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Ochrona przeciwpo¿arowa

Podstawowe przepisy prawne stanowi¹ce o ochronie przeciwpo¿arowej to ustawy z dnia
24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpo¿arowej i o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Okreœlaj¹
one system funkcjonowania ochrony przeciwpo¿arowej w naszym kraju.
Ochrona przeciwpo¿arowa polega na realizacji przedsiêwziêæ maj¹cych na celu ochronê
¿ycia, zdrowia, mienia lub œrodowiska przed po¿arem, klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub innym
miejscowym zagro¿eniem poprzez:
1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu siê po¿aru, klêski ¿ywio³owej lub innego
miejscowego zagro¿enia,
2) zapewnienie si³ i œrodków do zwalczania po¿aru, klêski ¿ywio³owej lub innego
miejscowego zagro¿enia,
3) prowadzenie dzia³añ ratowniczych.
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna jako zawodowa, umundurowana i wyposa¿ona w
specjalistyczny sprzêt formacja, przeznaczona jest do walki z po¿arami, klêskami
¿ywio³owymi i innymi miejscowymi zagro¿eniami. Do podstawowych zadañ Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej nale¿y miêdzy innymi:
1) rozpoznawanie zagro¿eñ po¿arowych i innych miejscowych zagro¿eñ;
2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie po¿arów, klêsk ¿ywio³owych

lub likwidacji miejscowych zagro¿eñ;
3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnoœci ratowniczych w czasie klêsk
¿ywio³owych lub likwidacji miejscowych zagro¿eñ przez inne s³u¿by ratownicze;
4) kszta³cenie kadr dla potrzeb Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i innych jednostek ochrony
przeciwpo¿arowej oraz powszechnego systemu ochrony ludnoœci;
5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpo¿arowych;

Do zadañ w³asnych powiatu zgodnie z art. 21 b ustawy o ochronie ppo¿. w zakresie
ochrony przeciwpo¿arowej nale¿y:
1) prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotycz¹cych po¿arów, klêsk
¿ywio³owych oraz innych miejscowych zagro¿eñ,
2) prowadzenie analizy si³ i œrodków krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego na
obszarze powiatu,
3) budowanie systemu koordynacji dzia³añ jednostek ochrony przeciwpo¿arowej
wchodz¹cych w sk³ad krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego oraz s³u¿b,
inspekcji, stra¿y oraz innych podmiotów bior¹cych udzia³ w dzia³aniach
ratowniczych na obszarze powiatu,
4) organizowanie systemu ³¹cznoœci, alarmowania i wspó³dzia³ania miêdzy
podmiotami uczestnicz¹cymi w dzia³aniach ratowniczych na obszarze powiatu.

I. PROWADZENIE ANALIZ I OPRACOWYWANIE PROGNOZ
DOTYCZ¥CYCH PO¯ARÓW, KLÊSK ¯YWIO£OWYCH ORAZ
INNYCH MIEJSCOWYCH ZAGRO¯EÑ
1.1. Dzia³ania ratowniczo-gaœnicze
1.1.1. Iloœæ dzia³añ ratowniczych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych powiatu bielskiego w latach 2002 - 2009.
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W 2009 roku jednostki ochrony przeciwpo¿arowej powiatu bielskiego
uczestniczy³y w 552 akcjach ratowniczo-gaœniczych, co w porównaniu do roku 2008
stanowi spadek iloœci zdarzeñ o 66 tj. o 11%.
1.1.2. Iloœæ zdarzeñ na terenie powiatu bielskiego wed³ug rodzaju w 2009 roku
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• Ogó³em • Po¿ary • Miejscowe zagro¿enia n Alarmy fa³szywe

Miejscowe zagro¿enia stanowi¹ grupê, w której znacznie zmniejszy³a siê iloœci
zdarzeñ, tj. o 62 stanowi to spadek miejscowych zagro¿eñ o 16%. Po¿ary stanowi¹
grupê zdarzeñ, w której nast¹pi³ spadek o 6 tj. o 3% W grupie alarmy fa³szywe
nast¹pi³ wzrost o 2 zdarzenia.

PO¯AR

^ ^

1.1.3. Zestawienie zdarzeñ w 2009 roku, w porównaniu do analogicznego

okresu roku ubieg³ego na terenie dzia³ania Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
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1.1.4. WskaŸniki zdarzeñ w 2009 roku w porównaniu do analogicznego okresu
roku ubieg³ego.
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1.1.5. Struktura udzia³u jednostek ochrony przeciwpo¿arowej powiatu
bielskiego w zdarzeniach w 2008 i 2009r.
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/.³.6. Struktura zdarzeñ powsta³ych na terenie gmin w 2009 roku w porównaniu
do 2008 roku.
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Znacz¹cy wzrost iloœci zdarzeñ nast¹pi³ tylko na terenie gminy Orla tj. o 20
zdarzeñ co stanowi wzrost o 51%. Natomiast na terenie gminy Wyszki odnotowano

o 29 zdarzeñ mniej co stanowi spadek o 55%.
1.1.7. Struktura procentowa zdarzeñ w 2009r.

Najwiêcej zdarzeñ na terenie powiatu bielskiego odnotowuje siê na terenie miasta
Bielsk Podlaski i gminy Bielsk Podlaski, ³¹czna iloœæ zdarzeñ na terenie dwóch gmin
wynios³a 62% wszystkich zdarzeñ. Na terenie pozosta³ych 6 gmin ³¹czna iloœæ zdarzeñ
wynios³a 38%.
1.1.8. Szczegó³ow¹ strukturê zdarzeñ na terenie powiatu bielskiego przedstawia
poni¿sza tabela.
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1.1.9. Po¿ary na terenie powiatu w rozbiciu na gminy.

? 2008

• 2009

Na terenie 3 gmin nast¹pi³ wzrost iloœci po¿arów. Natomiast spadek iloœci po¿arów
odnotowano na terenie 5 gmin. Najwiêkszy spadek odnotowano na terenie gminy
Wyszki o 9 po¿arów mniej.
1.1.10. Zestawienie po¿arów powsta³ych na terenie powiatu wg obiektów.
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Rosn¹ce tendencje iloœci po¿arów mia³y miejsce w obiektach wiejskich oraz uprawy,
rolnictwo - wzrost z 62 do 72 zdarzeñ tj. o 10 co stanowi 16% wzrostu.

Natomiast tendencje malej¹ce po¿arów wyst¹pi³y w grupie „inne obiekty" - g³ównie
po¿ary wysypisk œmieci, œmietników, suchych traw - spadek z 81 do 65 zdarzeñ,
tj. o 16 co stanowi spadek o 20%.

Decyduj¹cymi przyczynami powstania po¿arów byty:
• Nieostro¿ne - nieumyœlne dzia³anie cz³owieka z otwartym ogniem w tym z

papierosami i zapa³kami 126 po¿arów ,tj. 61%,
• Nieprawid³owa eksploatacja, wady urz¹dzeñ i instalacji elektrycznych 25
po¿arów, tj. 12%,

• Nieprawid³owa eksploatacja i wady urz¹dzeñ ogrzewczych 21 po¿arów, tj. 10%,
• Podpalenia umyœlne 10 po¿arów, tj. 5%.
1.1.12. Miejscowe zagro¿enia na terenie powiatu w rozbiciu na gminy.
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Znacz¹cy wzrost interwencji podczas miejscowych zagro¿eñ odnotowano na terenie
gminy Orla o 22 interwencji wiêcej w stosunku do analogicznego okresu roku
ubieg³ego, tj. o 122%. G³ówn¹ przyczyn¹ wzrostu interwencji na terenie gminy by³
silny wiatr i gwa³towne opady atmosferyczne. Natomiast znacz¹cy spadek interwencji
podczas miejscowych zagro¿eñ odnotowano na terenie 4 gmin, tj. gminy Bielsk
Podlaski spadek o 30 interwencji, miasta Bielsk Podlaski spadek o 20, gminy Wyszki
o 19 i gminy Brañsk o 12 interwencji mniej.
1.1.13. Zestawienie miejscowych zagro¿eñ powsta³ych na terenie powiatu wg
obiektów.
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Najwiêkszy spadek miejscowych zagro¿eñ odnotowano w grupie obiekty mieszkalne
o 20 zdarzeñ mniej oraz w grupie œrodki transportu o 16 zdarzeñ.
Spadek miejscowych zagro¿eñ by³ spowodowany g³ównie przez:
• zmniejszenie interwencji wynikaj¹cych z nietypowego zachowania siê zwierz¹t
i owadów stwarzaj¹ce zagro¿enie miêdzy innymi w obiektach mieszkalnych,
• zmniejszenie wystêpowania silnych porywistych wiatrów,
• poprawê przestrzegania zasad bezpiecznego ruchu œrodkami transportu.
1.1.15. Podsumowanie zdarzeñ na terenie powiatu bielskiego.

