrzeby obronne państwa”.
4. Zadania w zakresie działalności planistyczno – organizacyjnej obrony
cywilnej:
 Opracowano „Plan Działania w Zakresie Bezpieczeństwa, Zarządzania
Kryzysowego i Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa na 2010 rok”.
 Nadzorowano wykonanie „Planów zasadniczych zamierzeń Obrony
Cywilnej” na 2010r. w 113 podmiotach gospodarczych Miasta Rzeszowa.
 Uaktualniono „Plan Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa”.
 Nadzorowano aktualizację planów obrony cywilnej w podmiotach
gospodarczych i instytucjach miasta Rzeszowa.
 Uaktualniono „Plan Działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i
Alarmowania w Rzeszowie”.
 Uaktualniono „Plan awaryjnego zaopatrzenia w wodę ludności miasta
Rzeszowa”.
 Uaktualniono „Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i
sytuacji kryzysowych na terenie miasta Rzeszowa”.
 Nadzorowano szkolenie formacji obrony cywilnej w podmiotach
gospodarczych i instytucjach Miasta Rzeszowa.
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W podmiotach gospodarczych i instytucjach Miasta Rzeszowa funkcjonuje
obecnie 101 formacje ratownictwa ogólnego i specjalistycznych o łącznym
stanie osobowym 1478 ratowników. Ogółem liczebność formacji zakładowych
OC w odniesieniu do roku ubiegłego uległa nieznacznemu zmniejszeniu.
Sytuacja taka powstała w wyniku likwidacji zakładów pracy.
5. Zadania w zakresie wykrywania zagrożeń i alarmowania:
System alarmowy Miasta Rzeszowa obejmuje 40 syren (sterowanych
radiem), które pokrywają swym zasięgiem prawie cały obszar Miasta Rzeszowa.
System ten funkcjonuje poprawnie i jest w pełni gotowy do natychmiastowego
użycia.
Na rozbudowę systemu alarmowego oraz jego konserwację Miasto
Rzeszów wyasygnowało w 2010 roku środki finansowe w wysokości 31 856 zł.
Ww. środki przeznaczono na:
- remonty uszkodzonych syren alarmowych,
- zakup i instalację nowej syreny elektronicznej na terenie przyłączonym do
Rzeszowa - budynek OSP Budziwój,
- zakup i instalacja akumulatorów.
- naprawę radiowych urządzeń włączających,
- utrzymanie oraz okresowy przegląd i konserwację radiowych urządzeń
sterujących i włączających cały system alarmowy Miasta Rzeszowa.
6. Zadania w zakresie szkolenia:
W 2010 roku szkoleniach podstawowych i doskonalących obrony cywilnej
udział wzięło 485 osób z 44 podmiotów gospodarczych. Średni czas trwania
szkolenia wynosił 4 godziny.
Głównymi zadaniami szkoleniowymi realizowanymi w 2010 roku przez
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz podległe podmioty
gospodarcze były:
18.02.10r.
roczna odprawa szkoleniowo-rozliczeniowa z kierownikami podmiotów
gospodarczych Miasta Rzeszowa realizującymi zadania Obrony Cywilnej;
15.10.10.
udział w ćwiczeniu obronnym Miasta Rzeszowa;
22.10.10r.
udział w wojewódzkim treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na
temat: „Realizacja zadań Systemu Wykrywania i Alarmowania w czasie
wystąpienia zagrożeń pokoju oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i
wojny”.
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Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności brał udział w
przygotowaniu i nadzorował przebieg zakładowych szkoleń i ćwiczeń z zakresu
OC:
- udział w szkoleniu oraz treningu Systemu Wykrywania i
Alarmowania:
WSK „PZL – Rzeszów” S.A.,
ALIMA-GERBER S.A.,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych
w Rzeszowie,
„ZELMER”;
ICN „POLFA” Rzeszów S.A.;
Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.;
Zakład Gazowniczy;
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2,
Rzeszowski Ośrodka Sportu i Rekreacji.
