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1 Ogólne statystyki zdarzeń
W poniższych tabelach i wykresach przedstawione zostały zestawienia powstałych zdarzeń
oraz rodzaj, ilość działań ratowniczo – gaśniczych.
Tabela 1 Ilość zdarzeń w latach 2014-2020 w powiecie prudnickim
Liczba zdarzeń na terenie powiatu prudnickiego w 2018 roku oraz w latach
poprzednich
miejscowe zagrożenia
rok
łącznie
pożary
alarmy fałszywe
2020
206
56
1206
944
2019
780
272
466
42
2018
732
240
467
25
2017
755
190
534
31
2016
569
173
370
26
2015
600
256
317
27
2014
510
192
291
27
Rysunek 1. Graficzne przedstawienie lokalizacji interwencji jednostek ochrony
przeciwpożarowej w 2020 r.
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Tabela 2 Ilość zdarzeń w 2020 roku wg gmin
Ilość zdarzeń na terenie powiatu prudnickiego z podziałem na gminy
Gmina

Łącznie

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Prudnik
Głogówek
Biała
Lubrza

640
247
148
171

80
70
43
13

521
165
102
156

39
12
3
2

Wykres 1. Ilość Interwencji wg gmin w roku 2020
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Tabela 3 POŻARY w 2020 r. podział:
Łącznie

małe

średnie

duże

bardzo duże

206

183

15

5

3

Odnotowano spadek ilości pożarów w stosunku do roku 2019 o 24,3% (66 interwencji).
Mogło to być spowodowane licznymi opadami deszczu w okresie największej palności.
Tabela 4 Najczęściej odnotowane przypuszczalne przyczyny pożaru w 2020 r.:
podpalenia umyślne
nieostrożność osób dorosłych
inne przyczyny

68
66
25

Tabela 5 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA w 2020. podział:
łącznie
944

małe
26

Średnie
12

Lokalne
906

duże
0

klęska
0

Ilość miejscowych zagrożeń stosunku do lat poprzednich uległa znacznemu wzrostowi
102,6 % (478 interwencji) spowodowane jest to interwencjami cyklicznymi związanymi
z usuwaniem skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa m.in. wyjazdy na punkt sanitarno kontrolny na polsko – czeskim przejściu granicznym Trzebina – Bartultovice oraz kontroli
namiotu pneumatycznego ustawionego w Prudnickim Centrum Medycznym w Prudniku.
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Tabela 6 Najczęściej odnotowane przypuszczalne przyczyny miejscowych zagrożeń
w 2020 r.
inne przyczyny
przybory wód w wyniku opadów
silne wiatry
niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu

536
188
106
51

Tabela 7 ALARMY FAŁSZYWE w 2020 r. podział:
łącznie

Złośliwe

w dobrej wierze

56

9

45

Tabela 8 Pożary i miejscowe zagrożenia w roku 2020 wg miesięcy
Miesiąc

Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Styczeń

6

19

Luty

14

46

Marzec

26

51

Kwiecień

54

93

Maj

14

77

Czerwiec

15

134

Lipiec

14

99

Sierpień

22

82

Wrzesień

9

74

Październik

8

162

Listopad

12

51

Grudzień

12

56

Ogółem

206

944

4

z instalacji
wykrywania
2

Tabela 9 Zestawienie udziału jednostek w powstałych zdarzeniach w 2020 r.
lp.

jednostka
PSP/OSP

1

Prudnik

łącznie

pożary

miejscowe
zagrożenia

alarmy
fałszywe

ksrg

809

155

612

42

zabezpieczenie
operacyjne
obszaru
chronionego

1
2
3
4
5
6
7
8

Szybowice
Czyżowice
Mieszkowice
Moszczanka
Piorunkowice
Rudziczka
Wierzbiec
Łąka Prudnicka

ksrg

52
2
3
33
21
47
14
37

19
0
1
13
5
4
5
3

29
2
2
20
16
43
9
34

4
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Głogówek
Racławice Śl.
Szonów
Biedrzychowice
Dzierżysławice
Kazimierz
Kierpień
Mionów
Mochów
Rzepce
Stare Kotkowice
Twardawa
Wierzch
Wróblin
Zwiastowice

ksrg
ksrg
ksrg

129
55
23
14
6
8
5
2
23
6
18
9
5
5
10

44
20
10
8
1
3
2
1
3
2
1
4
3
1
7

78
31
11
4
5
5
3
1
20
4
17
4
2
4
3

7
4
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Biała
Chrzelice
Brzeźnica
Gostomia
Grabina
Józefów
Ligota Bialska
Łącznik
Nowa Wieś Pr.
Olbrachcice
Pogórze
Prężyna
Rostkowice
Śmicz
Ogiernicze
Wilków

ksrg
ksrg

95
26
3
3
6
0
12
26
7
1
13
5
0
6
0
0

30
13
0
1
2
0
6
15
1
1
3
1
0
3
0
0

62
13
3
2
4
0
6
11
6
0
10
4
0
3
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3

