
 

 

 

 

 

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA 

POWIATOWEGO ZESPOŁU 

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W PRUDNIKU 



 

 

 

 

 

 

2 0 0 8 

P O S I E D Z E N I A 

Lp. Data Temat, cel 

1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym.  

2. Przyjęcie Regulaminu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

w Prudniku. 

3. Przyjęcie Rocznego Planu Pracy i Szkolenia PZZK w Prudniku na 2008 

rok”. 

4. Analiza i ocena stanu występujących zagrożeń dla ludności w gminach oraz 

ocena stanu przygotowania obrony cywilnej gmin do realizacji zadań  

w zakresie ochrony ludności w związku z codziennymi zagrożeniami. 

5. Statystyka i analiza zdarzeń, wypadków i innych zagrożeń jakie zaistniały 

na obszarze powiatu prudnickiego w 2007 roku. Ocena stanu przygotowania 

do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności w związku z codziennymi 

zagrożeniami. 

6. Doskonalenie procedur informowania o zagrożeniach. 

2. 11.06.2008 r. 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa powodziowego powiatu prudnickiego.  

2. Organizacja i realizacja zadań ochrony przeciwpowodziowej na terenie 

gmin Prudnik, Lubrza, Głogówek.  

3. Ocena stanu środowiska i jego ochrona na terenie powiatu prudnickiego. 

Źródła pochodzenia odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu 

prudnickiego. 

4. Omówienie ćwiczeń PZZK „Reagowanie w przypadku zanieczyszczenia 

substancją niebezpieczną”.  

5. Informacja dot. Konferencji naukowo-technicznej „Ochrona 

przeciwpowodziowa oraz ograniczanie zagrożenia powodzią”. 

3. 15.10.2008 r. 1. Informacje dotyczące przygotowania powiatu, gmin, instytucji  

i zakładów do organizowania pomocy osobom potrzebującym wsparcia  

w okresie zimy.  

2. Informacje dotyczące przygotowania służb energetycznych, gazowniczych 

oraz zakładów wodociągów i kanalizacji do okresu  zimowego. 

Ć W I C Z E N I A 

1. 23-25.06. 

2008 r. 

 

 

 

Ćwiczenie zorganizowane przez Wojewódzki Zespół Zarządzania    

Kryzysowego pk. „WODNIK 2008”.  

Temat: Działanie administracji publicznej na wypadek zagrożenia powodzią     

i powodzi.  

Cel: Ocena funkcjonowania systemu reagowania na wypadek zagrożenia 

powodzią i powodzi. 

2. 26.06.2008 r. Ćwiczenie zorganizowane przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

pk. „WODA 2008”. 

Temat: Szkolenie i ćwiczenie doskonalące jednostek KSRG powiatu 

prudnickiego podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas 

zanieczyszczenia substancją niebezpieczną (ropopochodną) rzeki Prudnik.  

Cel: Sprawdzenie wypracowanych procedur alarmowania jednostek do zdarzeń 

z przedostaniem się do cieków wodnych substancji ropopochodnej oraz 

doskonalenie technik prowadzenia działań ratowniczych w ratownictwie 

chemiczno-ekologicznym. 



2 0 0 9 

P O S I E D Z E N I A 

Lp. Data Temat – cel 

1. 18.02.2009 r. 

 

1. Analiza przyczyn wypadków drogowych w powiecie prudnickim. 

  2. 26.03.2009 r. 

 

1. Posiedzenie dotyczące przebywania na terenie powiatu prudnickiego  

zwierzęcia z rodziny kotowatych.– w trybie natychmiastowym 

3. 06.04.2009 r. 1. Analiza i ocena występujących zagrożeń dla ludności w gminach oraz 

ocena stanu przygotowania obrony cywilnej gmin do realizacji zadań                     

w zakresie ochrony ludności. 

2. Statystyka i analiza zdarzeń, wypadków i innych zagrożeń, jakie zaistniały 

na obszarze powiatu prudnickiego w 2008 roku oraz ocena stanu 

przygotowania do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności                   

w związku z codziennymi zagrożeniami. 