-

szkolenie oraz praktyczne ćwiczenie z zakresu przeprowadzenia
doraźnej ewakuacji:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych ;
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy;
- Przedszkole Nr 21;
- Szkoła Podstawowa Nr 27

26.02.09r.
roczna odprawa szkoleniowo-rozliczeniowa z kierownikami podmiotów
gospodarczych Miasta Rzeszowa realizującymi zadania Obrony Cywilnej;
23.10.09r.
udział w wojewódzkim treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na
temat: „Realizacja zadań Systemu Wykrywania i Alarmowania w czasie
wystąpienia zagrożeń pokoju oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i
wojny”.
Ponadto w zakresie zarządzania kryzysowego:
18.02.10r.
Odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta
Rzeszowa na temat omówienie aktualnej sytuacji, stan zagrożenia
powodziowego zaplanowanie działań na wypadek powodzi.
02.06.10r.
Odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta
Rzeszowa na temat ogólna sytuacja powodziowa na terenie miasta powstałe
po ostatnich obfitych opadach, które wystąpiły nad naszym regionem.
28.10.10r.
Odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta
Rzeszowa dotyczące „Akcji Zima 2010/11”
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Prowadzono na bieżąco instruktaż nowo przyjętych pracowników ds. Obrony
Cywilnej zatrudnionych w podmiotach gospodarczych na terenie miasta.
7. Zadania w zakresie upowszechniania obrony cywilnej:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności przekazał do szkół,
podmiotów gospodarczych, instytucji i spółdzielni mieszkaniowych
Rzeszowa plakaty, ulotki, tablice informacyjne i opracowania zawierające:
 informacje dla potrzebujących pomocy w Rzeszowie.
 zakaz kąpieli,
 zakaz wchodzenia na lód
 rodzaje alarmów, treść komunikatów ostrzegawczych, sygnały alarmowe.
8. Zadania w zakresie zaopatrzenia materiałowo - technicznego:
Na terenie Miasta Rzeszowa uległ likwidacji jeden zakład pracy:
„METALSPRZĘT ”
w/w zakładzie został zlikwidowany magazyn sprzętu obrony cywilnej:
Sprzęt OC został przyjęty do magazynu OC Urzędu Miasta Rzeszowa a
następnie częściowo rozdysponowany na inne podmioty gospodarcze.
Kontynuowano proces wyposażania w sprzęt formacji OC w nowo powołanych
podmiotach gospodarczych.
Nadwyżki sprzętu występujące w prywatyzowanych zakładach, zostały
przekazane do innych zakładów na podstawie „Protokołów przyjęcia –
przekazania”. Poziom ukompletowania wyposażenia formacji w sprzęt uległ
poprawie.
Została przeprowadzona konserwacja sprzętu OC znajdującego się w
magazynach Urzędu Miasta Rzeszowa.
Przeprowadzono kontrole stanu technicznego utrzymania sprzętu OC oraz bazy
magazynowej w 8 podmiotach gospodarczych.
- Przedsiębiorstwo Budownictwa, Przemysłowego i Ogólnego RESBUD
S.A.
- ALIMA-GERBER S.A. Zakład Produkcyjny w Rzeszowie
- SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
- Urząd Kontroli Skarbowej
- Uniwersytet Rzeszowski
- ZELMER Spółka Akcyjna
- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
- Inżynieria Rzeszów Sp. zo.o
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Na podstawie przeprowadzonych kontroli dokonano oceny gospodarki sprzętem
obrony cywilnej i stwierdzono, że jest ona prowadzona prawidłowo.
Dokonano kontroli ksiąg inwentarzowych sprzętu OC w relacji: podmioty
gospodarcze – WZKiOL Urzędu Miasta Rzeszowa.
Dokonano przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu OC znajdującego się na
wyposażeniu WZKiOL i zakładów pracy na terenie Miasta Rzeszowa.
Została przeprowadzona inwentaryzacja sprzętu OC znajdującego się na
wyposażeniu zakładów pracy.
9. Zadania w zakresie zabezpieczenia inżynieryjno – technicznego:
Baza schronowa Miasta Rzeszowa.
Na terenie Miasta Rzeszowa zlokalizowanych jest 145 budowli schronowych w
tym 85 ukryć i 60 schronów.