1
2
3
4
5

Lubrza
Dytmarów
Nowy Browiniec
Prężynka
Trzebina

ksrg
ksrg

39
13
6
8
15

11
4
1
2
3

27
7
5
6
11

1
2
0
0
1

9

5

22

2 Szczególne akcje ratownicze w 2020 r.
POŻARY
19.04.2020 r. o godz. 17:08 dyżurny SK KP w Prudniku otrzymał zgłoszenie o zadymieniu
w piwnicy budynku jednorodzinnego oraz o mężczyźnie leżącym za piecem C.O.
w miejscowości Skrzypiec.
Po przybyciu na miejsca zdarzenia stwierdzono dym wydobywający się z okna piwnicznego
przy drzwiach wejściowych do budynku jednorodzinnego na posesji prywatnej. Od osób
znajdujących się przed budynkiem uzyskano informację, że w piwnicy znajduje się jeden
z lokatorów który chciał rozpalić w piecu c.o. i w budynku znajduje się jeszcze sześć osób.
Działania JOP polegały na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- ustaleniu, że w budynku nie przebywają osoby na kwarantannie domowej,
- odłączeniu energii elektrycznej w budynku,
- wejściu ratowników w SOUO z nawodnioną linią gaśniczą prowadząc jednocześnie
rozpoznanie bojem,
- dotarcie do osoby poszkodowanej oraz ugaszeniu pożaru w piwnicy, poprzez podanie
prądu wody w natarciu na palące się materiały przy piecu,
- równoczesnej ewakuacji 6 mieszkańców z pierwszej i drugiej kondygnacji nadziemnej
z budynku (cztery osoby ewakuowane przez strażaków, oraz dwie osoby o własnych
siłach opuściły budynek w asyście lekarza ZRM),
- oddymieniu i przewietrzeniu wszystkich pomieszczeń w budynku oraz sprawdzeniu
atmosfery w pomieszczeniach mieszkalnych i piwnicy przy użyciu wykrywacza
wielogazowego - nie stwierdzono toksycznych gazów.
W pomieszczeniu piwnicy o wymiarach ok.4m x 3m x 2m znaleziono ciało mężczyzny za
piecem c.o. Obecny na miejscu lekarz ZRM o godz. 17:20 stwierdził zgon mężczyzny. Denat
był częściowo spalony wraz z ubraniem (od kolan wzwyż).
Siły i środki:
4 zastępy JRG w sile 9 osób oraz 2 zastępów OSP w sile 11 osób.
Straty:
10 tys. zł., w tym budynki 2 tys. zł.
Uratowano mienie: 200 tys. zł.
Osoby poszkodowane: jedna osoba poniosła śmierć w wyniku zdarzenia,
05.06.2020 r. o godz. 13:14 dyżurny SK KP w Prudniku otrzymał zgłoszenie o pożarze dachu
w jednej z hal produkcyjnych byłego zakładu ZPB „Frotex” w Prudniku przy ul. Nyskiej.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano dym wydobywający się z dachu
opuszczonej hali produkcyjnej bo byłym Zakładzie Produkcji Bawełnianej Frotex oraz
pracowników, którzy przekazali że podczas prac rozbiórkowych konstrukcji stalowej,
palnikiem gazowym zaprószyli ogień. Działania straży polegały na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podanie prądów wody w celu ugaszenia palącego się
w części dachu.
- podanie dwóch prądów wody z SHD-21 oraz jeden prąd z wnętrza obiektu,
- w miarę przyjazdu na miejsce pożaru kolejnych SiS zorganizowano w pierwszej fazie
zaopatrzenie wodne w postaci dowożenia z hydrantu mieszczącego się około 300 m od
miejsca pożaru oraz wprowadzono kolejne prądy wody jednocześnie prowadząc prace
rozbiórkowe dachu.
- dowożenie zapasowych butli z powietrzem z KP PSP w Prudniku
- podzielono teren akcji na dwa odcinki bojowe - gaśniczy i zaopatrzenie wodne
z pobliskiej rzeki poprzez ustawienie 5 pomp,
- prowadzono dalsze prace rozbiórkowe jednocześnie prowadząc działania gaśnicze
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- dogaszanie pogorzeliska
- dozorowanie pogorzeliska, dogaszenie pojawiających się zarzewi ognia w konstrukcji
dachu
Siły i środki:
12 zastępów JRG w sile 21 osób
8 zastępów OSP w sile 41 osób
Straty:
100 tys. zł. w tym budynki 100 tys. zł.
Uratowano mienie:
1 milion zł.
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA
17.01.2020r. o godz. 05:19 dyżurny SK KP w Prudniku otrzymał zgłoszenie o zderzeniu
czołowym w Dobroszewicach.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono przewróconą naczepę typu beczka na
lewym boku częściowo w przydrożnym rowie, a częściowo na jednym pasie drogi na DW 414
(przewoziła cement biały w ilości 24 ton) oraz ciągnik siodłowy stojący na kołach częściowo
w rowie w odległości ok. 100 m od naczepy. Kierujący pojazdem znajdował się poza min
i nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Działania straży polegały na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- rozwinięcie szybkiego natarcia w celu zabezpieczenia ewentualnego wycieku substancji
ropopochodnej,
- kierowaniu ruchem wahadłowo,
- ze względu na bardzo śliską nawierzchnię dodatkowo w odległości ok. 400 m przed
zdarzeniem od strony Lubrzy ustawiono znaki ostrzegające (wypadek), w celu
ostrzeżenia kierowców,
- o przybyciu pojazdów specjalistycznej pomocy drogowej wstrzymano ruch całkowicie na
DW 414 do momentu przesunięcia ciągnika siodłowego oraz naczepy w miejsce zatoczki
autobusowej udrażniając ruch kołowy.
Na wniosek KDR-a zarządca drogi wezwał na miejsce pojazd typu piaskarka w celu
uszorstnienia jezdni. Pierwszej przybyłej piaskarce nie udało się skutecznie osiągnąć tego
celu, następna przybyła piaskarka wykonała zadanie.
Siły i środki:
6 zastępów JRG w sile 13 osób.
3 zastępy OSP w sile 15 osób
Straty:
155 tys. zł.
Osób poszkodowanych: brak.
02.11.2020 r. o godz. 19:03 dyżurny SK KP w Prudniku otrzymał zgłoszenie o wypadku
drogowym dwóch samochodów osobowych z osobami poszkodowanymi.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano na jezdni DP 1208 O w miejscowości
Mochów dwa samochody osobowe Fiat Seicento i Renault Scenic po zderzeniu czołowym.
Z informacji uzyskanych od Policji wynikało, że podczas wezwania do zatrzymania się
kierujący Fiatem Seicento zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z drugim
samochodem Renault Scenic. Kierujący pojazdami znajdowali się na zewnątrz pojazdów.
Kierujący Renault wyszedł z pojazdu o własnych siłach, natomiast kierowca Fiata po wyjściu
z pojazdu osunął się na jezdnię i stracił przytomność. W pierwszej kolejności pomocy
medycznej udzielił poszkodowanemu świadek zdarzenia i Patrol Policji obecny na miejscu
zdarzenia prowadząc RKO do czasu przybycia jednostek JOP.
Działania JOP polegały na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, - udzieleniu KPP poszkodowanemu kierowcy Fiata
kontynuując RKO a następnie po przekazaniu przybyłemu na miejscu ZRM wspólnie
prowadzono RKO,
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- udzieleniu KPP kierowcy Renault i przekazaniu drugiemu ZRM,
- odłączeniu akumulatorów w pojazdach,
- wstrzymaniu komunikacji w ruchu drogowym.
- wymiany ratowników prowadzących masaż serca,
- wyznaczeniu 2 zastępów JOP do zabezpieczenia lądowiska LPR w miejscowości
Głogówek na boisku sportowym a następnie dowiezieniu lekarza i ratownika
medycznego ze sprzętem medycznym na miejsce wypadku przez jeden zastęp OSP
Głogówek, drugi zastęp z PSP oświetlał i zabezpieczał lądowisko,
- zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca wypadku na czas prowadzonych czynności przez
prokuratora,
- neutralizacji i sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych.
Kierujący pojazdem osobowym Renault po przebadaniu pozostał na miejscu. Przybyły lekarz
stwierdził zgon mężczyzny kierującego fiatem. Pojazdy zostały zabrane przez pomoc
drogową na policyjny parking.
Siły i środki:
3 zastępy JRG w sile 8 osób.
3 zastępy OSP w sile 15 osób
Straty:
12 tys. zł.
Osoby poszkodowane: 1 osoba poniosła śmierć w wyniku zdarzenia, jedna osoba ranna