3. Przyjęcie „Planu pracy i szkolenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Prudniku  na rok 2009”. 

4. 04.05.2009 r. 1.   Omówienie sytuacji epidemiologicznej oraz podjęte działania w związku ze 

stwierdzeniem wystąpienia przypadków zakażeń wirusem grypy typu 

A/H1N1 u ludzi – w trybie natychmiastowym. 

5. 

 

24.06.2009 r. 1. Omówienie sytuacji zagrożenia powodziowego na obszarze powiatu 

prudnickiego – w trybie natychmiastowym. 

6. 12.10.2009 r. 1. Ocena bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

prudnickiego. 

2. Podsumowanie akcji „Bezpieczne Wakacje 2009”. 

3. Informacja na temat stanu ochrony środowiska naturalnego w powiecie 

prudnickim i zadania podejmowane w tym zakresie. 

4. Zaopiniowanie „Planu Reagowania Kryzysowego Powiatu Prudnickiego” 

oraz załączników funkcjonalnych. 

7. 26.10.2009 r. 1. Informacje dotyczące przygotowania powiatu, gmin, instytucji  

i zakładów do organizowania pomocy osobom potrzebującym wsparcia  

w okresie zimy. 

2. Informacje dotyczące służb energetycznych, gazowniczych oraz zakładów 

wodociągów i kanalizacji do okresu zimowego. 

Ć W I C Z E N I A 

1. 

 

 

04.06.2009 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie zorganizowane przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

pk. „EWAKUACJA 2009”.  

Temat: Organizacja działań i podejmowania decyzji - w fazie reagowania- 

bezpośrednio po informacji o powstałym niepokoju społecznym i zagrożeniu 

pożarowym.  

Cel: 

1. Sprawdzenie przygotowania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego do realizacji podstawowych zadań zarządzania 

kryzysowego-reagowania. 

2. Doskonalenie umiejętności podejmowania działań członków Zespołu  

w sytuacji kryzysowej wywołanej niepokojami społecznymi oraz 

zagrożeniem pożarowym. 

3. Doskonalenie współdziałania służb: Komendy Powiatowej Policji  

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Prudniku. 

4. Zweryfikowanie i uaktualnienie „Powiatowego Planu Reagowania 

Kryzysowego”. 

5. Sprawdzenie wypracowanych procedur alarmowania jednostek do zdarzeń 

związanych z niepokojami społecznymi i zdarzeń pożarowych. 

6. Doskonalenie technik prowadzenia działań ratowniczych podczas 

zagrożenia pożarowego. 

7. Sprawdzenie rozwiązań ujętych w „Planie Ewakuacji Starostwa 

Powiatowego w Prudniku”. 



    

2 0 1 0 

P O S I E D Z E N I A 

Lp. Data Temat – cel 

1. 08.02.2010 r. 

 

1. Aktualność i adekwatność gminnych planów reagowania kryzysowego                   

i planów ochrony przeciwpowodziowej  w odniesieniu do działań                     

w czasie podtopień i powodzi spowodowanych zatorami lodowymi oraz 

zagrożeń dla obiektów mostowych i urządzeń wodnych. 

2. Aktualność i adekwatność planów ewakuacji ludności i zwierząt 

hodowlanych oraz procedur z udzielaniem pomocy ludności dotkniętej 

powodzią. 

3. Procedury dotyczące usuwania nadmiaru śniegu, zalegającego w obrębie 

miejscowości oraz w kontekście możliwości wystąpienia lokalnych 

podtopień. 

4. Monitorowanie stanu rzek i cieków oraz drożność rowów. 

5. Współdziałanie z zarządcami rzek i urządzeń wodnych oraz zarządcami 

obiektów mostowych – sposób informowania o zagrożeniach tych 

obiektów, podział kompetencji w zakresie usuwania zatorów na tych 

obiektach. Obieg informacji o zagrożeniach.  

