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PRoToKoŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ

4)
5)

Jednostka kontrolowana: URZĄD MIEJSKI w Bomem Sulinowie, ul. Al. Niepodległości 6,
78 - 449 Bome Sulinowo.

Kontrolę przeprowadził zespoł kontrolny z WydziŃu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, w następującym
składzie osobowym:

1) kierownik zespołu - Tomasz Pawnuk
kierownik Oddziału Spraw Obronnych;

2) członek zespołu - Stanisław Domzalski
starszy inspektor woj ewódzki;

na podstawie upowużnień w 66120ll t. z dnia 03 pńdziemlka20ll r.

Kontrolę przeprowadzono 14 pździemika 201 1 roku.

zakres kontroli:
1) umiej scowienie zadń obronnych w strukturze organizacyjnej Urzędrr,
2) rcalizacja plarlowania obronne go,
3) przygotowanie Urzędu do kierowania gminą w ramach systemu kierowania bezpieczeń-

stwemwojewódżwą
przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadń obronnych,
szkolenie obronne.

Stwierdzony stan.
Stanowisko Burmistrza Bomego Sulinowa sprawuje Pani Renata PIETKIEWICZ -
CHMYŁOWSKA.
W strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Bomem Sulinowie, zgodńe z regulaminem
organizacyjnym będącym załącznikiem do zarzĄdzeńa Nr 9412009 Burmistrza Bomego
Sulinowa z dnia 27 grudnia 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Bomem Sulinowie lzwanego dalej Regulaminerrl zadania obronne
realizuje Pan Aleksander MATUSIEWICZ zatrńniony na samodzielnym stanowisku ds.
reagowania kryzysowego la Y2 etatlJ. Stanowisko podlega bezpośrednio Burmistrzowi Bomego
Sulinowa.
Zakłes zadń stanowiska ds. reagowania kryzysowego zapisano w rońziale 5 § 40 Regulami-
nu. Okręślono w nim część zadń obronnych, które powinien reallzować Uruąd,
a wynikających z ustawy z óńa 2I listopada 1967 roku o powszechnyn obowiązku obrony
RzeczypospolĘ Polskiej oraz wydanych najej podstawie aktów wykonawczych w sprawach
obronnych. Opracowany zakes czynności pracownika realizującego zadania obronne nie
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zawiera dodatkowych zapisów odnośnie ich wykonywania, ajest powieleniem zadan ujętych
w Regulaminie.
W sposób właściwy ujęto ich realizację w szczegółowych zadaniach gminy,Z§3 Regulaminu -
Urząd jest jednostką organizacyjnq przy pomocy hórej burmistrz wykonuje zadania wynikają-
ce z ustawy z dnia 8 marca ]990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 001r.Nr ]42, poz.l59l ze
zm.) oraz innych ustaw i przepisów wykorurwczych olveślających szczegołowe zadania gminy,
a w szczególności: ... ... ... ...; zadania zlecone z ząkłesu administracji rządowej, w tym również
na podstawie porozumień zcałarĘch z organami tej administracji .........,..... oraz w zakresie
podstawowych zńń, obovaryków i uprawnień wspólnych dla wszystkich kierowników
komórek organizacyjnych /§29 Regulaminu - m.in. wykorywanie zadań
i obowiązków w zalłesie obronności i ochrony ludności/. Brak jest natomiast zapisów o ich re-
a|izacji przezńerownictwo Urzędu /§16 - 19 Regulamiru/.
Na uwagę zasługuje fakt opracowania jako zńącznika do Regulaminu ,,Regulaminu postępo-
wania Urzędu Miejskiego w Bomem Sulinowie w warunkach zewnętrznęgo zagrożenia bez-
pieczeństwa pństwa i w czasie wojny".

Plan operacyjny fuŃcjonowania Urzędu Miejskiego w Bomem Sulinowie został opracowany
zgodnie z,,Instrukcją Wojewody Zachodniopomorskiego do opracowania planów operacyj -

nych funkcjonowania organów samorządu terytorialnego" wydaną w Ęczniu 2011 roku i za-
twierdzony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w lipcu br.. Na chwilę obecną brak jest
aktua]izacji przedsięwzięć i procedur zwiryanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem
systemu kierowania gminą w razie zewnętrznego zagrożeńa bezpieczeństwa państwa i wojny.
Jest on niespójny z opracowaną dokumentacją Stanowiska Kierowania Burmistrza. W Urzędzie
nie opracowano kart realizacji zadń operacyjnych stanowiących integralną częśó powyższego
planu onz nie ptzedstawiono koncepcji, co do sposobu ich wykorzystania na szczeblu gminy.

Stały dyżur powołany został zarządzeniem Nr 73107 Burmistrza Bomego Sulinowa z dnia 17
grudnia 2007 roku w sprawie orgarizacji stałego dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństvła pństwa i wojny. Opracowane dokumenty obejmują Instrukcję
działania stałego dyżuru, Dziennik ewidencji informacji, Dziennik meldmków, Książkę
przyjęĘch i przekazanych sygnałów, Skład osobowy stałego dyżuru, Grafik pełnienia dyżuru,
Plan powiadamiania o obowiązku niezwłocznego stawienia się w miejscu pracy, lĘykazy
telefonów insĘtucji nadrzędnych, współdziałających i podległych oraz |Yykaz kurierów, i są
zgodne pod względem mer}torycznym z Wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego
z dniaZ2listopada 2005 r. w sprawie staĘch dyżurów.