3 Organizacja jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu
prudnickiego
Potencjał ratowniczy powiatu prudnickiego stanowią:
- KP PSP Prudnik wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą
- Jednostki OSP włączone do KSRG – 8 jednostek
- Jednostki OSP nie włączone do KSRG – 36 jednostek
Łącznie 45 jednostek interwencyjnych ochrony przeciwpożarowej oraz Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych RP:
- 1 Oddział Powiatowy ZOSP RP,
- 1 Oddział Gminny ZOSP RP,
- 3 Oddziały Miejsko – Gminne ZOSP RP
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4 Charakterystyka zagrożeń na terenie powiatu prudnickiego
4.1

Położenie geograficzne, powierzchnia, zaludnienie, komunikacja

Powierzchnię powiatu 572 km2 tworzą Miasta i Gminy Prudnik, Biała, Głogówek,
oraz Gmina Lubrza. Liczba mieszkańców powiatu 52478 osób (stan na 31.12.2020 r.).
W części południowej w granicach Gminy Głogówek, Lubrza, Prudnik znajduje się
granica państwa z Republiką Czeską.
KP PSP Prudnik oraz JRG Prudnik graniczy w obszarze działania z KP PSP
Krapkowice od strony północno-wschodniej, KP PSP Kędzierzyn-Koźle od strony
wschodniej, KP PSP Głubczyce od strony południowej, KP PSP Nysa od strony południowo zachodniej, KM PSP Opole od strony północnej.
Na terenie powiatu w części południowej znajdują się tereny górzyste pokryte lasami
mieszanymi iglasto - liściastymi Nadleśnictwa Prudnik. W części północno - wschodniej,
północnej i północno - zachodniej znajdują się zwarte kompleksy leśne lasów iglastych
Nadleśnictwa Prószków.
Na terenie Gminy Prudnik znajdują się dwie rzeki tj. "Złoty Potok", "Prudnik". Na
terenie Gminy Lubrza rzeka "Prudnik". Na terenie Gminy Głogówek - rzeka "Osobłoga"
i "Stradunia". Na terenie Gminy Biała - rzeka "Biała".
Wspólną typową cechą wszystkich gmin jest rolnictwo indywidualne, spółdzielcze
i państwowe stanowiące podstawowe zajęcie zawodowe tamtejszej ludności wiejskiej.
Szlaki komunikacji kolejowej to:
 trasa Kędzierzyn–Koźle – Nysa
 trasa Prudnik – Krapkowice
 trasa Racławice – Racibórz - nieczynny.
Ważniejsze szlaki komunikacji drogowej to:
 trasa 40 Kędzierzyn-Koźle - Głogówek - Prudnik - Głuchołazy.
 trasa 41 Granica Państwa (Trzebina) - Prudnik – Nysa.
 trasa 414 Lubrza - Biała – Opole.
 trasa 415 Laskowice – Szonów.
 trasa 416 Krapkowice - Głubczyce (Rzepce - Szonów).
 trasa 409 Dębina - Krapkowice.
 trasa 407 Łącznik – Korfantów.
Zagrożenia pożarowe występujące na terenie powiatu prudnickiego
W powiecie prudnickim występuje przewaga budynków niskich z pojedynczymi
przypadkami budynków średniowysokich, z wyjątkiem gminy Prudnik, w której występuje
duża liczba budynków średniowysokich oraz pojedynczymi przypadkami budynków
wysokich np. Elewator zbożowy w Prudniku, Kościół pw. Św. Michała Archanioła
w Prudniku.
Największe zakłady przemysłowe powiatu to m in.:
 Fabryka Mebli w Prudniku,
 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku
 Spółdzielnia PIONIER w Prudniku
 artech Polska w Prudniku
 Ustronianka w Białej
4.2
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 Morawiec w Głogówku
 VTO Dekor w Głogówku
 Filplast – obiekty produkcyjne w Głogówku
Na terenie powiatu nie ma zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia
awarii przemysłowej. Wykaz zakładów stwarzających zagrożenie poza swoim terenem
przedstawiono poniżej. Wskazano występujące substancje niebezpieczne, dostarczane przede
wszystkim samochodowymi środkami transportu.
Wykaz zakładów zawierających substancje niebezpieczne.
ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE
1. OSM Prudnik ul. Prężyńska 1 – Amoniak
2. Nutrogenica Zuzanna Bożek Oczyszczalnia ścieków w Białej ul. Składowa 9 – Kwas,
siarkowy, Siarczan żelaza Pix 113, wapno Neutralac Q 90 HR, wodorotlenek sodu
STACJE PALIW - GMINA PRUDNIK
1. Stacja Paliw PIEPRZYK ul. Dąbrowskiego 15, Prudnik
2. Stacja paliw Circle K, ul. Wiejska 2, Prudnik
3. Stacja Paliw ORLEN – ul. Powstańców Śląskich 15, Prudnik
4. Baza Transportowo-Handlowa SHU “STW” Prudnik ul. Przemysłowa 3, Prudnik
5. PEGAZ – Dorota Żak ul. Nyska 27a, Prudnik
6. Stacja paliw ul. Kościuszki 74, Prudnik - Arriva – obecnie nieużytkowana
STACJE PALIW - GMINA GŁOGÓWEK
1. Stacja Paliw ORLEN ul. Dworcowa 29, Głogówek
2. Stacja Paliw PEGAZ ul. Rataja 2, Głogówek
3. Stacja LPG dla pojazdów bazy transportowej Morawiec ul. 3-go maja nr 52a Głogówek
STACJE PALIW - GMINA BIAŁA
1. Stacja Paliw ORLEN w Białej, ul. Prudnicka 16, Biała
2. Stacja Paliw w Białej ul. Składowa 1, Biała
GMINA LUBRZA - Brak stacji paliw.
4.3