2. 20.04.2010 r. 

 

1. Analiza i ocena występujących zagrożeń dla ludności w gminach oraz 

ocena stanu przygotowania obrony cywilnej gmin do realizacji zadań                 

w zakresie ochrony ludności. 

2. Statystyka i analiza zdarzeń, wypadków i innych zagrożeń jakie zaistniały 

na obszarze powiatu prudnickiego w 2009 roku oraz ocena stanu 

przygotowania do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności                            

w związku z codziennymi zagrożeniami. 

3.   Przedstawienie „Planu Pracy i Szkolenia Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego w Prudniku na rok 2010”. 

3. 27.09.2010 r. 1. 1.  Podsumowanie akcji „Bezpieczne Wakacje 2010”. 

2. Opracowanie propozycji do planu budżetu powiatu na rok 2011 w zakresie 

     bezpieczeństwa i ochrony ludności.  

4. 22.10.2010 r.  1. Przygotowanie powiatu, gmin, instytucji i zakładów do organizowania 

pomocy osobom potrzebującym wsparcia w okresie zimy. 

2. Przygotowanie służb energetycznych, gazowniczych oraz zakładów 

wodociągów i kanalizacji do okresu zimowego. 

Ć W I C Z E N I A 

1. 30.06.2010 r. Ćwiczenie zorganizowane przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

pk. „GOTOWOŚĆ  2010”.  

Temat: Koordynacja działań podczas zaistnienia ataku terrorystycznego                      

w formie otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia.  

Cel: 

1. Sprawdzenie przygotowania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego do realizacji podstawowych zadań zarządzania kryzysowego 

– reagowania. 

2. Doskonalenie umiejętności podejmowania działań członków Zespołu                       

w sytuacji kryzysowej dot. ataku terrorystycznego – otrzymania przesyłki 

niewiadomego pochodzenia. 

3. Doskonalenie współdziałania służb Komendy Powiatowej Policji                           

w Prudniku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                         

w Prudniku, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku 

oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Prudniku. 

4. Zweryfikowanie i uaktualnienie „Powiatowego Planu Reagowania 

Kryzysowego”. 

5. Sprawdzenie procedur alarmowania jednostek do zdarzeń związanych                               

z otrzymaniem przesyłki niewiadomego pochodzenia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 1 1 

P O S I E D Z E N I A 

Lp. Data Temat – cel 

1. 24.03.2011 r. 

 

1. Analiza występujących zagrożeń dla ludności w gminach oraz ocena stanu 

przygotowania obrony cywilnej gmin do realizacji zadań w zakresie 

ochrony ludności. 

2. Statystyka i analiza zdarzeń, wypadków i innych zagrożeń jakie zaistniały 

na obszarze powiatu prudnickiego w 2010 roku oraz ocena stanu 

przygotowania do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności w związku 

z codziennymi zagrożeniami. 

3. Przedstawienie „Planu Pracy i Szkolenia Powiatowego Zespołu 

Zarządzania    Kryzysowego w Prudniku na rok 2011”. 

 

2. 31.10.2011 r. 1. Informacje dotyczące przygotowania powiatu, gmin, instytucji                         

i zakładów do organizowania pomocy osobom potrzebującym wsparcia            

w okresie zimy. 

2. Informacje dotyczące przygotowania służb energetycznych, gazowniczych 

oraz zakładów wodociągów i kanalizacji do okresu zimowego. 

 

Ć W I C Z E N I A 

1. 22.09.2011 r. 

 

Ćwiczenie zorganizowane przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

pk. „EWAKUACJA  2011”.  

Temat: Prowadzenie działań ewakuacji osób z budynku Zespołu Szkół                         

w Głogówku.   

Cel: 

1. Sprawdzenie przygotowania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego do realizacji podstawowych zadań zarządzania kryzysowego. 

2. Doskonalenie umiejętności podejmowania działań członków Zespołu                       

w sytuacji kryzysowej wywołanej zagrożeniem pożarowym.  