W 2009r jednostki ochrony przeciwpo¿arowej powiatu bielskiego interweniowa³y
przy 552 zdarzeniach. W porównaniu do roku ubieg³ego iloœæ interwencji zmniejszy³a
siê o 66 zdarzeñ, tj. o 11%. Z ogólnej liczby zdarzeñ odnotowano 206 po¿arów, co
stanowi 38% ogólnej iloœci interwencji. Najczêstsz¹ przyczyn¹ powstania po¿arów
by³a nieostro¿noœæ osób doros³ych z otwar
tym ogniem - 116 co stanowi 56%
wszystkich po¿arów, nieprawid³owa eksploatacja oraz wady urz¹dzeñ elektrycznych 25 co stanowi 12% po¿arów oraz nieprawid³owa eksploatacja, wady urz¹dzeñ
ogrzewczych - 21, co stanowi 10% wszystkich po¿arów. Najwiêcej po¿arów
odnotowano w grupie uprawy, rolnictwo 72 (35% ogólnej iloœci po¿arów). Nastêpn¹
grup¹ stanowi¹ inne obiekty - 65 (31% ogólnej iloœci po¿arów) by³y to g³ównie po¿ary
wysypisk œmieci i kontenerów na œmieci oraz trawy na poboczach dróg i obiekty
mieszkalne 43 - (21% ogólnej iloœci po¿arów).
Jednostki ochrony przeciwpo¿arowej powiatu bielskiego interweniowa³y przy 335
miejscowych zagro¿eniach - stanowi to 60% ogólnej iloœci interwencji. Najwiêcej
miejscowych zagro¿eñ odnotowano w grupie inne obiekty (obiekty przyrody-drzewa,
konary drzew oraz osy, pszczo³y i inne owady) tj. 147 co stanowi 43% wszystkich
miejscowych zagro¿eñ, nastêpnie obiekty mieszkalne - 86 zdarzeñ (stanowi to 26%
wszystkich miejscowych zagro¿eñ) oraz œrodki transpor
tu - 67, co stanowi 20%
ogólnej iloœci miejscowych zagro¿eñ. Najczêstszymi przyczynami miejscowych
zagro¿eñ by³y: nietypowe zachowanie zwierz¹t i owadów 99 tj. 29%, miejscowych
zagro¿eñ oraz huragany i silne wiatry 70 tj. 21% miejscowych zagro¿eñ. Do czêstych
przyczyn powstawania miejscowych zagro¿eñ nale¿¹ równie¿ niezachowanie zasad
bezpiecznego ruchu œrodkami transpor
tu 64 tj. 19% miejscowych zagro¿eñ.
Wdanym okresie, na terenie powiatu bielskiego odnotowano 11 alarmów fa³szywych,
tj. 2% wszystkich zdarzeñ.

W wyniku zaistnia³ych zdarzeñ œmieræ ponios³o 8 osób w wypadkach drogowych,
rannych zosta³o 62 osób (4 przy po¿arach i 58 w wypadkach drogowych).
1.1.16. Zestawienie osób poszkodowanych podczas zaistnia³ych zdarzeñ na

terenie powiatu bielskiego
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1.2. Zagro¿enia wystêpuj¹ce na terenie powiatu
1.2.1. Charakterystyka powiatu

Rejon dzia³ania Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim zajmuje ogóln¹
powierzchni^ 1385 km2, co stanowi 6,8% powierzchni województwa podlaskiego.
Powiat bielski graniczy: od pó³nocy z powiatem bia³ostockim od po³udnia
z powiatem siemiatyckim, od wschodu z powiatem hajnowskim, od zachodu
z powiatem wysoko mazowieckim.

Pod wzglêdem administracyjnym rejon jest podzielony na 8 gmin w tym miasto Bielsk
Podlaski i Brañsk.
Charakterystyka poszczególnych gmin z uwzglêdnieniem powierzchni,
powierzchni lasów, liczby mieszkañców, gêstoœci zaludnienia na 1 km2 i iloœci
miejscowoœci obrazuje poni¿sza tabela:
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Na terenie powiatu zamieszkuje 59269 mieszkañców (Ÿród³o: GUS - stan na
dzieñ 31.12.2008r), co daje gêstoœæ zaludnienia na 1 km2/43 osoby.
Jest to rejon typowo rolniczy o zró¿nicowanym rodzaju upraw i produkcji.
1.2.2. Charakterystyka zagro¿eñ powiatu bielskiego
Postêp techniczny i cywilizacyjny w przemyœle, budownictwie, komunikacji,
stosowanie i przewóz materia³ów niebezpiecznych, spowodowa³ pojawienie siê
nowych zagro¿eñ ¿ycia i zdrowia ludzi, ich mienia, jak równie¿ œrodowiska.
Dzia³alnoœæ gospodarcza wymaga w chwili obecnej stosowania wielu œrodków
chemicznych, których magazynowanie i transport w postaci sta³ej, p³ynnej
lub gazowej niesie ze sob¹ w przypadku awarii potencjalne zagro¿enie wody, gleby
lub powietrza.

G³ówne obszary zagro¿eñ zwi¹zane s¹ przede wszystkim z zagro¿eniami
po¿arowymi i innymi miejscowymi zagro¿eniami do których nale¿y zaliczyæ
zagro¿enia punktowe (zwi¹zane z magazynowaniem w instalacjach i zbiornikach
stacjonarnych toksycznych substancji przemys³owych), transpor
towe (zwi¹zane
z przewozem materia³ów niebezpiecznych), w komunikacji drogowej (zwi¹zane
z intensywnoœci¹ ruchu drogowego), powodziowe (zwi¹zane z zatopieniami).
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Ze wzglêdu na charakter wystêpuj¹cych zagro¿eñ na terenie powiatu podzielono je
na:
-zagro¿enia zwi¹zane z istniej¹cym przemys³em,
-zagro¿enia zwi¹zane z infrastruktur¹ techniczn¹,
-zagro¿enia zwi¹zane z transpor
tem komunikacyjnym,
- zagro¿enia zwi¹zane z powodzi¹,
-zagro¿enia zwi¹zane z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi.
1.2.3. Zagro¿enia zwi¹zane z istniej¹cym przemys³em

Struktura przemys³u na terenie powiatu zdominowana jest przez produkcjê
i przetwórstwo ar
tyku³ów spo¿ywczych (przemys³ mleczarski, miêsny, rybny,
produkcja napojów, pieczywa). Wa¿nymi ga³êziami przemys³u jest bran¿a
budowlana, odzie¿owa, mechaniczna, poligraficzna i reklamowa. W Bielsku
Podlaskim zlokalizowane s¹ nowoczesne magazyny zbo¿owe o pojemnoœci 33,5 tys.
ton.

W zak³adach stosuje siê toksyczne œrodki przemys³owe (TSP) s¹ to g³ównie:
1. Amoniak, który stwarza zagro¿enie wybuchowe w przypadku zetkniêcia siê
i reakcji z niektórymi substancjami takimi jak: podchloryny, r
têæ, srebro itp. Jest
równie¿ gazem palnym, silnie ¿r¹cym i truj¹cym. Niebezpieczny szczególnie dla
b³on œluzowych dróg oddechowych i oczu. W procesach technologicznych
amoniak stosuj¹:
-Zamra¿alnia AGRANA FRUIT Polska Sp. z o.o. - 3 tony
-Zak³ad Miêsny NETTER - 2 tony
-Spó³dzielnia Mleczarska „Mlekovita" - 100 kg.

2. Kwas solny - produkt nie pali siê. Wywo³uje oparzenia, dzia³a dra¿ni¹co na drogi
oddechowe, oczy i skórê. W procesach technologicznych kwas solny stosuj¹:
- HOOP S.A. - 3 tony
- Spó³dzielnia Mleczarska „Mlekovita" - 2 tony.
3. Kwas azotowy - w kontakcie z materia³ami palnymi mo¿e spowodowaæ po¿ar,
powoduje powa¿ne oparzenia. W procesach technologicznych kwas azotowy

stosuje Spó³dzielnia Mleczarska „Mlekovita" w iloœci 3 ton.
4. Kwas siarkowy - czysta substancja nie pali siê. Dzia³a ¿r¹co na skórê i na b³ony
œluzowe. Wdychanie mo¿e spowodowaæ podra¿nienia dróg oddechowych
i obrzêk p³uc. W procesach technologicznych stosuje Spó³dzielnia Mleczarska
„Mlekovita" w iloœci 0,5 tony.
5. Soda kaustyczna - w postaci py³u, pary lub aerozolu powoduje ³zawienie oczu,
uczucie pieczenia w nosie i gardle, kaszel, uczucie duszenia siê. Ska¿enie skóry
wywo³uje zaczerwienienie, oparzenie chemiczne z pêcherzami i martwic¹.