Zagrożenia miejscowe występujące na terenie powiatu prudnickiego

Ratownictwo techniczne
Na terenie powiatu nie występują specjalistyczne instalacje wymagające specjalnych
technik ratowniczych podczas awarii.
Największe zagrożenie stanowią wypadki drogowe z udziałem samochodów
ciężarowych. Do tych zdarzeń konieczne jest wykorzystanie ciężkiego sprzętu
hydraulicznego oraz ciężkich pojazdów i dźwigów ratowniczych do przemieszczania
uszkodzonych pojazdów. Na terenie powiatu brak jest ciężkich dźwigów
i holowników przez to istnieje konieczność dysponowania takich urządzeń poprzez SK
OKW PSP w Opolu oraz holownika poprzez firmę realizującą usuwanie pojazdów z terenu
powiatu prudnickiego.
W celu skrócenia czasu dojazdu do zdarzenia sił i środków realizujących działania
podstawowe w tym zakresie wyposażono jednostki - OSP włączone do KSRG (8 jednostek)
w sprzęt hydrauliczny do ratownictwa technicznego.
Do działań z zakresu ratownictwa technicznego w zakresie budowlanym
wykorzystywany może być posiadany sprzęt ratowniczy hydrauliczny oraz podnośniki
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pneumatyczne z zastosowaniem odpowiednich podpór i stempli (brak podpór i stempli na
wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej).
Ratownictwo chemiczne i ekologiczne
Działania KP PSP Prudnik przy ratownictwie chemiczno-ekologicznym polegają na
rozpoznaniu niebezpiecznego medium, ograniczenia jego wycieku oraz zabezpieczenie
rozlewiska do czasu przybycia specjalistycznych grup ratowniczych. Główne zagrożenie
chemiczne z instalacji stacjonarnych może przedstawiać rozszczelnienie instalacji
z amoniakiem (wytworzenie dużej strefy zagrożenia wykraczającej poza zakład)
w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Prudniku zlokalizowanej w terenie o dużym
zaludnieniu i położonej niedaleko głównych węzłów komunikacyjnych miasta.
Budowle szczególnie zagrożone katastrofami.
Na terenie powiatu nie stwierdzono budowli szczególnie zagrożonych katastrofami. Na
terenie powiatu przeważają budynki o wysokości do 4 kondygnacji. Wyjątek stanowią
kominy, obiekty sakralne – wieże kościelne oraz elewator w Prudniku, które wykraczają poza
zasięg posiadanego na wyposażeniu podnośnika hydraulicznego SHD 21. W tut. KP PSP nie
powołano specjalistycznej grupy do ratownictwa wysokościowego. W przypadku
konieczności prowadzenia takich działań wymagane jest zadysponowanie specjalistycznych
grup ratownictwa wysokościowego poprzez SK OKW PSP w Opolu.
Transport kolejowy
Przez teren powiatu prudnickiego przebiega niezelektryfikowana trasa kolejowa relacji
Nysa – Kędzierzyn Koźle. Trasą tą przewożone są różnego typu substancje niebezpieczne,
komunikacja pasażerska prowadzona jest w małym stopniu. Trasa kolejowa przebiega
w różnym ukształtowaniu terenu, co w znacznym stopniu uniemożliwia podjęcie
skutecznych i szybkich działań ratowniczych ze względu na trudności w dotarciu do miejsca
zdarzenia.
Pozostałe linie kolejowe przebiegające przez powiat prudnicki: linia kolejowa relacji
Prudnik – Krapkowice (odbudowana do celów wojskowych) oraz nieużytkowana linia
klejowa Racławice Śląskie - Głubczyce.
Podczas prowadzenia działań ratowniczych istnieje konieczność zadysponowania
służb ratowniczych kolejowych do usuwania uszkodzonego taboru kolejowego. Działania
PSP ograniczają się do przeprowadzenia ewakuacji osób poszkodowanych lub zagrożonych,
ugaszenia pożarów oraz uszczelnienia i zabezpieczenia wycieku substancji niebezpiecznych.
Transport drogowy
Największe zagrożenie stanowi konieczność przejazdu przez teren miasta Prudnika
pojazdów wiozących materiały niebezpieczne z granicy lub na granicę Trzebina –
Bartultovice. Wiąże się z tym zagrożenie rozszczelnienia zbiorników lub niebezpiecznej
kolizji podczas pokonywania skrzyżowań na terenie miasta, a tym samym wytworzenia
strefy skażonej w terenie, na którym przebywa duża grupa osób (konieczność masowej
ewakuacji osób z mieszkań oraz punktów handlowo-usługowych w terenie zagrożonym).
Równie duże zagrożenie stanowi przejazd pojazdów transportujących materiały
niebezpieczne przez Głogówek, gdzie przebiega droga krajowa i skrzyżowania z drogą
wojewódzką.
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Parkingi przeznaczone dla transportu materiałów niebezpiecznych
Na terenie powiatu nie usytuowano parkingów dla transportu drogowego towarów
niebezpiecznych.
Ratownictwo wodne
Na terenie powiatu brak jest dużych zbiorników wodnych służących rekreacji
i wypoczynkowi. Przez teren powiatu przepływają rzeki górskie i podgórskie mające szybki
nurt, lecz niski stan wody, oraz rzeka Osobłoga (rzeka nizinna) z wolniejszym nurtem oraz
większą głębokością na niektórych odcinkach. Pozostałe rzeki płynące przez teren powiatu
nie stanowią większego zagrożenia.
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza KP PSP Prudnik posiada łódź motorową z silnikiem
zaburtowym, łódź wiosłową oraz deskosanie wodno – lodowe, a także przeszkolonych
ratowników, którzy mogą prowadzić poszukiwania oraz ratownictwo z powierzchni wody.
Do ratownictwa podwodnego należy dysponować poprzez SK OKW PSP w Opolu
specjalistyczne grupy wodno-nurkowe z innych powiatów.
Zagrożenia powodziowe
Na terenie gminy Prudnik znajdują się dwie rzeki tj.: „Złoty Potok” i „Prudnik”, na
terenie gminy Głogówek rzeki „Osobłoga” i „Stradunia”, na terenie gminy Biała rzeka
„Biała”, na terenie gminy Lubrza rzeka „Prudnik”. Stanowią ona zagrożenie dla niektórych
okolicznych miejscowości, tras i mostów znajdujących się w rejonie tych rzek. Zagrożenie
powodziowe w powiecie prudnickim występować może podczas intensywnych opadów
atmosferycznych oraz gwałtownych roztopów.
Ratownictwo medyczne
Wszyscy strażacy KP PSP Prudnik posiadają przeszkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy. KP PSP Prudnik posiada na wyposażeniu 4 kompletne zestawy PSP R-1 (torba
ratownictwa medycznego z tlenoterapią, nosze typu deska oraz szyny Kramera).
Dodatkowo w jednostkach OSP z terenu powiatu znajduje się 9 defibrylatorów,
34 zestawy ratownictwa medycznego w 22 jednostkach OSP (różne rodzaje np. PSP R0, PSP
R1, OSP R1) oraz strażacy przeszkoleni do ich użycia.