3. Doskonalenie współdziałania służb Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Prudniku, Komendy Powiatowej Policji w Prudniku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Prudniku. 

4. Zweryfikowanie i uaktualnienie „Powiatowego Planu Zarządzania 

Kryzysowego”. 

5. Sprawdzenie wypracowanych procedur alarmowania jednostek do zdarzeń 

związanych ze zdarzeniami pożarowymi.  

6. Doskonalenie technik prowadzenia działań ratowniczych podczas 

zagrożenia pożarowego. 

7. Sprawdzenie rozwiązań ujętych w „Planie Ewakuacji Zespołu Szkół                         

w Głogówku”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 1 2 

P O S I E D Z E N I A 

Lp. Data Temat – cel 

1. 26.04.2012 r. 

 

1. Analiza występujących zagrożeń dla ludności w gminach oraz ocena stanu 

przygotowania gmin do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności. 

2. Statystyka i analiza zdarzeń, wypadków i innych zagrożeń jakie zaistniały 

na obszarze powiatu prudnickiego w 2011 roku. Ocena stanu przygotowania 

do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności w związku z codziennymi 

zagrożeniami, z uwzględnieniem przygotowań do Mistrzostw Europy         

w Piłce Nożnej EURO 2012. 

3. Przedstawienie „Planu Pracy i Szkolenia Powiatowego Zespołu       

Zarządzania Kryzysowego w Prudniku na rok 2012”. 

 

 

 

2. 02.07.2012 r. 1. Zabezpieczenie przejazdu wyścigu kolarskiego „Tour de Pologne” przez 

teren gminy Prudnik, Lubrza i Biała w dniu 11 lipca 2012 r. 

 

 

 

3. 11.09.2012 r. 1. Procedury postępowania i standardy dotyczące prowadzenia akcji 

ratowniczych podczas zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych. 

2. System ostrzegania i alarmowania ludności o zbliżających się zagrożeniach. 

 

 

 

4. 07.11.2012 r. 1. Informacje dotyczące przygotowania powiatu, gmin, instytucji i zakładów 

do organizowania pomocy osobom potrzebującym wsparcia w okresie zimy. 

2. Informacje dotyczące przygotowania służb energetycznych, gazowniczych 

oraz zakładów wodociągów i kanalizacji do okresu zimowego. 

3. Utrzymywanie czystości oraz zapewnienie bezpieczeństwa na drogach przez 

zarządców dróg. 

 

 

 



 

 

 

2 0 1 3 

P O S I E D Z E N I A 

Lp. Data Temat – cel 

1. 04.06.2013 r. 

 

1. Analiza występujących zagrożeń dla ludności w gminach oraz ocena stanu 

przygotowania gmin do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności. 

2. Statystyka i analiza zdarzeń, wypadków i innych zagrożeń jakie zaistniały 

na obszarze powiatu prudnickiego w 2012 roku. Ocena stanu przygotowania 

do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności w związku z codziennymi 

zagrożeniami. 

3. Zasady użycia sił i środków Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych. 

4. Przedstawienie „Planu Pracy i Szkolenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Prudniku na 2013 rok”. 

 

2. 23.09.2013 r. 1. Informacja o zrealizowanych przedsięwzięciach w ramach akcji „Bezpieczne 

Wakacje 2013”. 

2. Określenie procedury w zakresie eliminacji tworzenia nielegalnych kąpielisk 

na rzekach w powiecie prudnickim. 

3. Procedury postępowania na terenie powiatu prudnickiego w przypadku 

zdarzeń z udziałem zwierząt wolnożyjących. 

 

3. 29.10.2013 r. 1. Przygotowanie powiatu, gmin, instytucji i zakładów do organizowania 

pomocy osobom potrzebującym wsparcia w okresie zimy. 

2. Akceptacja „Schematu postępowania dotyczącego organizowania pomocy 

dla osób potrzebujących wsparcia w okresie zimy 2013/2014. 

3. Plany działań dotyczące zimowego utrzymania dróg oraz przygotowania 

służb do okresu zimowego. 