W procesach technologicznych stosuje Spó³dzielnia Mleczarska „Mlekovita"
w iloœci 6 ton.
6. Kwas fosforowy - substancja sta³a o max. stê¿eniu 85%, bezbarwna,

krystaliczna dobrze rozpuszczalna w wodzie, dzia³a dra¿ni¹co na skórê i b³ony
œluzowe, ale nie jest silnie ¿r¹ca. W procesach technologicznych stosuje

Spó³dzielnia Mleczarska „Mlekovita" w iloœci 0,6 tony.
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1.2.4. Zagro¿enia zwi¹zane z infrastruktura techniczn¹

Rozwój cywilizacyjny i postêp techniczny wymóg³ zapotrzebowanie na ró¿ne
Ÿród³a energii i paliw, które sta³y siê elementarn¹ potrzeb¹ cz³owieka w codziennym
¿yciu. Nast¹pi³ rozwój sieci stacji paliw, autogazu oraz punktów sprzeda¿y i wymiany
butli 11 kg z gazem propan-butan, a co za tym idzie równie¿ wzmo¿ony ruch

drogowy zwi¹zany z dowozem tych paliw do punktów dystrybucji.
Du¿e zagro¿enie po¿arowe i wybuchowe stwarzaj¹ magazyny gazu propan-butan

zlokalizowane w Bielsku Podlaskim, w Przedsiêbiorstwie Komunalnym przy
ul. Studziwodzkiej oraz firmy BARTER przy ul. Mickiewicza. Magazyny gazów
technicznych usytuowane równie¿ w Bielsku Podlaskim przy ulicy Brañskiej (oko³o 50
butli) i Wyszyñskiego (oko³o 40 butli). Do najbardziej niebezpiecznych gazów
technicznych magazynowanych na terenie powiatu zaliczany jest acetylen. Acetylen
jest substancj¹ wybuchow¹, tak¿e bez kontaktu z powietrzem, skrajnie ³atwopalny.
Na terenie powiatu znajduje siê równie¿ 20 stacji paliw p³ynnych w tym 9
z mo¿liwoœci¹ tankowania gazu, 6 stacji autogaz oraz oko³o 100 punktów wymiany
butli gazu propan-butan, w których gaz ten jest magazynowany w butlach 11kg
znajduj¹cych siê w metalowych kontenerach na indywidualnych posesjach.
1.2.5. Zagro¿enia miejscowe zwi¹zane z transportem komunikacyjnym

Sta³y wzrost liczby pojazdów, a co za tym idzie zwiêkszenie natê¿enia w ruchu
drogowym potêguje zagro¿enia dla ludzi i œrodowiska naturalnego. Zagro¿enie to
zwi¹zane jest z ruchem tranzytowym i przewozem materia³ów niebezpiecznych oraz
s³abym stanem dróg.

Wypadek na drodze nr 19
Bielsk Podlaski - Haæki

Drogowy transport tranzytowy i transport materia³ów niebezpiecznych odbywa
siê g³ównie drog¹ krajow¹ nr 19 ³¹cz¹c¹ pó³noc z po³udniem Polski. Drog¹ nr 66
Zambrów - Po³ówce oraz drog¹ wojewódzk¹ nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka.
Transport materia³ów niebezpiecznych zwi¹zany jest przede wszystkim z dostawami
etyliny, oleju napêdowego, parafiny oraz gazu propan-butan do dystrybutorów paliw.
W ci¹gu roku przez teren powiatu w cysternach samochodowych przewo¿one jest
oko³o 90 tys. ton gazu propan-butan, oko³o 20 tys. ton oleju napêdowego i oko³o 18
tys. ton. etyliny.

Transport kolejowy materia³ów niebezpiecznych na trasie Bia³ystok - Czeremcha
przebiegaj¹cej przez teren powiatu ogranicza siê do transportu materia³ów
wybuchowych.
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1.2.6. Zagro¿enia w indywidualnej gospodarce rolnej
Du¿e zagro¿enie po¿arowe, odzwierciedlone iloœci¹ powsta³ych po¿arów,
wystêpuje w indywidualnej gospodarce rolnej. Maj¹ na to wp³yw m.in.:
- niew³aœciwy stan techniczny instalacji elektrycznych w obiektach
- niew³aœciwe sk³adowanie p³odów rolnych
- niew³aœciwy stan techniczny sprzêtu i urz¹dzeñ rolniczych
- palna konstrukcja obiektów.

Znacz¹cy wp³yw na zagro¿enie po¿arowe na terenach wiejskich

ma rodzaj

zabudowy.

W wielu miejscowoœciach wystêpuje zwar
ta zabudowa o palnej konstrukcji
budynków, co stanowi du¿e zagro¿enie w przypadku powstania po¿aru. Istotnym
problemem jest te¿ wyludnianie siê miejscowoœci wiejskich, w zwi¹zku z czym
pozostaj¹ pustostany, do których jest dogodny dostêp osób postronnych. Swobodny
dostêp do budynków stwarza mo¿liwoœæ zaprószenia ognia lub nawet podpalenia
tych budynków.
1.2.7. Zagro¿enie po¿arowe obszarów leœnych
Co roku w okresach wiosennych i letnich odnotowywano wzrost zagro¿enia

po¿arowego obszarów leœnych. Lasy na terenie powiatu zajmuj¹ powierzchniê 262
km co stanowi 18,9% ogólnej powierzchni powiatu.
Na terenie powiatu znajduj¹ siê 2 nadleœnictwa oraz leœnictwo Dubno nale¿¹ce
do Nadleœnictwa Nurzec.

- Nadleœnictwo Bielsk zaliczone do I kategorii zagro¿enia po¿arowego
- Nadleœnictwo Rudka zaliczone do II kategorii zagro¿enia po¿arowego.

Bardzo du¿e zagro¿enie po¿arowe lasów Nadleœnictwa Bielsk zwi¹zane jest
z wystêpowaniem du¿ej iloœci lasów sosnowych I i II klasy wieku oraz ich znaczne
rozdrobnienie tj. wymieszanie z lasami i u¿ytkami rolnymi w³aœcicieli prywatnych.
Zagro¿enie po¿arowe obszarów leœnych w okresie wiosennym zwi¹zane jest g³ównie
z panuj¹cym wœród ludnoœci wiejskiej nawykiem wypalania pozosta³oœci roœlinnych
na ³¹kach i nieu¿ytkach po³o¿onych w s¹siedztwie lasów. W mniejszym stopniu
przyczyni³a siê do tego nieostro¿noœæ osób z ogniem otwar
tym. W okresach letnich
wzrost zagro¿enia po¿arowego zwi¹zany jest z d³ugotrwa³ym okresem braku
opadów deszczu oraz z wypalaniem przez rolników s³omy i œciernisk po zebranych
zbo¿ach.
1.2.8. Zagro¿enia zwi¹zane z powodzi¹

Zagro¿enia powodziowe jakie mog¹ wyst¹piæ na terenie powiatu wi¹¿¹ siê z
roztopami zimowymi lub intensywnymi opadami deszczu. Na terenie powiatu

wystêpuje jedna miejscowoœæ zagro¿on¹ powodzi¹. Wieœ Pace gm. Brañsk - rejon
rzeki Nurzec. Teren zalewowy wynosi 50ha. Zagro¿onych zalaniem jest 15

gospodarstw. Do ewakuacji przewidziano 45 osób doros³ych i 9 dzieci. Przewidziano
do ewakuacji 256 zwierz¹t hodowlanych i 270 szt. drobiu; miejsce ewakuacji to wieœ
Kiersnowo i wieœ Chojewo.

Zagro¿enie powodziowe na terenie miasta Bielsk Podlaski mo¿e stanowiæ rzeka
Bia³a szczególnie w okresach wiosennych roztopów œniegu lub w okresie nasilonych
opadów deszczu. Na terenie miasta Brañsk teren zalewowy wynosi 70 ha.
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Nie wystêpuje zagro¿enie zalania gospodarstw. Nie zachodzi koniecznoœæ ewakuacji
ludnoœci i zwierz¹t.
Na terenie miasta Brañsk zagro¿ona jest droga dojazdowa do oczyszczalni œcieków.
1.2.9. Zagro¿enia zwi¹zane z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi

W ci¹gu ostatnich lat na terenie powiatu widoczna jest nasilaj¹ca siê tendencja do
wystêpowania gwa³townych zjawisk atmosferycznych o katastrofalnych w skutkach.
Odnotowywany jest wzrost wszelkich zdarzeñ zwi¹zanych z dzia³aniem si³ natury,
w szczególnoœci wy³adowañ atmosferycznych, silnych wiatrów, intensywnych
opadów atmosferycznych, d³ugotrwa³ego wyst¹pienia ekstremalnych temperatur,
masowego wystêpowania szkodników.
1.2.10. Monitoring

Monitoring polega na odbieraniu sygna³ów alarmowych z lokalnych systemów
alarmowych i przekazaniu odpowiadaj¹cej tym sygna³om informacji do wskazanych
przez abonenta s³u¿b interwencji.
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej w ar
t. 5 okreœla, ¿e:

„W³aœciciel, zarz¹dca lub u¿ytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu,
objêtych obligatoryjnym stosowaniem systemów sygnalizacji po¿arowej
wyposa¿onych w urz¹dzenia sygnalizacyjno-alarmowe, w przypadku gdy w tym
budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie nie dzia³a jego w³asna jednostka
ratownicza, jest obowi¹zany po³¹czyæ te urz¹dzenia z obiektem komendy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej lub obiektem, wskazanym przez w³aœciwego miejscowo
komendanta powiatowego (miejskiego) Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej".
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów okreœla rodzaje obiektów, w których jest
wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa.

W myœl przedstawionych przepisów na terenie powiatu bielskiego jest 6
obiektów, w których wymagana jest instalacja sygnalizacyjno-alarmowa s¹ to:
LP-

Nazwa obiektu i adres

Przeznaczenie obiektu

1.

Muzeum Regionalne-Ratusz

muzeum

Pod³. do PSP
posiada

sakralny

posiada

sakralny

posiada

sakralny

posiada

hotel

posiada

w Bielsku Podlaksim
ul. Mickiewicza 45
2.

Cerkiew p.w. Zmartwychwstania Pañskiego w

Bielsku Podlaskim ul. Traugutta 3
3.

Cerkiew p.w. Narodzenia NMP w Bielsku

Podlaskim ul. Jagielloñska
4.

Cerkiew p.w. Œw. Micha³a Archanio³a w Bielsku
Podlaskim ul. Mickiewicza

5.
6.