5 Operacyjne zabezpieczenie powiatu prudnickiego
Jednostki ochrony ppoż. realizują zadania mające na celu ochronę życia, zdrowia,
mienia lub środowiska poprzez:
 walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi
 ratownictwo techniczne
 ratownictwo chemiczne
 ratownictwo ekologiczne
 ratownictwo medyczne.
Teren powiatu prudnickiego pod względem operacyjnym zabezpieczają:
a) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Prudniku
b) 8 jednostek OSP włączonych do KSRG:
 gm. Prudnik
- Szybowice
 gm. Biała
- Biała, Chrzelice
 gm. Głogówek
- Głogówek, Racławice Śl., Szonów
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gm. Lubrza
- Lubrza, Dytmarów (jednostka włączona do systemu
11.11.2021r.)
c) 35 jednostki OSP typu "S"
d) 1 jednostka OSP typu "M" (bez samochodu pożarniczego)
e) Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze z sąsiednich powiatów na ustalonych obszarach
chronionych jako siły i środki I rzutu w przypadku zgłoszenia zagrożenia życia
ludzkiego
Tabela 10 Jednostki OSP z podziałem na gminy:
lp.
1
2
3
4

gmina

łącznie

łącznie

8
15
16
5
44

Prudnik
Głogówek
Biała
Lubrza

OSP
w KSRG
1
3
2
2
8

pozostałe
OSP typu "S"
7
12
13
3
35

OSP
typu "M"
1
1

Wyposażenie w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych
Tabela 11 Wyposażenie PSP i OSP w samochody pożarnicze
Wyposażenie jednostek PSP i OSP
Samochody pożarnicze – przeznaczenie
ilość w PSP
samochody gaśnicze ze zbiornikiem na wodę
3
samochody gaśnicze bez zbiornika na wodę
samochody ratownictwa technicznego
1
samochody specjalne - autodrabiny i podnośniki
1
samochody operacyjne
2
samochody rozpoznawczo-ratownicze
1
samochody kwatermistrzowskie
2
samochody specjalne - busy
1
razem
11

ilość w OSP
50
7
1
2

60

łącznie
53
7
2
1
4
1
2
1
71

Tabela 12 Wiek samochodów pożarniczych PSP i OSP
Samochody pożarnicze – wiek
do 10 lat
11-20 lat
21-30 lat
powyżej 30 lat

ilość w PSP
3
5
2
1

ilość w OSP
5
5
17
31

ilość w OSP
19
83
54
28
63
15
71
49
12
14

w ilu jedn. OSP
15
21
36
22
38
13
41
36
12
14

łącznie
8
10
19
32

Tabela 13 Wyposażenie sprzętowe PSP i OSP
Wyposażenie sprzętowe
narzędzia hydrauliczne (zestaw)
aparaty powietrzne nadciśnieniowe
agregaty prądotwórcze (z osprzętem)
zestawy medyczne R1 (kompletne)
piły łańcuchowe
piły tarczowe
pompy do wody czystej
pompy szlamowe
pompy pływające
agregaty oddymiające

ilość w PSP
3
19
7
4
6
4
3
4
2
2
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ilość łącznie
22
102
61
32
69
19
74
53
13
16

Tabela 14 Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej PSP i OSP
Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej
ubrania specjalne
hełmy strażackie
buty specjalne gumowe
buty specjalne skórzane
rękawice specjalne
kominiarki niepalne
sygnalizatory bezruchu

ilość w PSP

ilość w OSP

47
47
47
47
94
94
15

466
547
275
417
442
368
76

w ilu jedn.
OSP brak
0
0
0
0
0
0
7

Tabela 15 Podstawowe wyposażenie transportowe KP PSP Prudnik
Przeznaczenie

Ilość

Samochody gaśnicze

3

Samochody specjalne

5

Samochody
operacyjne
Łącznie

3

GBA2,5/16
GCBA5/36
GCBA9,5/50
SLRt
SHD 21
BUS
SLKw
SKw
SLOp
SLOp
SLRr

Rodzaj, typ
Star Man 14.220/L80
Scania GCBA 4x4 P 380
Scania GCBA 6x6 G440
Iveco DAILY 65C15D
Volvo FL614 PMT-210D
Ford TOURNEO CUSTOM
Renault L TRAFIC
Star 200
Skoda OCTAVIA
Kia SPORTAGE
Ford Ranger

Rok produkcji
2004
2010
2010
2002
1999
2015
2015
1987
2007
2010
2016
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Inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP w KSRG
Inspekcji poddawane są tylko jednostki OSP włączone do KSRG (8 OSP); każda z tych
jednostek jest kontrolowana przynajmniej raz w roku.
Zagadnienia sprawdzane podczas inspekcji:
• alarmowanie OSP
• gotowość ratowników OSP
• gotowość (stan techniczny) pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu
ratowniczego, sprzętu łączności
• dokumentacja
• ćwiczenie
• stan techniczny infrastruktury strażnicy, mający wpływ na gotowość operacyjną OSP.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju w 2020 roku nie przeprowadzono
inspekcji gotowości operacyjnej dla jednostek OSP
Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP:
Przeglądy wszystkich jednostek OSP przeprowadzane są corocznie przez funkcjonariuszy
KP PSP w Prudniku w obecności Komendantów Gminnych ZOSP RP oraz przedstawicieli
Urzędów Gmin. Zagadnienia sprawdzane podczas przeglądów:
• stan techniczny i wyposażanie samochodów pożarniczych
• gotowość operacyjna ratowników, w tym wyposażenie w środki ochrony indywidualnej
• łączność i alarmowanie
• stan techniczny infrastruktury strażnicy mający wpływ na gotowość operacyjną OSP.
Jednocześnie dokonuje się:
• aktualizacji danych technicznych, wyposażenia samochodów pożarniczych oraz
pozostałego sprzętu pożarniczego zgłoszonych do podziału bojowego,
• aktualizacji "Kart alarmowania OSP",
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• aktualizacji potrzeb szkoleniowych członków czynnych OSP.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju w 2020 roku nie
przeprowadzono inspekcji gotowości operacyjnej dla jednostek OSP
Wnioski z przeglądów:
W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju w 2020 roku nie
przeprowadzono inspekcji gotowości operacyjnej dla jednostek OSP

6 Zakres działania KP PSP w Prudniku
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku działa w oparciu o ustawę
o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 1123, z późn.
zm.), ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 961
z późn. zm.), akty wykonawcze do ww. ustaw oraz regulamin organizacyjny, który
szczegółowo określa organizację komendy powiatowej.
Terenem działania KP PSP w Prudniku jest obszar powiatu prudnickiego, siedzibą
komendy jest miasto Prudnik. Jednostką nadrzędną jest Komenda Wojewódzka PSP w Opolu.
Do podstawowych zadań Komendy Powiatowej PSP w Prudniku należy:
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk
żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- kształcenie kadr dla potrzeb PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
- współpraca z jednostkami nadrzędnymi i innymi jednostkami, instytucjami,
organizacjami i podmiotami w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych.
6.1