4. Przygotowanie służb energetycznych, gazowniczych oraz zakładów 

wodociągów i kanalizacji do okresu zimowego. 

 

Ć W I C Z E N I A 

1. 18.09.2013 r. 

 

Ćwiczenie zorganizowane przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

pk. „WYPADEK DROGOWY  2013”.  

Temat: Organizacja działań i podejmowania decyzji – w fazie reagowania – 

bezpośrednio po informacji o powstałym wypadku masowym w komunikacji 

drogowej.  

Cel: 

1. Sprawdzenie przygotowania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego do realizacji podstawowych zadań zarządzania kryzysowego 

– reagowania. 

2. Doskonalenie umiejętności podejmowania działań członków Zespołu                       

w sytuacji kryzysowej wywołanej wypadkiem masowym w komunikacji 

drogowej.  

3. Doskonalenie współdziałania służb Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Prudniku, Komendy Powiatowej Policji w Prudniku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Prudniku. 

4. Zweryfikowanie i uaktualnienie „Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu 

Prudnickiego”. 

5. Sprawdzenie wypracowanych procedur alarmowania jednostek do zdarzeń 

w komunikacji drogowej. 

6. Doskonalenie współdziałania z Ratownictwem Medycznym Prudnickiego 

Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.   

 



2 0 1 4 

P O S I E D Z E N I A 

Lp. Data Temat – cel 

1. 15.05.2014 r. 

 

1. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego              

w Opolu.  

2. Analiza występujących zagrożeń dla ludności w gminach oraz ocena stanu 

przygotowania gmin do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności. 

3. Statystyka i analiza zdarzeń, wypadków i innych zagrożeń jakie zaistniały 

na obszarze powiatu prudnickiego w 2013 roku. Ocena stanu przygotowania 

do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności w związku z codziennymi 

zagrożeniami. 

4. Przedstawienie „Planu Pracy i Szkolenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Prudniku na 2014 rok”. 

2. 17.06.2014 r. Ustalenie sytuacji wyjściowej, opisu założeń oraz szczegółowych zadań 

realizowanych zgodnie z kompetencjami poszczególnych służb, inspekcji               

i straży podczas zagrożenia powodziowego. 

3.  20.10.2014 r. Omówienie problematyki związanej z procedurą postępowania w wypadku 

wystąpienia gorączki krwotocznej Ebola.  

4.  07.11.2014 r. 1. Informacje dotyczące przygotowania powiatu, gmin, instytucji                          

i zakładów do okresu zimowego (zimowe utrzymanie dróg, organizowanie 

pomocy osobom potrzebującym wsparcia). 

2. Informacje dotyczące przygotowania służb energetycznych,  gazowniczych 

oraz zakładów wodociągów i kanalizacji do okresu zimowego. 

Ć W I C Z E N I A 

1. 10.09.2014 r. Ćwiczenie zorganizowane przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

pk. „POWÓDŹ 2014”. 

Temat: Organizacja działań i podejmowanie decyzji – w fazie reagowania – 

podczas zaistnienia zagrożenia powodziowego. 

Cel: 

1. Sprawdzenie przygotowania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego do realizacji podstawowych zadań zarządzania kryzysowego 

– reagowania; 

2. Doskonalenie umiejętności podejmowania działań członków Zespołu         

w sytuacji kryzysowej wywołanej zagrożeniem powodziowym; 

3. Doskonalenie współdziałania służb, inspekcji i straży tj.: Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Komendy 

Powiatowej Policji w Prudniku, Ratownictwa Medycznego Prudnickiego 

Centrum Medycznego S.A. w Prudniku, Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Prudniku, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii     

w Prudniku, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych      

w Opolu Oddziału w Prudniku oraz Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Prudniku; 

4. Zweryfikowanie i uaktualnienie „Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu 

Prudnickiego” oraz „Planu operacyjnego ochrony przed powodzią Powiatu 

Prudnickiego”; 