Hotel „UNIBUS" w Bielsku Podlaskim ul.
Widowska 4
Centrala Automatyczna TP SA. w Bielsku
Podlaskim ul. Kopernika 5

posiada
administracyjno-biurowy

Ponadto monitoring po¿arowy dodatkowo posiada 13 obiektów, w tym 6 jest
pod³¹czonych do Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim.
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1.3.

Dzia³ania z zakresu zapobiegania po¿arom, miejscowym
zagro¿eniom i klêskom ¿ywio³owym

Poprawa bezpieczeñstwa po¿arowego stanowi istotny element bezpieczeñstwa
lokalnej spo³ecznoœci w tym celu na terenie miasta by³y przeprowadzane czynnoœci
kontrolno-rozpoznawcze g³ównie w zak³adach produkcyjnych i obiektach
u¿ytecznoœci publicznej.
Czynnoœci kontrolno - rozpoznawcze prowadzone by³y w oparciu o roczny plan pracy

oraz ustalenia i uzgodnienia z innymi podmiotami i instytucjami, a tak¿e wytycznymi
jednostek nadrzêdnych. Najwiêcej kontroli przeprowadzono:
- obiekty u¿ytecznoœci publicznej - 70,
- produkcyjnych i magazynowych - 27,
- zamieszkania zbiorowego - 8,
- mieszkania wielorodzinne - 2,
- gospodarstwa rolne - 3.

Ponadto dzia³alnoœæ kontrolno-rozpoznawcza g³ównie ukierunkowana by³a na obiekty
u¿ytecznoœci publicznej.
Przeprowadzono kontrole w obiektach, które cyklicznie poddawane s¹ ocenie stanu
przestrzegania przepisów przeciwpo¿arowych takich jak:
- obiekty organizuj¹ce imprezy karnawa³owe,

-obiekty letniego wypoczynku dzieci i m³odzie¿y,
- obszary leœne.

W 2009 roku przeprowadzono 113 kontroli, w wyniku których skontrolowano 130
obiektów. W trakcie kontroli stwierdzono 107 nieprawid³owoœci, wydano 42 decyzji
administracyjnych nakazuj¹cych usuniêcie stwierdzonych nieprawid³owoœci.
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II. PROWADZENIE ANALIZY SI£ I ŒRODKÓW KRAJOWEGO
SYSTEMU
POWIATU.

RATOWNICZO-GAŒNICZEGO

NA

OBSZARZE

11.1. Krajowy System Ratowniczo - Gaœniczy
Krajowy System Ratowniczo - Gaœniczy (KSRG) jest to zespó³ przedsiêwziêæ
organizacyjnych,
szkoleniowych,
materia³owo-technicznych
i finansowych,
obejmuj¹cych prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie po¿arów, klêsk

¿ywio³owych, miejscowych zagro¿eñ oraz skupiaj¹cy w uporz¹dkowanej wewnêtrznie
strukturze jednostki ochrony przeciwpo¿arowej w celu ratowania ¿ycia, zdrowia,

mienia i œrodowiska. KSRG stanowi integraln¹ czêœæ systemu bezpieczeñstwa
wewnêtrznego Pañstwa.
11.1.1. Struktura organizacyjna

Zgodnie z w³aœciwoœci¹ terytorialn¹, KSRG tworz¹ oraz koordynuj¹ jego
funkcjonowanie nastêpuj¹ce organy w³adzy :
• wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zadañ ustalonych przez
wojewodê na obszarze gminy / miasta,
• starosta, który okreœla zadania i kontroluje wykonywanie zadañ na obszarze
powiatu, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagro¿eñ ¿ycia, zdrowia, œrodowiska
i mienia zarz¹dza systemem przy pomocy powiatowego zespo³u zarz¹dzania
kryzysowego,

• wojewoda, który okreœla zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze
województwa, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagro¿eñ ¿ycia, zdrowia,

œrodowiska i mienia zarz¹dza systemem przy pomocy wojewódzkiego zespo³u
zarz¹dzania kryzysowego.

Centralnym organem administracji rz¹dowej w sprawach organizacji Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaœniczego jest Komendant G³ówny Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej podleg³y ministrowi w³aœciwemu do spraw wewnêtrznych.
Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy zorganizowany jest w sposób
zapewniaj¹cy jego ci¹g³e funkcjonowanie na poszczególnych poziomach, tj.:
• powiatowym, jako podstawowym poziomie wykonawczym dzia³añ
ratowniczych na obszarze gmin i powiatu,

• wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji dzia³añ ratowniczych
na obszarze województwa,

• krajowym, jako poziomie wspomagania i koordynacji dzia³añ ratowniczych na
obszarze kraju.
11.1.2. Poziom powiatu

Szczególnie wa¿nym poziomem budowania systemu jest powiat, gdy¿ tam
przyjmowane s¹ wszelkie zg³oszenia o zdarzeniach wymagaj¹cych podjêcia dzia³añ
ratowniczych w oparciu o procedury ujête w planach ratowniczych oraz realizowane

s¹ dzia³ania ratownicze, równie¿ wówczas, gdy si³y i œrodki powiatowych podmiotów
ratowniczych s¹ niewystarczaj¹ce i wymagaj¹ wsparcia z poziomu wojewódzkiego
i krajowego.
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Struktura KSRG zale¿y od rodzaju zagro¿eñ i sieci jednostek ratowniczych, a ta
jest zale¿na od mo¿liwoœci w³¹czenia do systemu, poza jednostkami ochrony
przeciwpo¿arowej, innych s³u¿b i podmiotów funkcjonuj¹cych na obszarze powiatu.
Podstawowymi i najwa¿niejszymi ogniwami systemu s¹ podmioty ratownicze,
które w zale¿noœci od zakresu zobowi¹zañ, kompetencji, mo¿liwoœci sprzêtowych,
wyszkolenia i integracji w ramach regu³ systemu pañstwowego, realizuj¹ zadania
z zakresu ratownictwa chemicznego, ekologicznego, technicznego, medycznego
i gaszenia po¿arów.

Dysponowanie jednostek systemu do dzia³añ ratowniczych oraz alarmowanie
podmiotów wspó³dzia³aj¹cych odbywa siê poprzez powiatowe stanowisko kierowania
PSP wspó³dzia³aj¹ce ze stanowiskami dy¿urnymi administracji samorz¹dowej wójtów
i starostów oraz zintegrowane z punktami alarmowymi komponentów systemu
(selektywne wywo³ywanie ochotniczych stra¿y po¿arnych, alarmowanie pogotowia
ratunkowego, jednostek organizacyjnych Policji oraz organizacji pozarz¹dowych).
Obecnie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaœniczym na terenie powiatu
bielskiego funkcjonuje Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Bielsku
Podlaskim i 9 jednostek ochotniczych stra¿y po¿arnych.
Potencja³ ratowniczy powiatu przedstawia poni¿sza tabela:
Stan iloœciowy pojazdów po¿arniczych powiatu bielskiego
Samochody
Razem
Podmioty KSRG
gaœnicze
specjalne
pomocnicze

KP PSP
OSP w KSRG
OSP poza KSRG
Razem

3
11
32
46

4
4
-

8

3
4
1
8

10
19
33
62

Istniej¹ sfery ratownictwa, które nie s¹ domen¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
W zwi¹zku z tym istnieje koniecznoœæ integracji innych podmiotów na rzecz dzia³añ
ratowniczych w ramach KSRG. Obecnie Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy na
szczeblu powiatu wspomagaj¹ nastêpuj¹ce s³u¿by, inspekcje i stra¿e:
> Komenda Powiatowa Policji,
> Zak³ad Pomocy DoraŸnej,
> Zak³ad Energetyczny,
> Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
> Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna,

> S³u¿by leœne.
W 2009 roku w dzia³aniach ratowniczych wspó³uczestniczy³y nastêpuj¹ce s³u¿by:
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D¹¿¹c do kompleksowego zabezpieczenia dzia³añ ratowniczych Komenda
Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim zawar³a 12 porozumieñ z zak³adami
funkcjonuj¹cymi na terenie powiatu w zakresie:
> u¿ycia sprzêtu specjalistycznego,
> zabezpieczenia logistycznego dzia³añ ratowniczych,
> zabezpieczenia dzia³añ medycznych.

11.2. Wyposa¿enie techniczne Komendy Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Bielsku Podlaskim.

Ustaw¹ z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpo¿arowej powo³ano
Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy jako integraln¹ czêœæ organizacji
bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa. Baz¹ tego systemu jest Pañstwowa Stra¿
Po¿arna jako wiod¹ca s³u¿ba ratownicza. Jest ona przeznaczona do walki

z po¿arami, klêskami ¿ywio³owymi i innymi miejscowymi zagro¿eniami.
Zakres zadañ ustawowych bezpoœrednio okreœla rodzaj i iloœæ wyposa¿enia, które
sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:
- pojazdy po¿arnicze: gaœnicze i specjalne,
- sprzêt specjalistyczny,
- sprzêt ³¹cznoœci przewodowej i bezprzewodowej,
- sprzêt teleinformatyczny.
11.2.1. Pojazdy po¿arnicze

Pojazdy po¿arnicze oraz sprzêt specjalistyczny stanowi¹ zasadnicze i niezbêdne
wyposa¿enie Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim. Iloœæ oraz stan
techniczny œrodków transportu i sprzêtu specjalistycznego ma wp³yw na mobilnoœæ
i szybkoœæ dzia³añ Komendy. Na wyposa¿eniu znajduj¹ siê 3 samochody gaœnicze,
4 specjalne w tym: samochody ratownictwa technicznego, dowodzenia i ³¹cznoœci,
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drabina mechaniczna i kwatermistrzowski. Wyposa¿one w sprzêt specjalistyczny
niezbêdny do prowadzenia skutecznych dzia³añ ratowniczych.
Wa¿nym elementem gotowoœci do dzia³añ ratowniczych jest wyposa¿enie
techniczne w sprzêt i pojazdy po¿arnicze. Ustawiczne dosprzêtowienie jednostki
w nowoczesny sprzêt ratowniczy jest wa¿nym czynnikiem skutecznego prowadzenia
dzia³añ ratowniczo-gaœniczych. W 2009 roku Komenda pozyska³a nowoczesny

samochód œredni ratownictwa technicznego Renault Midlum - 620 tys. z³. Samochód
zosta³ pozyskany w ramach projektu „Trans-BialLubOI Poprawa bezpieczeñstwa
na drogach w województwie lubelskim, podlaskim i warmiñsko-mazurskim".