Działalność kadrowa

Zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku na dzień
31 grudnia 2020 r. kształtowało się następująco:
Ogółem zatrudnionych było 53 funkcjonariuszy, w tym 44 w systemie zmianowym
i 9 w systemie codziennym. W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej służbę pełniło 41 strażaków,
12 strażaków pełniło służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Prudniku. W komendzie,
oprócz etatów funkcjonariuszy, są również 2 etaty cywilne, w tym 1 etat korpusu służby
cywilnej.
W tut. jednostce służbę w 2020 roku pełniło:
• 8 oficerów,
• 14 aspirantów,
• 29 podoficerów,
• 2 szeregowych.
Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej PSP Prudnik w/g
poziomu wykształcenia przedstawia się następująco:
• wykształcenie wyższe 30 osób,
• wykształcenie średnie 23 osoby,
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W 2020 r. w tut. jednostce trzech funkcjonariuszy odeszło na zaopatrzenie emerytalne.
Przeprowadzono 2 nabory do służby, w wyniku których wyłoniono 2 osoby do przyjęcia do
służby.
Szczególną formą wyróżnienia strażaków w minionym roku były odznaczenia oraz
awanse na wyższe stopnie służbowe. W 2020 r. odznaczono Brązową Odznaką Zasłużony dla
Ochrony Przeciwpożarowej - 1 funkcjonariusza. 20 strażaków awansowano na wyższy
stopień służbowy, w tym 1 w korpusie oficerskim, 4 w korpusie aspiranckim i 15 w korpusie
podoficerskim.
6.2

Działalność Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Prudniku.

Najważniejszym zadaniem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Prudniku jest prowadzenie
działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu prudnickiego, a w razie zadysponowania
również na terenie województwa i kraju.
W 2020 r. strażacy JRG w Prudniku interweniowali 870 razy, w tym:
 pożary
- 158 razy
 miejscowe zagrożenia
- 670
 alarmy fałszywe
- 42.
W ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzono w dwóch wytypowanych obiektach
powiatu prudnickiego ćwiczenia obiektowe mające na celu weryfikacji gotowości operacyjnej
sił i środków do wykonywania działań ratowniczych, a także przygotowania obiektów, bądź
terenów do prowadzenia działań ratowniczych.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju w 2020 roku siły i środki KP PSP
w Prudniku nie brały praktycznego udziału w ćwiczeniach doskonalących podmioty ksrg.
6.3

Działalność szkoleniowa
Szkolenie strażaków odbywały się w następujących zakresach:

Tabela 16 Zakres szkoleń w roku 2020
ilość osób

Rodzaj szkolenia
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie technik pożarnictwa w CSP PSP
w Częstochowie (na aspirantów)
Niestacjonarne studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej
w SGSP w Warszawie (inżynierskie)
Studia podyplomowe dla strażaków przygotowujące do zajmowania stanowisk, na
których wymaga się kwalifikacji do kierowania działaniami ratowniczymi
(SPK - 2 semestry)

ukończyło

realizuje

1

1
2
2

Tabela 17 Szkolenia w zakresie podstawowym z poszczególnych działów ratownictwa
realizowanego przez ksrg:
Rodzaj szkolenia
Gaszenie pożarów wewnętrznych
Ratownictwo techniczne
Ratownictwo wysokościowe
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ilość osób

Ratownictwo wodne
Ratownictwo lodowe
Ratownictwo chemiczne i ekologiczne
Działania poszukiwawczo-ratownicze

2

Tabela 18 Szkolenia strażaków OSP:
Rodzaj szkolenia
Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

ilość szkoleń
1

ilość osób
33

Strażacy OSP również mieli możliwość treningu w komorze dymowej w KW PSP w Opolu.
6.4

Działalność kontrolno – rozpoznawcza.
Działalność kontrolno – rozpoznawcza KP PSP w Prudniku w Prudniku
ukierunkowana jest głównie na obiekty zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi (szkoły,
przedszkola, szpitale i domy pomocy społecznej oraz inne obiekty użyteczności
publicznej, w których mogą przebywać jednocześnie ludzie w dużych grupach, tj.
powyżej 50 osób, budynki wielorodzinne), jak również obiekty stwarzające duże
zagrożenie pożarowe, w tym stacje paliw i gazu płynnego, budynki produkcyjne
i magazynowe, pasy przeciwpożarowe przy liniach kolejowych nr 333 oraz 137.
Kontrole obiektów na terenie powiatu prudnickiego realizowane były
w następujących obszarach tematycznych:
- nadzór zapobiegawczy – uzgadnianie planów przestrzennego zagospodarowania
terenów, uczestnictwo w odbiorach obiektów, które wymagają uzyskania
pozwolenia na użytkowanie,
- kontrolowanie według zatwierdzonych planów i harmonogramów stanu
zabezpieczenia przeciwpożarowego, szczególnie w obiektach użyteczności
publicznej i zamieszkania zbiorowego, tam gdzie występuje zagrożenie życia lub
ludzi bądź duże zagrożenie pożarowe,
- prowadzenie działań administracyjnych i egzekucji obowiązków z zakresu
ochrony przeciwpożarowej,
- analizowanie przyczyn i okoliczności powstawania pożarów, ustalanie form
i metod pracy prewencyjnej, w tym podejmowanie doraźnych czynności
kontrolno – rozpoznawczych.
W 2020 roku przeprowadzono 62 kontrole w zakresie stanu przestrzegania
przepisów przeciwpożarowych, podczas których skontrolowano 62 obiekty, w trakcie
których stwierdzono 60 nieprawidłowości.
Liczba przeprowadzonych kontroli wg rodzaju przedstawia się następująco:
kontroli podstawowych – 37,
kontroli sprawdzających - 4
odbiory obiektów – 21.
Działalność kontrolno – rozpoznawcza wg podziału na grupy obiektów przedstawia
się następująco:
ilość skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej – 13
ilość skontrolowanych obiektów zamieszkania zbiorowego - 2
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ilość skontrolowanych obiektów produkcyjno – magazynowych – 29 (w tym
stacji paliw i gazu płynnego 4),
ilość skontrolowanych obiektów mieszkalnych wielorodzinnych – 11,
ilość skontrolowanych gospodarstw rolnych – 1
ilość skontrolowanych lasów - 6
W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień zastosowano następujące sankcje
karno – administracyjne:
wydano 8 decyzji administracyjnych z określeniem terminów usunięcia
nieprawidłowości
wydano 38 opinii i stanowisk
nałożono 7 mandatów karnych.
Ogólnie do najczęściej występujących nieprawidłowości podczas wszystkich
czynności kontrolno – rozpoznawczych należy zaliczyć:
brak protokołów potwierdzających sprawność techniczną i funkcjonalną
urządzeń przeciwpożarowych i instalacji technicznych mających wpływ na
bezpieczeństwo pożarowe przekazywanych do użytkowania obiektów
budowlanych,
składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących
ewakuacji,
składowanie materiałów palnych na strychach oraz na drogach komunikacji
ogólnej w piwnicach
brak okresowych badań urządzeń przeciwpożarowych i instalacji technicznych
w użytkowanych obiektach, w tym: ciśnienia i wydajności hydrantów zarówno
zewnętrznych jak i wewnętrznych; instalacji elektrycznej w zakresie oporności
izolacji
przewodów
roboczych;
oporności
uziemienia
instalacji
piorunochronnej oraz metryki tej instalacji; szczelności instalacji gazowej oraz
przeglądu przewodów kominowych – dymowych, spalinowych lub
wentylacyjnych,
brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu lub jej okresowej
aktualizacji,
brak oznakowania znakami bezpieczeństwa dróg i wyjść ewakuacyjnych,
miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz
przeciwpożarowego wyłącznika prądu i kurka głównego instalacji gazowej.
-