5. Sprawdzenie wypracowanych procedur alarmowania jednostek do zdarzeń 

związanych z zagrożeniem powodziowym; 

6. Doskonalenie technik prowadzenia działań ratowniczych podczas 

zagrożenia powodziowego; 

7. Doskonalenie organizacji działań ratowniczych podczas zdarzeń 

związanych z ewakuacją osób z terenów zagrożonych i zabezpieczeniem 

wałów przeciwpowodziowych; 

8. Sprawdzenie procedur dotyczących uruchamiania sprzętu i materiałów       

z Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Prudniku; 

9. Doskonalenie współpracy z Opawskim Oddziałem Powiatowym                  

w Prudniku Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz ze 

Stowarzyszeniem Krótkofalowców Euroregionu Pradziad w Prudniku.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 1 5 

P O S I E D Z E N I A 

Lp. Data Temat – cel 

1. 20.03.2015 r. 1. Funkcjonowanie Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO). 

2. Analiza występujących i potencjalnych zagrożeń dla ludności                                

w gminach oraz ocena stanu przygotowania gmin do realizacji zadań                  

w zakresie ochrony ludności. 

3. Statystyka i analiza zdarzeń, wypadków i innych zagrożeń jakie zaistniały 

na obszarze powiatu prudnickiego w 2014 roku. Ocena stanu 

przygotowania do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności w związku 

z codziennymi zagrożeniami. 

4. Przedstawienie „Planu Pracy i Szkolenia Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego w Prudniku na 2015 rok”. 

2. 18.09.2015 r. 1.     Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

2.     Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej powiatu prudnickiego. 

3.     Ocena stanu zagrożeń epidemiologicznych. 

4.  Ocena stanu zagrożeń ze strony zwierząt (bezpańskich i dzikich) oraz                                                                                              

chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych. 

5.  Informacja na temat zrealizowanych przedsięwzięć w ramach akcji  

„Bezpieczne wakacje 2015”. 

6.  Propozycje tematyczne do projektu w ramach Rządowego Programu   

Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem  

Bezpieczniej”.                                             

3. 04.11.2015 r. 1.     Informacje dotyczące przygotowania powiatu, gmin, instytucji i zakładów 

do okresu zimowego (zimowe utrzymanie dróg, organizowanie pomocy 

osobom potrzebującym wsparcia). 

2.     Informacje dotyczące przygotowania służb energetycznych, gazowniczych 

        oraz zakładów wodociągów i kanalizacji do okresu zimowego. 
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P O S I E D Z E N I A 

Lp. Data Temat – cel 

1. 24.03.2016 r. 1.    Statystka i analiza zdarzeń, wypadków i innych zagrożeń jakie zaistniały na  

       obszarze powiatu prudnickiego w 2015 roku. Ocena stanu przygotowania 

do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności w związku z codziennymi 

zagrożeniami. 

2.    Analiza występujących i potencjalnych zagrożeń dla ludności w gminach  

       oraz ocena stanu przygotowania gmin do realizacji zadań w zakresie 

ochrony ludności. 

3.  Sytuacja epidemiologiczna w powiecie prudnickim. Aktualne zagrożenia               

w zakresie chorób zakaźnych. 

4.    Przedstawienie „Planu Pracy i Szkolenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 

       Kryzysowego w Prudniku na 2016 rok”.                                                            

2. 12.08.2016 r.  Choroba - Afrykański Pomór Świń (ASF). 

3. 1.11.2016  1. Ochrona zdrowia w powiecie prudnickim – działalność Prudnickiego 

Centrum Medycznego S.A w Prudniku oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej              

w Białej, w tym w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych                          

i sytuacji kryzysowych. 

2. Informacja i wnioski z kontroli obiektów budowlanych                                            

i wielkopowierzchniowych budynków w powicie prudnickim. 

3. Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2016”. 

4. Informacja w zakresie przeprowadzonej akcji „Bezpłatne badanie stanu 

       technicznego pojazdu”. 