Projekt wspó³finansowany przez UE ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Œrodowisko.

Samochód Ratownictwa Technicznego

RENAULT MIDLUM
Œrodki z funduszy UE - 620 tys. z³.

11.2.2. Komenda posiada na wyposa¿eniu miêdzy innymi nastêpuj¹cy sprzêt
po¿arniczy:

SAMOCHODY
Przeznaczenie

Marka typ

Nazwa samochodu (sprzêtu)
Iloœæ

MAN 14.224 LAC
Gaœnicze

Specjalne

Operacyjne

3

5

2

Renault Kerax 420.34
Jelcz 01OR
Renault Midlum
Renault Mascott
Nissan Pickup
IFa-50/DL-30
Opel Vivaro
Skoda Octavia
Opel Astra II

Samochody gaœnicze
Ratownictwo techniczne
Ratownictwo techniczne
Dowodzenia i ³¹cznoœci
Drabina mechaniczna o wysiêqu 30m.
Osobowo-kwatermisztrzowski
Do zadañ operacyjnych
Do zadañ operacyjnych

MOTOPOMPY
Pompa szlamowa

1

WT 40X Aries Power
Equipmet SP.
Niagara 1 - p³ywaj¹ca

do wypompowania wody z zalanychpomieszczeñ

M4/2
Pompy p³ywaj¹ce

Pompy przenoœne
Turbinopompa

5

1
1

Gorman Rupp
Briqqs&Stratton
Bia³ogon PS - 75
Maximum-p³ywaj¹ca
Polonia PO5
Rosenbauer TR 3
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Pompowanie wody

Pompowanie wody
Pompowanie cieczy ropopochondych

Posiadany przez tutejsz¹ Komendê potencja³ ratowniczy ze wzglêdu na
czasookresy u¿ytkowania oraz potrzeby spe³nienia warunków w zakresie wymagañ
technicznych i BHP wymaga ci¹g³ej wymiany i uzupe³nienia.
Ze wzglêdu na osi¹gniêt¹ normê eksploatacyjn¹ zachodzi koniecznoœæ wymiany
wyeksploatowanej drabiny mechanicznej SD-30 na podwoziu IFA na nowoczesny
samochód specjalny drabino-podnoœnik.
11.2.3. Sprzêt specjalistyczny
Grupy sprzêtowe wyposa¿enia specjalistycznego stanowi¹ asortyment o bardzo
zró¿nicowanym przeznaczeniu, konstrukcji i sposobie u¿ycia. Iloœæ i rodzaj grup
sprzêtu w nich wystêpuj¹cego obrazuje zakres i z³o¿onoœæ realizowanych zadañ.
Doposa¿enie w nowoczesny sprzêt specjalistyczny jest niezbêdne ze wzglêdu na
ci¹gle pojawianie siê nowych zagro¿eñ oraz rozwój techniczny w transporcie
i infrastrukturze przemys³owej. D¹¿¹c do zapewnienia odpowiedniego poziomu
zabezpieczenia technicznego ochrony przeciwpo¿arowej w ramach systemu

ratowniczo- gaœniczego powiatu bielskiego ze œrodków UM Bielsk Podlaski
zakupiono poduszki nisko i wysokociœnieniowe - 20 tys. z³., z w³asnych œrodków

zakupiono pi³ê spalinow¹ do stali i betonu Stihl - 3,4 tys. z³. Ponadto zakupiono
zestaw komputerowy - 3 tys. z³.

Poduszki nisko i wysokociœnieniowe
UM Bielsk Podlaski - 20 tys. z³.

Pi³a spalinowa do stali i betonu - 3,4 tys. z³.

Dotacja celowa bud¿etu pañstwa

Pozyskano sprzêt na ³¹czn¹ kwotê 646^4 tys. z³.
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11.2.4. Na wyposa¿eniu Komenda posiada nastêpuj¹cy sprzêt specjalistyczny:

AGREGATY 1 PRZYCZEPY
Nazwa sprzêtu
Wentylator nawiewny
Generator piany
Aqreqat pr¹dotwórczy stacjonarny

Iloœæ
1
1
1

Przeznaczenie
Do wentylacji pomieszczeñ
Do podawania piany lekkiej
Zasilanie awaryjne Komendy

Marka typ
MT-236
GPL-100

FOGO FD/60S
Eisman 2401

5

Agregat pr¹dotwórczy

GEKO 2500
Oœwietlenie akcji ratowniczej

SH-5000Honda
2,2kVA

URZ¥DZENIA HYDRAULICZNE 1 PNEUMATYCZNE
Zestaw hydrauliczny

Zestaw uszczelniaj¹cy do zbior
ników

Lukas GS6R
HolmatroTPU-15
Lukas GS2T-07
Holmatro PU30C

4

1

Zestaw korków uszczelniaj, do
studzienek

1

Poduszek nisko i
wysokociœnieniowych

6

Wspornik do zest. Hydraulicznego
Pokrowiec zabez. Poduszkê kierowcy
£om

1
1
2

Ratownictwo drogowe

Holmatro HLS2

Ratownictwo drogowe

Holmatro OLS 200/400
OLS 300/600

Ratownictwo drogowe

Holmatro
Ratownictwo drogowe
Vetter
Ratownictwo drogowe
Ratownictwo droqowe
Ratownictwo drogowe

Holmatro
Holmatro HRS 22
Holmatro Hooligen

PILARKI SPALINOWE
Dolmar111

5

Stihl 026, 044 S

Ciêcie konstrukcji drewnianych

Pi³y do betonu i stali

3

Ciecie konstrukcji betonowych i stalowych

Pilarka z ³añcuchem do ciêcia blachy

1

Jonsered
DolmarPC7314
Partner K-650
Stihl K-12S
Husqvarna

Pi³y do drewna

Ciêcie konstrukcji betonowych i stalowych

UBRANIA
Ubranie qazoszczelne 6
Ubranie gazoszczelne
3
Ubranie ³uqo i kwascodporne
Kombinezon chroni¹cy
przed szerszeniami
Ubr. ¿aroodporne

Drager
Auer

Ratownictwo chemiczne

2
4

Draqer
PROF.-BEH

Do dzia³añ podczas nietypowych zachowañ owadów

5

Izoterm

Do dzia³añ gaœniczych podczas wystêpowania
wysokich temperatur

APARATY
Aparaty powietrz, ,-nadciœ.13
Tester do masek
1

Fenzy AIR-5500
Fenzy

Ochrona dróg oddechowych

SPRZÊT DOZYMETRYCZNY
Eksplozymetr
Detektor gazu
Czujniki bezruchu

1
1
8

MINIGAS 4
ORION PLUS
SUPER-PASS

DIKTRON

Pomiar stê¿enia gazu propan-butan
Wykrywacz wielogazowy
Lokalizacja ratownika na wypadek utraty
przytomnoœci

SPRZÊT EWAKUACYJNY
Szelki bezpieczeñstwa Florian

1

klasa Professional

Przeznaczone do dzia³añ na wysokoœci

SPRZÊT MEDYCZNY
Zestaw medyczny
Zestaw medyczny
Defibrylator

2
1
1

PSP R-1
PSP R-2

LIFE LINÊ

Ratownictwo medyczne
Ratownictwo medyczne
Ratownictwo medyczne

Specyfik¹ u¿ytkowania sprzêtu specjalistycznego jest intensywne u¿ytkowanie
i pozostawanie w sta³ej gotowoœci co powoduje jego szybkie zu¿ycie. Zu¿ycie sprzêtu
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oraz okresy u¿ytkowania na³o¿one przez producenta poci¹gaj¹ za sob¹ koniecznoœæ
jego sta³ej wymiany.
11.2.5. Sprzêt ³¹cznoœci bezprzewodowej

Odpowiednie wyposa¿enie w sprzêt ³¹cznoœci bezprzewodowej, radiowej wynika
z koniecznoœci koordynacji dzia³añ ro¿nych podmiotów wchodz¹cych do KSRG oraz
stanowi obligatoryjne zadanie narzucone przez obowi¹zuj¹ce uregulowania prawne.

Stan iloœciowy nasycenia sprzêtem ³¹cznoœci bezprzewodowej (radiostacje
stacjonarne, przewoŸne i przenoœne) jest zadawalaj¹cy.