W obecnej chwili budowle ochronne w większości znajdują się w budynkach
pozostających w rękach wspólnot mieszkaniowych, w wielorodzinnych
budynkach komunalnych i budynkach należących do spółdzielni
mieszkaniowych. Brak przepisów, które określałyby kto winien finansować ich
remont uniemożliwia przeprowadzenie remontów.
Z ogółu 145 budowli ochronnych jedynie 37 posiada urządzenia
filtrowentylacyjne kompletne oraz 27 urządzenia niekompletne (brak filtrów,
silników). Większość urządzeń filtrowentylacyjnych ma już 25-35 lat i uległa
znacznemu technicznemu zużyciu i należałoby wymienić na nowe lub dokonać
gruntownych napraw, niemożliwych w obecnej chwili z powodu braku części
zamiennych. Większość filtropochłaniaczy posiada już 20 lat i więcej w
związku z czym żywotność ich już się skończyła, należy je również wymienić
na nowe.
10. Zadania w zakresie finansowym:
Środki finansowe na realizację zadań Obrony Cywilnej w 2010r. pochodzą
głównie z budżetu Miasta Rzeszowa
Wykorzystane są na następujące cele:
1. Wydatki majątkowe:
- zakup i montaż 1 syreny alarmowej za kwotę 18 056,00 zł.
2. Wydatki bieżące
- utrzymanie i bieżąca konserwacja systemu alarmowego, na który
wydatkowano 13 800,00 zł.
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- działalność szkoleniowa i popularyzacyjna, na które wydatkowano kwotę
3050,00 zł.
- utylizacja, konserwacja sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w
magazynach WZKiOL – 3550,00 zł.
- zakupy do magazynu OC sprzętu do akcji ratowniczych – 230,00 zł.
- w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wymieniono tablice
ostrzegawcze „Zakaz kąpieli” na „Zakaz wchodzenia na lód” na kwotę
915,00 zł.
Ogółem wydatki bieżące wyniosły – 17 995,00 zł.
Ogółem w bieżącym roku ze środków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i
Ochrony Ludności Urzędu Miasta na zamierzenia w dziedzinie Obrony
Cywilnej wydatkowano kwotę 39 601,00 zł.
Cywilnej wydatkowano kwotę 84 939,00 zł.
11. Zadania w zakresie ochrony tajemnicy:
Za realizację zadań z zakresu ochrony tajemnicy w Urzędzie Miasta Rzeszowa,
w tym w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych.
Wszyscy pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Urzędu Miasta Rzeszowa oraz pracownicy innych wydziałów Urzędu
realizujący zadania związane z dostępem do informacji niejawnych posiadają:
 zaświadczenia stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony
informacji niejawnych wymagane przepisami ustawy z dnia 22 stycznia
1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999r. Nr 11, poz.
95).
 poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji
niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
12. Zadania w zakresie kontroli:
W ramach działalności kontrolnej sprawdzono realizację zamierzeń
Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w 8 podmiotach gospodarczych i
instytucjach działających na terenie miasta.
Kontrole problemowe przeprowadzono w:
- Przedsiębiorstwo Budownictwa, Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A.
- ALIMA-GERBER S.A. Zakład Produkcyjny w Rzeszowie
- SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
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- Urząd Kontroli Skarbowej
- Uniwersytet Rzeszowski
- ZELMER Spółka Akcyjna
- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
- Inżynieria Rzeszów Sp. zo.o
Przeprowadzone kontrole wykazały zróżnicowany poziom realizacji zadań.
Drobne usterki były likwidowane na bieżąco w trakcie kontroli. Opóźnienia w
realizacji zadań wymagające większego nakładu pracy ujęte zostały w
zaleceniach pokontrolnych w sporządzanych na tę okoliczność protokołach.
Wykazane usterki zostały usunięte zgodnie z nałożonymi terminami.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli, poziom realizacji zadań
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w podmiotach gospodarczych i
instytucjach miasta Rzeszowa, oceniam jako dobry.
Reasumując stwierdzam, że „Plan Działania w Zakresie Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa na 2010 rok”
został zrealizowany. Wykonano ponadto szereg przedsięwzięć pozaplanowych.

Dyrektor
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności
Józef SZYSZKA