W gminie w)rpracowano koncepcję przygotowania Urzędu do funkcjonowania w czasie
podwyższania gotowości obronnej pństwa. Głównę stanowisko kierowania (GSK) Burmistrza
Bomego Sulinowa zorgańzowano w stałej siedzibie organu na podstawie zarządzeńa
Burmistrza Nr 9412009 z dnia 21 .72.2009 roku. Przedstawiona koncepcja orgarizasji praoy na
GSK oraz opracowana dokumentacja są zgodne ze wzorati otrzymanymi z -Wydziahl

Bezpieczeństwa i ZarządzańaKryzysowego ZUW. W oparciu o § 11 ust. 4 i 5 Rozpotządzenia
Rady Minishów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania
bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. Nr 98, poz. 978) wyznaczono także zapasowe miejsce
pracy (ZMP). Jednak opracowana dokumentacja GSK w stałej siedzibie organu jest niespójna
z ,,Planem operacyjnym Wybór Zapasowego Miejsca Pracy |ZMP l uwzględnia
jedynie przebywanie na nim obsady GSK a nie Urzędu. Brak jest orgarizacji na nim pracy jak
również stosownych porommień z organami odpowiedzialnymi za ochronę i obronę GSK. Na
chwilę obecną budynek Urzędu jest wyposa:żony w środki łączrrości przewodowej (fax, telefon,
dostęp do intemetu), jak i bezprzewodowej. W razie zaniku pr$u, 111ę rlziała stacjonama sieć
telefoniczna. Ustanowiona jest ponadto łącznośó radiowa w sieci kierowania Starosty
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Szczecineckiego w sl.tuacjach kryzysowych, która wyposazona jest we własne bateńe. Jest
także możliwość podłączenia i wykorzystania awaryjnego /przewoźnegol źródła zasllania
w energię elektryczną.

Problematyka reklamowania od obowiązku pełnienia czlłrnej służby wojskowej w razię
ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny z wzęól, i na wniosek prowadzona jest w Urzędzie
Miejskim w Bomym Sulinowie poprawnie. Dokonano reklamowania z urzędu wszystkich osób
podlegających (z mocy prawa) tej procedurze, przeprowadzono ana|izę potrzsb osobowych pod
kątem realizacji zadń w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny i reklamowano na
wniosek odpowiednie osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu w czasie
podwyższania gotowości obronnej państwa.

W Urzędzie Miejskim w Bomym Sulinowie opracowano program szkolenia obronnego na lata
2009 - 201I. Podstawę do sporządzenia tego pfogramu stanowiĘ wytyczne Wojewody
Zachodniopomorskiego do szkolenia obronnego na ww. lata. Opracowano także plany
szkolenia na lata 2009, 2010 i 2011, które zostały uzgodnione z Wydzińem Bezpieczeństwa
i Zarz$zania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Zespołoń kontrolnemu nie przedstawiono ewidencji szkolenia obronnego, co uniemoźliwia
ocenę stopnia realizacji rzecrywistej działalności szkoleniowej.

6. Ustalenie nieprawidłowości, z uwzględnieniem prryczyn ich powstania oraz wpĘrvu na
wykonywanie zadań obronnych.

I Ni"do.iągrrię"ia w zapisach regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bomem
A }łłrn*' . Sulinowie" szczegółowych zakresach czynności pracownika realizującego zadania obronne

l,| *nikają z niedopatrzenia osób przygotowujących pĄekĘ poszczególnych dokumentów.

Nie posiadanie przez Urząd aktuallej i włŃciwie opracowanej pod względem mer}torycznyrn
dokumentacji planowania obronnego jest m.in. konsekwencją powierzenia Nlko iednemu
pracownikowi /zatrudnionemu na Yz etatul zńń zwiryanych ze sprawami obronnymi,
zarządzalia kryzysowego i obrony cywilnej, a także ńe stworzeniem systemu szkolenia osób
odpowiedzialrrych i współdziałających w opracowaniu powyżsĄ dokumentacji
/kampanijność/ oraz nie realizowania w pełni corocznych wytyczrych Wojewody Zachodnio-
pomorskiego w tpn zakresie.

Wojewoda Zachodniopomorski w wltycznych z dnia 5 grudnia ż0O7r. w sprawie doskonalenia
systemu obronnego województwa w 2008r., nakazał opracowanie do dnia 30 kwietnia 2008r.
dokumentacji stanowiska kięrowania (określonej w rozporządzeniu Rady Minisłów z dnia
27 kwietnia ż0O4ł. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem nąrodo-
wym). Przedśa-wiona dokumentacja stanońska kierowania została opracowaną jednak na
chwilę obecną wymaga dostosowania do obowiązującej struktury organizacyjnej Urzędu jak
i podpisania stosownych porozumień z podmiotami organizacyjnymi biotącymi udział
w zabezpieczeńu właściwego fulkcjonowania organu na GSK. Podobnemu procesowi
powinna być poddana lokalizacja ZMP organu. Na chńlę obecną wyznaczonę ZMP ńe
zapewnia właściwego funkcjonowania Urzędu Ę ego poj emność/.