RADIOTELEFONY
Stacjonarne

Motorola GM-300
Radmo3767/1
Motorola GM-360
Motorola GM-300
Motorola GM350
Radmor 3801,3831
Motorola MT-2100

3

PrzewoŸne

10

Nasobne
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£¹cznoœæ bezprzewodowa

£¹cznoœæ bezprzewodowa

11.3. Jednostki Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
W Krajowym Rejestrze S¹dowym zarejestrowanych jest 56 jednostek
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z terenu Powiatu Bielskiego. Z 56 jednostek OSP,
41 jest typu S, w tym 9 jednostek nale¿y do Krajowego Systemu RatowniczoGaœniczego i 15 jednostek typu M.
Lp.

Typ jednostki

S-3

S-2

S-1

Razem typ S

M-1

1.

Jednostki w KSRG

1

2

2.

Jednostki poza KSRG

-

-

6
32

Ogó³em

1

2

38

9
32
41

15
15

Ogólnie S + M

-

9
47
56

Rozmieszczenie jednostek na terenie poszczególnych gmin i wyposa¿enie
przedstawia poni¿sza tabela.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Gmina

Jednostka OSP

Bielsk
Podlaski

Auqustowo
Ho³ody
Knorozy
Knorydy
Ko¿yno
£ubin Koœcielny
Pasynki
Ploski
Bañki
Mokre
Orzechowicze
Dubia¿yn
Piliki
Rajsk

Str^ki

m. Brañsk

Brañsk

Parcewo
Brañsk
Domanowo
Holonki
Koszewo
Szmur³y
Swirydy
Mieñ
Pop^awy
Klichy
GMnnik
Uleksin

Typ
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
M-1
M-1
M-1
M-1
M-1
M-1
M-1
S-2
S-1
S-1
S-^
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1

Rodzaj pojazdu

Przydzia³

GCBA 6/32
GBA 2,5/16
GLM 8
GBAM 3/16+8
G BA 2/16
GBA 2,5/16
GCBA 6/32

KSRG
KSRG

KSRG

GLM 8
GLM8
GCBA 6/32, GCBA 5/32, SLRt
GCBA 5/20
GBAM 2/8+8
GBA2.5H6
GBA 2,5/16
GBA 2,5/16
GBA 2,5/16
GBA 2,5/^6
GCBA 6/32
GLM 8

GLM 8
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KSRG

KSRG

Kiersnowo
Chojewo
Lubieszcze

28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Boæki

Boæki

Orla

Rudka

Wyszki

Dubno
Wyqonowo
Wiercieñ
Andryjanki
Œnie¿ki
Mo³oczki
Krasnowieœ
Orla
Greqorowce
Reduty
Malenmki
Wólka Wyaonowska
Gredele
Spiczki
Rudka
Koce Borowe
Wyszki
Bujnowo
Topczewo
Samu³ki Du¿e
Godzieby
Mulawicze
Niewino Borowe
Pulsze
Zalesiê

S-1
S-1
M-1
S-2
S-1
S-1
S-1
M-1
M-1
M-1
M-1
S-1
S-1
S-1
S-1
M-1
M-1
M-1
S-3
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1

GLM 8
GLM 8
GCBA 6/32, SLRT Ford
GLM Ford
GBA 2,5/16
GLM 8

KSRG

GCBAM 5/16+8, SLRt
GCBAM 5/16+8
GLM 8
GBM 3/8

KsRg

GBA 2,5/16, GBM 2,5/8, SLRTVW
GLM 8
GCBA 5/32
GLM 8
GBA 2,5/16
GBM 2/8
GLM 8
GBA 2,5/16
GBA1/16
GBA 2,5/16
GLM 8

KSRG

KSrg

Na terenie powiatu jest 47 samochodów ratowniczo-gaœniczych bêd¹ce na
wyposa¿eniu 41 jednostek OSP w tym: 10 ciê¿kich samochodów gaœniczych, 19
œrednich, 14 lekkich i 4 ratownictwa technicznego. Œrednia wieku samochodów
wynosi 30 lat.
W celu okreœlenia stanu przygotowania jednostek OSP do dzia³añ operacyjnych,
Komenda przeprowadzi³a inspekcje gotowoœci bojowej i przegl¹dów technicznych
zgodnie z harmonogramem inspekcji i przegl¹dów technicznych OSP typu "S"
zatwierdzonego przez Starostê. Niniejsze inspekcje mia³y na celu okreœlenie stopnia
przygotowania wy¿ej wymienionych jednostek OSP do realizacji zadañ
samodzielnych oraz okreœlonych powinnoœci w ramach podleg³oœci operacyjnej
w zakresie zwalczania po¿arów, klêsk ¿ywio³owych, miejscowych zagro¿eñ i ich
skutków zaistnia³ych na obszarze przez nie chronionym, a tak¿e na obszarze powiatu
i województwa.

W 2009 roku potencja³ ratowniczy jednostek OSP uleg³ wzmocnieniu poprzez
pozyskanie 2 lekkich samochodów ratownictwa technicznego tj. Urzêdu Gminy Orla
zakupi³ Peugeot Bokser dla jednostki OSP Orla, OSP Brañsk - Land Rower oraz
lekki samochód ratowniczo-gaœniczy, tj. OSP Kiersnowo pozyska³o VW Transporter
i OSP Parcewo - samochód operacyjny Land Rower.

Jednostki OSP na terenie powiatu w 2009 roku pozyska³y sprzêt po¿arniczy
i ratowniczy oraz umundurowanie i œrodki ochrony indywidualnej stra¿aka na kwotê
oko³o 230 tys. z³. w tym z dotacji bud¿etu pañstwa dla jednostek OSP
w³¹czonych do KSRG w wysokoœci 73 tys. z³.
W 2009 roku Urzêdy Gmin na naprawê samochodów po¿arniczych wyda³y oko³o
30 tys. z³.

Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim w 2009 roku zgodnie
z Zarz¹dzeniem Nr 8 Komendanta G³ównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 roku
w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP przekaza³a
nieodp³atnie 2 samochody kwatermistrzowskie Star 200 jednostce OSP Ho³ody
i Lublin II jednostce OSP Boæki.
Pozyskany sprzêt wp³ynie na poprawê zabezpieczenia przeciwpo¿arowego
powiatu i poszczególnych gmin.
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III.

BUDOWANIE
SYSTEMU
KOORDYNACJI
DZIA£AÑ
JEDNOSTEK
OCHRONY
PRZECIWPO¯AROWEJ
WCHODZ¥CYCH W SK£AD KRAJOWEGO SYSTEMU
RATOWNICZO-GAŒNICZEGO ORAZ S£U¯B,

INSPEKCJI,

STRA¯Y ORAZ INNYCH PODMIOTÓW BIOR¥CYCH UDZIA£ W
DZIA£ANIACH RATOWNICZYCH NA OBSZARZE POWIATU.
111.1.

Zapobieganie
ratowniczych

zagro¿eniom

i

doskonalenie

procedur

Komenda Powiatowa PSP w sposób ci¹g³y prowadzi doskonalenie si³ operacyjnych
powiatu bielskiego organizuj¹c æwiczenia aplikacyjne i dowódczo-sztabowe
z epizodem praktycznym z innymi podmiotami ratowniczymi. W 2009 roku
zorganizowano nastêpuj¹ce æwiczenia tj:
> w dniu 02 kwietnia przeprowadzono æwiczenia dowódczo - sztabowe,

aplikacyjne na temat: „Zderzenie poci¹gu osobowego z autobusem PKS
na niestrze¿onym przejeŸdzie kolejowym na trasie Bielsk Podlaski Stolowacz

-

zdarzenie

o

charakterze

masowym".

Do

udzia³u

w æwiczeniach zaproszono przedstawicieli Pogotowia Ratunkowego, Policji
oraz Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego, aby doskonaliæ wspó³pracê z w/w
podmiotami;
> w dniu 04 czerwca æwiczenia praktyczne na obiekcie firmy NAFTAN, pt.:
„Po¿ar w zak³adzie przetwarzania parafiny". W æwiczeniach wziê³y udzia³

jednostki OSP z ksrg, jak i jednostki OSP nie w³¹czone do systemu. Æwiczenia
by³y poprzedzone czêœci¹ aplikacyjn¹ na temat taktyki gaœniczej podczas
po¿arów parafiny;

> w dniu 30 sierpnia przeprowadzono æwiczenia pt. "Zderzenie dwóch

samochodów osobowych w miejscowoœci Boæki". W trakcie æwiczeñ
doskonalono wspó³dzia³ania podmiotów ratowniczych: Pañstwowa Stra¿
Po¿arna, OSP Boæki (ksrg), Pogotowie Ratunkowe i Policja, podczas akcji
ratownictwa drogowego i medycznego -niesienie skutecznej pomocy ofiarom

wypadów drogowych;

> 02 grudnia odby³y siê æwiczenia na obiekcie Gminnego Oœrodka
Upowszechniania Kultury w Kalnicy pt. „Prowadzenie dzia³añ ratowniczo-

gaœniczych w obiektach u¿ytecznoœci publicznej na terenie Gminy
Brañsk". Celem æwiczeñ by³o doskonalenie wspó³dzia³ania pomiêdzy
jednostkami Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z terenu Gminy Brañsk,
a jednostkami PSP podczas po¿arów w obiektach u¿ytecznoœci publicznej.
Ewakuacja osób zagro¿onych. Prowadzenie dzia³añ z zakresu ratownictwa
medycznego w stosunku do osób poszkodowanych.