Prewencja społeczna:
Ze względu na pandemię COVID19 w roku 2020 nie prowadzono wielu kampanii
społecznych dotyczących propagowania bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży,
dorosłych i seniorów w sposób bezpośredni wymagający kontaktu z dużą liczbą osób.
Kampanie dot. zasad bezpiecznego zachowania się podczas spędzania wolnego czasu
na feriach, w tym zachowania się na lodzie; pokazy i pogadanki nt. pracy strażaka oraz
prezentacje sprzętu pożarniczego przeprowadzono w szkołach w Lubrzy, Dytmarowie oraz
Łące Prudnickiej.
Przeprowadzono pogadanki tematyczne na temat zagrożenia tlenkiem węgla, w tym
omówienie działania czujek ppoż.; stop pożarom traw, podczas spotkania z rolnikami
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i mieszkańcami gm. Biała, spotkania z mieszkańcami w Łące Prudnickiej i spotkania
z uczniami i pracownikami w Zespole Szkół Medycznych w Prudniku

6.5

Działalność kwatermistrzowsko-techniczna.

Sekcja kwatermistrzowska Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Prudniku, realizując zadania zawarte w ramach przypisanych obowiązków ujętych
w rocznym planie działalności, zmierzając do osiągnięcia normatywnych stanów sprzętu,
wyposażenia i urządzeń pożarniczych oraz środków ochrony indywidualnej, na przestrzeni
roku 2020 zakupiła bądź pozyskała m.in.:
Tabela 19
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Wykaz zakupionego sprzętu w 2020 r.
Zakupiony (pozyskany) asortyment

Przenośny generator ozonu BITOM - GORDON BT-GE10
Naświetlacze LED HOBBY SLIM 2 x 20W + STATYW
Nagrzewnica olejowa Master BV 290 + osprzęt
Namiot pneumatyczny NPS-37 z wyposażeniem
Agregat prądotwórczy EG 3600 CLF HONDA
Plecak R1
Pompka elektryczna BRAVO do pracy ciągłej
Reflektometr do pomiaru współczynnika SWR
Przyczepa Lekka (do przewozu namiotu)
Pralnico wirówka Primus (do ubrań specjalnych)
Suszarka bębnowa SUS (do ubrań specjalnych)
Pompa ciepła wraz z instalacją CWU i zasobnikiem CO
Aparat Powietrzny podstawowy AirGO PRO SL 3 szt.
Monitoring środowiskowy Lankontroller HW3.8
Sprzęt komputerowy i informatyczny
Centrala telefoniczna Slican
Zestaw termowizji
Środek pianotwórczy Roteor M3 w ilości 1350 kg
Elementy wyposażenia osobistego oraz uzbrojenia specjalistycznego
Pozostałe narzędzia, przyrządy i elementy wyposażenia

Wartość
780,00 zł
430,00 zł
8 339,40 zł
20 180,61 zł
5 990,00 zł
7990,50 zł
814,00 zł
458,89 zł
8 100,00 zł
28 028,67 zł
13 316,00 zł
39 975,00 zł
14 617,00 zł
1 211,55 zł
17 762,40 zł
27 880,00 zł
23 025,00 zł
6 024,00 zł
97 829,09 zł
16 756,08 zł
REZEM: 212 470,36 zł

W ramach działalności technicznej prowadzono ciągły nadzór nad sprawnością sprzętu
silnikowego konserwowanego w zakresie podstawowym przez strażaków jednostki
Ratowniczo Gaśniczej KP PSP Prudnik. W zakresie specjalistycznym zlecano naprawy
w warsztatach samochodowych zewnętrznych:
• naprawa autopompy w samochodzie GBA 2,5/16 koszt 17 878,05 zł
• napraw samochodu Scania GCBA 5/36 (silnik + skrzynia biegów) 24 730,05 zł
• remont generalny podnośnika SHD 21 Volvo określenie RESURSU 10 330,65 zł
Zakupiono ubezpieczenia AC wyłącznie dla samochodów Scania GCBA 5/36 oraz
Ford Ranger łącznie ok 6 224,00 zł. (samochód pierwszo wyjazdowy oraz samochód
zakupiony z projektu unijnego).

19

Prowadzono również prace związane z utrzymaniem i modernizacją sieci
teleinformatycznej KP PSP Prudnik.
6.6

Działalność public relations

W celu zapewnienie odpowiednich warunków dla społecznej kontroli nad naszą
działalnością szczególnie w zakresie działań interwencyjnych podejmowanych przez
jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu prudnickiego, stale współpracowano
ze środkami masowego przekazu odpowiadając na pytania oraz udzielając wywiadów
redakcjom telewizyjnym, radiowym, prasowym oraz portalom internetowym.
Przygotowywano i przesyłano lokalnym redakcjom, zamieszczano w witrynie
internetowej https://www.gov.pl/web/kppsp-prudnik oraz w mediach społecznościowych
informacje oraz zdjęcia z akcji ratowniczo-gaśniczych, a także obrazujące istotne wydarzenia
z życia jednostki.
Przy pomocy mediów społecznościowych propagowano też ważne ogólnopolskie
kampanie mające na celu bezpieczne zachowania obywateli.
6.7

Działalność finansowa.