4. 14.11.2016 r. 1.  Informacje dotyczące przygotowania powiatu, gmin, służb i instytucji do  

organizowania pomocy osobom potrzebującym wsparcia w okresie zimy.  

       „Schemat postępowania dotyczący organizowania pomocy dla osób 

potrzebujących wsparcia w okresie zimy” - akceptacja schematu na okres 

zimy 2016/2017. 

2.    Informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg oraz przygotowania służb 

       do okresu zimowego. 

3.    Informacje dotyczące przygotowania służb energetycznych, gazowniczych 

       oraz zakładów wodociągów i kanalizacji do okresu zimowego. 

5. 30.11.2016 r. Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5N8 – stan przygotowania na wypadek 

wystąpienia grypy ptaków. 
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P O S I E D Z E N I A 

Lp. Data Temat – cel 

1. 05.01.2017 r. 

 

Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5N8 - współdziałanie służb i straży                               

z  Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Prudniku w zakresie prowadzenia 

dochodzenia epizootycznego i czynności kontrolnych w przypadku 

ewentualnego wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 na 

terenie powiatu prudnickiego. 

  2. 25.01.2017 r. Wystąpienie grypy ptaków oraz zagrożenie wystąpienia afrykańskiego pomoru 

świń na terenie województwa opolskiego – omówienie procedur i sposobu 

postępowania służb, inspekcji i straży na poziomie powiatu. 

3. 24.03.2017 r. 1.   Statystyka i analiza zdarzeń, wypadków i innych zagrożeń jakie zaistniały na  

      obszarze powiatu prudnickiego w 2016 roku. Ocena stanu przygotowania do  

      realizacji zadań w zakresie ochrony ludności w związku z codziennymi                                  

zagrożeniami. 

2.   Analiza występujących i potencjalnych zagrożeń dla ludności w gminach 

      oraz ocena stanu przygotowania gmin do realizacji zadań w zakresie  

ochrony ludności.  

3.   Przedstawienie „Planu Pracy i Szkolenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 

      Kryzysowego w Prudniku na 2017 rok”.                                                            

4. 06.07.2017 r. 1. Procedury w zakresie zagrożeń terrorystycznych. Procedury realizacji 

przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni 

alarmowych CRP – zgodnie z opracowanymi modułami zadaniowymi. 

2. Ujęcia wody pitnej na terenie gmin w powiecie prudnickim i ich 

zabezpieczenie oraz sposób zaopatrzenia ludności w wodę pitną                             

w warunkach specjalnych. 

3.    Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu  

       na terenie powiatu prudnickiego. 

4.    Informacja w zakresie remontu mostu w Prudniku przy ul. Batorego. 

Ć W I C Z E N I A 

1. 06.06.2017 r. Ćwiczenie zorganizowane przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

pk. „LAS 2017” 

Temat: Organizacja działań i podejmowania decyzji – w fazie reagowania 

bezpośrednio po informacji o powstałym zagrożeniu pożarowym obszarów 

leśnych. 

Cel: 

1.   Sprawdzenie przygotowania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego do realizacji podstawowych zadań zarządzania kryzysowego 

- reagowania; 

2.    Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji członków Powiatowego         

       Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sytuacji kryzysowej wywołanej  

zagrożeniem pożarowym; 

3.  Doskonalenie współdziałania służb i straży tj.: Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Komendy Powiatowej Policji                 

w Prudniku oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego                      

w Prudniku; 

4.    Zweryfikowanie i uaktualnienie „Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu  

       Prudnickiego”; 

5.    Sprawdzenie wypracowanych procedur alarmowania jednostek do zdarzeń 

       związanych z zagrożeniem pożarowym; 

6.   Doskonalenie technik prowadzenia działań ratowniczych podczas zagrożenia 

pożarowego; 

7.   Doskonalenie organizacji działań ratowniczych podczas zdarzeń związanych 

      z ewakuacją osób z terenów zagrożonych; 

8. Sprawdzenie procedur dotyczących uruchamiania sprzętu i materiałów                   

z Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Prudniku.                          