W 2009 roku przeprowadzono 12 æwiczeñ na obiektach z udzia³em zastêpów z JRG.
Podczas æwiczeñ rozpoznawano mo¿liwoœci i warunki prowadzenia dzia³añ
ratowniczo-gaœniczych, zapoznawano siê ze specyfik¹ zak³adu oraz zagro¿eniami

wystêpuj¹cymi na danym terenie. W trakcie symulowanych zdarzeñ æwiczono
elementy z zakresu ratownictwa chemicznego, technicznego oraz taktyki gaœniczej.
Wszystkie z zaplanowanych æwiczeñ zosta³y zrealizowane. Poza æwiczeniami

na obiektach zaplanowano i wykonano 12 æwiczeñ grupowych polegaj¹cych
na teoretycznym rozwi¹zaniu zadañ ratowniczych z zakresu dzia³añ gaœniczych oraz
ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego.

III.2. Kszta³cenie i doskonalenie zawodowe stra¿aków.
W KP PSP Bielsk Podlaski zatrudnionych jest 46 funkcjonariuszy i 2
pracowników cywilnych w pe³nym wymiarze czasu pracy.

Struktura zatrudnionych funkcjonariuszy ze wzglêdu na korpusy:
> oficerski - 10 stra¿aków co stanowi 22%,
> aspiranckie - 11 stra¿aków co stanowi 24%,
> podoficerskie - 20 stra¿aków co stanowi 45%,
>

szeregowych - 4 co stanowi 9%.

W roku 2009 1 funkcjonariusz ukoñczy³ szko³ê wy¿sz¹ uzyskuj¹c tytu³ magistra na
kierunku administracyjnym, 3 funkcjonariuszy ukoñczy³o szkolenie podstawowe
stra¿aka jednostki ochrony przeciwpo¿arowej w Oœrodku Szkolenia w £apach, zaœ
4 funkcjonariuszy ukoñczy³o szkolenie uzupe³niaj¹ce stra¿aka jednostki ochrony
przeciwpo¿arowej.

Ponadto 44 stra¿aków ukoñczy³o kursy i szkolenia specjalistyczne:
>

ratownictwo chemiczno-ekologiczne - 2,

>

obs³uga pi³ mechanicznych do œcinki drzew - 3,

>

recertyfikacja z ratownictwa medycznego w zakresie pierwszej pomocy - 37,

>
>

komunikacja spo³eczna - 1,
.Archiwizacja dokumentacji w PSP" - 1.
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D¹¿¹c do optymalnego poziomu wyszkolenia kadr Komendy zachodzi potrzeba
przeszkolenia 11 funkcjonariuszy, w tym:
1) w zakresie kursu podoficerskiego - 3 funkcjonariuszy;
2) kurs ratownictwa medycznego - 4 funkcjonariuszy na stanowiskach
administracyjno biurowych,
3) kierowanie ruchem - 1 funkcjonariusz JRG PSP
4) szkolenie specjalistyczne kierowców-operatorów samochodów z drabin¹
mechaniczn¹- 3 funkcjonariuszy.

W celu w³aœciwego przygotowania stra¿aków OSP do prowadzenia dzia³añ
ratowniczych tut. Komenda sporz¹dzi³a i realizowa³a „Plan szkolenia funkcyjnych
OSP na 2008r.". Plan szkolenia funkcyjnych OSP na rok bie¿¹cy opracowany zosta³
na podstawie wskaŸników operacyjno-szkoleniowych za 2008 rok.
W 2009 roku Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim zorganizowa³a
2 kursy szkoleniowe dla stra¿aków OSP tj. kurs szeregowców oraz kurs kierowców-

konserwatorów sprzêtu ratowniczego OSP, w których uczestniczy³o 107 stra¿aków
(70 - kurs szeregowców, 37 kurs kierowców konserwatorów sprzêtu ratowniczego

OSP). Kurs szeregowców od kilku lat prowadzony jest metod¹ e-learning.
W zakresie ratownictwa medycznego z terenu powiatu bielskiego w 2009 roku
zosta³o przeszkolonych 11 stra¿aków z jednostek OSP: Ho³ody - 1, Orla - 2, Klichy 1, Malinniki - 2, Brañsk - 3, Wyszki - 2. Na dzieñ 31.12.2009 roku szkolenie

medyczne posiada 36 stra¿aków OSP.
III.3. Poprawa bazy lokalowejjednostek ochrony przeciwpo¿arowej.
III.3.1. Baza lokalowa Komendy Powiatowej PSP
W ostatnich latach baza lokalowa Komendy uleg³a poprawie, zosta³a zakoñczona
rozbudowa Komendy po³¹czona z wykonaniem ocieplenia i elewacji budynku.
..

*

f

m

m

W roku 2009 Komenda nie prowadzi³a inwestycji zwi¹zanych z budownictwem.
Natomiast wykonano dokumentacjê projektow¹ na utworzenie Centrum Powiadamiania
Ratunkowego - koszt 9,9 tys. z³. oraz drobne remonty, które wykonali sami stra¿acy

systemem gospodarczym na ³¹czn¹ kwotê 10 tys. z³.
III.3.2. Baza lokalowajednostek OSP
Urzêdy Gmin na terenie powiatu w celu poprawy warunków budowlanych stra¿nic
wykona³y szereg napraw bie¿¹cych i termicznego ocieplenia budynków na ³¹czn¹
kwotê oko³o 211 tys. z³. Bie¿¹ce remonty polega³y g³ównie na wymianie pokrycia
dachowego, stolarki okiennej, odnowieniu pomieszczeñ, wymianie drzwi gara¿owych.
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IV. ORGANIZOWANIE SYSTEMU £¥CZNOŒCI, ALARMOWANIA I

WSPÓ£DZIA£ANIA MIÊDZY PODMIOTAMI UCZESTNICZ¥CYMI
W DZIA£ANIACH RATOWNICZYCH NA OBSZARZE POWIATU.
IV.1. System Zarz¹dzania Kryzysowego
Zarz¹dzanie kryzysowe to dzia³alnoœæ organów administracji rz¹dowej
i samorz¹du terytorialnego polegaj¹ca na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym lub
przejmowaniu nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych dzia³añ oraz na
odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej do pierwotnego charakteru. Jako
system organizacyjno-funkcjonalny jest niezbêdny do poprawnego zapewnienia
bezpieczeñstwa ludziom w sytuacjach stwarzaj¹cych zagro¿enia ¿ycia, mienia oraz
œrodowiska i powinno obejmowaæ wszystkie poziomy zarz¹dzania pañstwem.
Art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej okreœla, i¿ jednym z podstawowych
zadañ Pañstwa jest zapewnienie bezpieczeñstwa obywateli oraz ar
t. 4 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym - powiat wykonuje

okreœlone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpo¿arowej i zapobiegania innym
nadzwyczajnym zagro¿eniom ¿ycia i zdrowia ludzi oraz œrodowiska.

Zapobieganie, zwalczanie i usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych i innych
nadzwyczajnych zagro¿eñ maj¹cych znamiona stanu klêski ¿ywio³owej reguluje
ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klêski ¿ywio³owej. Art. 8 ustawy
stanowi, ¿e w czasie stanu klêski ¿ywio³owej dzia³aniami prowadzonymi w celu
zapobie¿enia skutkom klêski ¿ywio³owej lub ich usuniêcia kieruj¹:
• wójt (burmistrz, prezydent miasta) - je¿eli stan klêski ¿ywio³owej wprowadzono
tylko na obszarze gminy,
• starosta - je¿eli stan klêski ¿ywio³owej wprowadzono na obszarze wiêcej ni¿
jednej gminy wchodz¹cej w sk³ad powiatu,
• wojewoda - je¿eli stan klêski ¿ywio³owej wprowadzono na obszarze wiêcej ni¿
jednego powiatu wchodz¹cego w sk³ad województwa.
Natomiast zadania, zasady dzia³ania, a tak¿e zasady finansowania zadañ

zarz¹dzania kryzysowego okreœla ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku
o zarz¹dzaniu kryzysowym.
Na podstawie ar
t. 17 ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym organem w³aœciwym

w sprawach zarz¹dzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako
przewodnicz¹cy zarz¹du powiatu. Zadania zarz¹dzania kryzysowego wykonuje przy
pomocy powiatowego zespo³u zarz¹dzania kryzysowego.

Maj¹c na wzglêdzie stworzenie w³aœciwych warunków do funkcjonowania s³u¿b
ratowniczych w sytuacji zagro¿enia odby³y siê 3 posiedzenia Powiatowego Zespo³u
Zarz¹dzania Kryzysowego. Przedmiotem posiedzeñ by³y nastêpuj¹ce zagadnienia:
> Dzia³ania powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y nakierowanych na poprawê
bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y wypoczywaj¹cych na terenie powiatu
bielskiego podejmowanych w ramach programu prewencyjnego „Bezpieczne
wakacje 2009".

> Ocena stanu zagro¿enia powiatu bielskiego gryp¹ A/H1N1 w kontekœcie
epidemii na Ukrainie.
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> Analiza stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w powiecie bielskim w
2008 roku.

> Ocena stanu zagro¿enia po¿arowego w powiecie bielskim w 2008r.
> Przestrzeganie przepisów prawa budowlanego w powiecie bielskim w œwietle
wyników czynnoœci inspekcyjno-kontrolnych powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego przeprowadzonych w 2008r.