Szkolenie obronne w Urzędzie Miejskim w Bomem Sulinowie nie jest realizowane w sposób
systemowy jako proces ciągĘ, a jedynie opiera się na prowadzeńu przypadkowych szkoleń.
Brak ciąłości realizacji szkolenia obronnego w Urzędzie w wymiarze paroletnim wynika m.in.
z braku praktycznej realizacji zapisów ujętych w programie szkolenią który wytycza główne
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kierunki szkolenia obrołrnego na poszczególne lata podlegające uszczegołowieniu w wymiarze
corocznym.

|I\lżej wvmienione młagi są również efehem nie wykonania w pełni zaleceń pokontrolnych
Wo_iewody Zachodniopomorskieęo z kontroli reąlizac_ii zadań obronnych ,puęplowg!Łpngi
we wrześniu 2007 roku - oismo ZK.I.Pa -0932/37/07.

Powższe uwagi mogą negafinie wpĘnąć na realizację zadń obronnych przez Urząl
Miejski w Bomem Sulinowie.

Wnioski i zalecenia kontrolującego.

W wyniku kontroli stwierdza się, że Urząd Miejski w Bomem ś:linowie g!j9g2g!g!21g
gotowane do wykonywania zadań obronnych w ustawow}łn zakręsie.
W zwięku z cz:ym zaleca się:
1) przy najbliższej nowelizacji Regulaminu rozwńyó możliwość wprowadzenia

odpowiednich zapisów doĘczących realizacji zadań obronnych przez kierownictwo Urzędu
zachowując odpowiednie ich uogólnienie, a uszczegółowić je w zakresie zadń stanowiska
oraz szczegółowych czyrrności pracowniką odpowiednio do przepisów prawnych
regulujących poszczególne zńania /zgodnie z przedstawioną przez zespół kontrolny
pisemną propozycj ą powyższych zapisów l ;

2) rczważeńe zwiększenia etatu osoby odpowiedzialnej za rea|izację zadń obronnych
w Utzędzie ze względu na bardzo szeroki zakres zadń realizowanych przez inspektora ds.
zarządzańa kryzysowego (m.in. zadania obrorute, zarzĄllzańe kryzysowe i obrona
clwilna);

3) uaktualnić ,,Plan operacyjny frrnkcjonowania zwracaląc szczególną uwagę na
przedsięwzięcia i procedury zsviązane z przygotowaniem i firnkcjonowaniem systemu
kierowania .......,..... ;

4) opracować karty realizacji zadań operacyjnych Urzędll, zwraciląc szczególną uwagę na
procedury realizacji zńń tak, ńy ,,bfia w stanie je wylanać osoba nie zapoznana
wcześniej z treścią zadania operacyjnego, ale będąca pracownikiem merytorycznym
Urzędu i znająca zasady jego funkcjonowanid';

5) w formie pisemnej opracować koncepcję przygotowania Urzędu Miejskiego w Bomem
Sulinowie do firnkcjonowania w czasie podwyższaria gotowości obronnej pństwa
lzgodńe z przesłanym wzorem w roku 2009/. W oparciu o ww. koncepcję prowadzić
dzińanla zw;tązale z prrygotowaniem stanowiska kierowania Burmistrza. przeanalizować

opracowaną strŃturę organizacyjną SK i dostosowaó ją do obowiąująpej struktury
organizacyjn€1 Urzędu. Opracować niezbędną dokumentację, w Ęm instrukcję pracy na
GSK w ZMP, a takźe dokumentację zwiryanąz przemieszczeńem Urzędu w tym stanowi-
ska kierowania ze stałej siedziby do ZMP lzgodńe z przesłulym wzorern/. Dokonać
stosowych porozumień z organami realizującymi zadania zńązane z ochroną i obroną
GSK co do sposobujego ockony i obrony;

6) w terminie do 3 1 grudnia 201 1 roku założyć ewidencję szkolenia (dzienniki lekcyjne, listy
obecności) oraz reaktywować proces szkolenia zgodnie z opracowanym planem szkolenia
obronnego. Szkoleniem objąć wszystkich pracowników realizujących /współuczestniczą-
cych/ przedsięwzięcia obronne;

O usunięciu powyższych nieprawidłowości należy powiadomić pisemnie dl,rektora
Wydziafu Bezpieczeństwa i Z,arządzenia Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Szczecinie do 31 marca 20l2 roku.
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Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu, może zg\aszaó
kontroĘącemu zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 14
dni od dnia jego otrzTmania.

Protokól sporządzono w dwóch jednobzmiących epenplazach, z których egzemplarz
nr 1 otrzymuje jednostka kontrolowana, egzemplatz nr 2 pozostaje w aktach organu
kontroĘącego.
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