W myœl art. 18 ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym na terenie powiatu tworzy siê
powiatowe centra zarz¹dzania kryzysowego, których obs³ugê zapewniaj¹ komórki
organizacyjne starostwa powiatowego w³aœciwej w sprawach zarz¹dzania
kryzysowego. Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego spe³nia rolê oœrodka reagowania
kryzysowego w przypadku, gdy zdarzenie posiada znamiona kryzysu.

D¹¿¹c do zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeñstwa ludnoœci
i œrodowiska na obszarze powiatu poprzez utworzenie sprawnego systemu
zarz¹dzania kryzysowego oraz nowoczesnego systemu reagowania w przypadku

zaistnienia katastrof technicznych, klêsk ¿ywio³owych, po¿arów, i innych zagro¿eñ na
bazie tutejszej Komendy stworzono warunki lokalowe do prac i posiedzeñ
Powiatowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego, Miejskiego Zespo³u Zarz¹dzania
Kryzysowego Miasta Bielsk Podlaski i Gminnego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego
Gminy Bielsk Podlaski.
IV.2. Powiatowe Stanowisko Kierowania

Do kierowania dzia³aniami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego
wykorzystuje siê od wielu lat system stanowisk kierowania jednostek Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej. Na szczeblu powiatu jest to Powiatowe Stanowisko Kierowania.

Powiatowe Stanowisko Kierowania stale monitoruje i analizuje szereg mo¿liwych
na terenie dzia³ania zagro¿eñ. Przyjmuje zg³oszenia o powsta³ych zagro¿eniach,
dysponuje si³y ratownicze do dzia³añ, koordynuje prowadzone akcje ratownicze,
informuje

o

zdarzeniach,

mo¿liwych

zagro¿eniach

w³adze

samorz¹dowe

i administracyjne. Posiada niezbêdne zaplecze dokumentacyjne zapewniaj¹ce
zastosowanie w dzia³aniach odpowiednich procedur postêpowania i wspomagania
akcji ratowniczych. Istotnym elementem Powiatowego Stanowiska Kierowania s¹
opracowane na podstawie prowadzonych dzia³añ rozpoznawczych i prewencyjnych
plany dzia³añ ratowniczych dla powiatu.
Na terenie powiatu 13 jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych posiada
selektywne alarmowanie polegaj¹ce na radiowym alarmowaniu jednostki do
zdarzenia.
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V.

POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ.

V.1. Sport po¿arniczy
W ramach podnoszenia sprawnoœci fizycznej stra¿aków PSP i OSP poprzez
organizacjê i udzia³ w zawodach oraz imprezach sportowych na terenie województwa
i powiatu stra¿acy PSP i OSP osi¹gnêli nastêpuj¹ce sukcesy:
Komenda by³a gospodarzem XI Mistrzostw Województwa Podlaskiego w
Sporcie Po¿arniczym. Reprezentacja tutejszej Komendy w punktacji generalnej
zajê³a I miejsce. W klasyfikacji indywidualnej Mistrzem Województwa w
dwuboju po¿arniczym zosta³ sekc. Wyszyñski Piotr, 2 miejsce - sekc.
Jurkowicz Ireneusz, 3 miejsce Kujawski Pawe³, 5 miejsce st. str. Iwañczuk

B³a¿ej.

Bielscy stra¿acy zwyciê¿yli w Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar Komendanta
Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim w ramach obchodów 90-lecia
powstania Policji. Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Pawe³ Kujawski z
Komendy Powiatowej PSP.

Wspólnie z Zarz¹dem Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP

Komenda

Powiatowa zorganizowa³a VI Powiatowe Zawody Sportowo-po¿arnicze OSP powiatu

bielskiego. Mistrzem Powiatu w grupie „A" zosta³a dru¿yna OSP Rudka,
Wicemistrzem OSP Ho³ody, 3 miejsce OSP Piliki. W grupie „C" 1 miejsce KDP OSP
Boæki, 2 miejsce KDP OSP Orla.
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Ponadto wspólnie z Zarz¹dem OSP Rudka zorganizowano Pucharowe Zawody
Sportowo-po¿arnicze jednostek OSP powiatu bielskiego, w których uczestniczy³o 8
dru¿yn oraz miting stra¿acki, w którym uczestniczy³o 40 dzieci i m³odzie¿y.
Podczas III Turnieju MDP dziewcz¹t i ch³opców w pi³kê no¿n¹ „Miêdzy Bugiem a
Narwi¹" w Milejczycach MDP dziewcz¹t z OSP Orla zajê³a II miejsce.

V.2.

Wspó³praca Komendy Powiatowej
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP.

PSP ze

Zwi¹zkiem

Wspó³praca polega³a na:
- pomocy w organizacji i uczestniczeniu w posiedzeniach Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego i Zarz¹dów Oddzia³ów gminnych ZOSP RP,
- pomocy przy organizacji i przeprowadzeniu zawodów gminnych OSP
(zawody zorganizowano w gminie Bielsk Podlaski i Wyszki),
- pomocy przy zakupie sprzêtu dla poszczególnych jednostek OSP min.
w ramach dotacji przyznanych przez Komendanta G³ównego PSP,
- pomocy w dzia³alnoœci organizacyjnej i operacyjnej jednostek OSP,
- wspó³pracy (wspólnie z Zarz¹dem Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP)
w zakresie przeprowadzenia eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy Po¿arniczej "M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom".
W 2009 roku stra¿acy powiatu bielskiego aktywnie uczestniczyli w IV edycji
Programu pod has³em STRA¯ACY PSP I OSP W HONORWYM KRWIODAWSTWIE,
„OGNISTY RATOWNIK GOR¥CA KREW". £¹cznie 113 stra¿aków powiatu
bielskiego odda³o oko³o 51 litrów krwi.
Stra¿acy z ramienia Komendy uczestniczyli w szeregu spotkaniach z dzieæmi
i m³odzie¿¹ w ramach obchodów dni ochrony przeciwpo¿arowej. Co roku Komenda
wspó³pracuje ze Œrodowiskowym Domem Samopomocy w organizacji Festynu
Miko³ajkowego pod has³em „Dajmy dzieciom trochê radoœci".
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PODSUMOWANIE
1. Na terenie powiatu nast¹pi³ wzrost iloœci zdarzeñ, w 2009 roku iloœæ zdarzeñ
zmniejszy³a siê o 11%. Najwiêkszy spadek iloœci interwencji nast¹pi³ w grupie
miejscowych zagro¿eñ o 62 interwencje tj. o 16%. Spadek iloœci zdarzeñ
odnotowano równie¿ w grupie po¿arów o 6 tj. o 3%. Najwiêksz¹ przyczyn¹
spadku zdarzeñ wœród miejscowych zagro¿eñ by³o zmniejszenie iloœci
interwencji spowodowanych nietypowym zachowaniem siê zwierz¹t i owadów
stwarzaj¹ce zagro¿enie miedzy innymi w obiektach mieszkalnych.
2. Kontynuowano dzia³ania zmierzaj¹ce do doskonalenia Krajowego Sytemu
Ratowniczo-Gaœniczego do podejmowania nowych

wyzwañ

ratowniczych

poprzez doskonalenie procedur zwi¹zanych z ewakuacj¹ ludzi z miejsca
zagro¿enia,

doskonalenie procedur

ratowniczych

z

zakresu

ratownictwa

medycznego, procedur wspó³pracy z innymi podmiotami ratowniczymi w
nastêpstwie zagro¿eñ o charakterze mnogim.

3. Pozyskane samochody ratownicze i sprzêt specjalistyczny wp³yn¹ pozytywnie na
jakoœæ prowadzenia dzia³añ ratowniczo-gaœniczych.
4. Komenda by³a gospodarzem XI Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Sporcie
Po¿arniczym. Reprezentacja tutejszej Komendy w punktacji generalnej zajê³a
I miejsce.

5. Ca³okszta³t zadañ realizowanych w 2009 roku wp³ynie na ogóln¹ poprawê stanu
ochrony przeciwpo¿arowej powiatu bielskiego.

NAJWA¯NIEJSZE CELE I KIERUNKI NA 2010 ROK
1. Doskonalenie funkcjonowania organizacji podmiotów ratowniczych w ramach
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego na szczeblu powiatu poprzez
organizowanie æwiczeñ podmiotów ratowniczych.

2. Prowadzenie dzia³añ na rzecz budowy Systemu Powiadamiania Ratunkowego
(SPR) w powiecie bielskim, w tym modernizacji systemów ³¹cznoœci
i
informatyki w kontekœcie warunków organizacyjno-technicznych
uruchomienia SPR wraz z CPR.
3. Logistyczne

zabezpieczenie funkcjonowania

ochrony

przeciwpo¿arowej

polegaj¹ce na dokonywaniu wymiany pojazdów, sprzêtu i wyposa¿enia,
w tym:
> wymiana wyeksploatowanej drabiny mechanicznej SD-30 na podwoziu
IFA na nowy
drabino - podnoœnik MAN TGL 12.240 4x2 BB
o maksymalnej wysokoœæ roboczej 25 m oraz wprowadzenie go do
podzia³u

bojowego.

Koszt

ca³kowity

podnoœnia

1.200 tys.

z³.,

finansowany jako IV etap budowy zintegrowanego systemu ochrony
ludnoœci w uk³adzie transgranicznym Polska-Litwa,

> zakup sprzêtu specjalistycznego na wyposa¿enie JRG.
KOMENDANT POWIATOWY
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnych
w Bielsku Podlaskim
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