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku w 2020 roku
wg Uchwały budżetowej wynosił 4 805 000,00 zł, w tym:
• wynagrodzenia i składki
4 356 754,00 zł,
• pozostałe wydatki na działalność statutową
290 346,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych
157 900,00 zł.
W ciągu 2020 roku plan wydatków został zwiększony o kwotę 846 370,00 zł , w tym:
• 17 448,00 zł – decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. – środki
pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć pod
nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz
„Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” w ramach
„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.
• 80 000,00 zł - decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. – środki
pochodzące z rezerwy celowej dotyczącej „Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 20172020” przeznaczone na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy oraz sprzęt
informatyki i łączności. Środki przyznano na n/w zadania:
 34 000,00 zł - zakup 9 szt. ubrań specjalnych,
 28 000,00 zł – zakup sprzętu łączności,
 18 000,00 zł – zakup sprzętu informatycznego,
 193 213,00 zł - decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 31 maja 2020 r. – środki dotacji
celowej przeznaczone na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz
pozostałych należności od 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę
w komendach.,
 128 800,00 zł - decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 31 maja 2020 r – środki dotacji
celowej przeznaczone na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz
pozostałych należności od 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę
w komendach za równoważniki wypłacane za czas wolny od służby,

20



50 000,00 zł - decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 15 września 2020 r zwiększenie
budżetu na wydatki bieżące ,
 2 709,00 zł - decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 08 października 2020 r.
zwiększenie uposażeń funkcjonariuszy,
 348 000,00 zł. - decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 13 listopada 2020 r.
zwiększenie budżetu na wydatki majątkowe w kwocie 213 000,00 zł oraz wydatki
bieżące w kwocie 135 000,00 zł,
 13 000,00 zł - Uchwała Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 marca 2020 r. – środki
przeznaczone na dofinansowanie remontu pojazdów –dotacja Starostwa Powiatowego
w Prudniku,
 10 200,00 zł - Uchwała Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26 czerwca 2020r. środki
przeznaczone na zakup usług geodezyjnych i pozostałych usług - dotacja Starostwa
Powiatowego w Prudniku,
 3 000,00 zł - Uchwała Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2020 r.- środki
Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej .
Ostateczny plan wydatków po w/w zmianach wynosił 5 651 370,00 zł .
Tabela 20 Budżet KP PSP w Prudniku na dzień 31.12.2020 r.
Rozdział
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75411 – Komendy powiatowe PSP
Wydatki bieżące
75411 – Komenda Powiatowa PSP
Wydatki majątkowe
Obrona narodowa
75295 - Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Plan na
2020 r. w zł

Wykonanie za
2020 r. w zł

5 358 370,00

5 358 344,00

213 000,00

210 600,00

52 000,00
28 000,00

51 652,80
27 880,00

W porównaniu z rokiem poprzednim struktura wydatków przedstawia się podobnie.
Największą cześć wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i pochodne.
Na płace i pochodne funkcjonariuszy, pracowników KSC i cywilnych komenda
wydatkowała kwotę 4 672 830,63 zł, w tym na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas
służby 419 047,15 zł.
Wydatki rzeczowe, do których między innymi zaliczamy zakup materiałów
i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych usług, podróże
służbowe oraz opłaty i podatki stanowią ok. 11 % oraz wydatki majątkowe stanowią ok. 4 %
ogółu wydatków .
W 2020 roku w dziale 75411 zrealizowano inwestycje na kwotę 210 600,00 zł w tym:
instalacja fotowoltaiczną 147 600,00 zł, pompa ciepła 39 975,00 zł, zestaw termowizyjny
23 025,00 zł.
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Tabela 21 Realizacja budżetu KP PSP w Prudniku w latach 2017-2020
Rok

2017
2018
2019
2020

Budżet
całkowity

Inwestycje,
remonty

4 349 042
4 477 926
4 718 339
5 651 370

275 000
102 853
11 000
241 000

Rzeczówka
Kwota ogólna

906 916
1 246 863
1 154 930
1 724 319

W tym świadczenia
i równoważniki pieniężne
dla pracowników

Pozostała kwota
na utrzymanie
Komendy

527 242
682 915
670 951
919 675

379 674
563 948
483 979
804 644

W 2020 roku Komenda podjęła szereg działań zmierzających do pozyskania
dodatkowych środków finansowych umożliwiających jej funkcjonowanie. Dzięki tym
działaniom Komenda uzyskała wsparcie finansowe i rzeczowe.
Starostwo Powiatowe w Prudniku przyznało Komendzie środki w kwocie 23 200,00 zł
na dofinansowanie remontu pojazdów oraz zakup usług pozostałych w tym geodezyjnych.
Na wniosek KP PSP Prudnik Gmina Prudnik umorzyła 5 rat podatku od
nieruchomości na łączną kwotę 11 440,00 zł.
Komenda pozyskała środki finansowe w ramach Funduszu Wsparcia PSP na łączną
kwotę 3 000,00 zł, od Firma Handlowo-Usługowa Kolek Urszula dofinansowanie zakupu
paliwa. Pozyskane środki w ramach Funduszu Wsparcia PSP zostały w 100 %wydatkowane.
W 2020 r Komenda otrzymała darowizny rzeczowe o łącznej wartości 2 120,52 zł.
Darowiznę przekazała n/w firma TBO Group w postaci środka pianotwórczego.
6.8

Dotacje finansowe dla jednostek OSP powiatu prudnickiego rozliczane za
pośrednictwem KP PSP Prudnik:

Dotacja KSRG
Środki inwestycyjne na zakup samochodów dla jednostek:
- OSP Biała
100 000 zł
- OSP Szybowice
179 000 zł.
Zakupy z dotacji KSRG (OSP Chrzelice, Głogówek, Racławice Śl., Szonów) na
łączną kwotę na wyposażenie – 24 734 zł.:
- radiotelefon przenośny
- sprzęt ratownictwa wodnego
- armatura pianowa
- hełmy strażackie
- rękawice strażackie
- uprząż asekuracyjna
- sprzęt SOUO
- ubrania specjalne
Remonty jednostek OSP ze środków dotacji KSRG:
- dotacje KSRG – remont części 4 strażnic OSP (Chrzelice, Głogówek, Lubrza,
Racławice Śl.) na łączną kwotę 23 250 zł
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Dotacja MSWiA
W ramach dotacji MSWiA do następujących OSP nie włączonych do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego (Moszczanka, Piorunkowice, Wierzbiec, Łąka Prudnicka,
Biedrzychowice, Stare Kotkowice, Wróblin, Mochów, Łącznik, Grabina, Trzebina)
zakupiono m. in.:
 agregat prądotwórczy
 pompa do wody zanieczyszczonej - 2 szt.
 przenośny zestaw oświetleniowy
 radiotelefon nasobny
 narzędzie wielofunkcyjne hooligan
 środki ochrony indywidualnej strażaka:
 ubrania specjalne
 obuwie specjalne
 rękawice specjalne
 hełmy
 kominiarki niepalne
 kombinezon do likwidacji zdarzeń z owadami błonkoskrzydłymi
 inny sprzęt pożarniczy np. węże pożarnicze, prądownice, rozdzielacz
 elementy toru przeszkód do zawodów Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych dla OSP Grabina
łączna kwota dotacji (bez remontów) to 47534,00 zł,
Wykonano remont strażnic w trzech OSP (Ligota Bialska, Twardawa, Zwiastowice) na
łączną kwotę 32087,00 zł.
W 2020 r. jednostki OSP z powiatu prudnickiego wzbogaciły się o następujące
samochody pożarnicze:
• średni samochód pożarniczy RENAULT – OSP Szybowice (nowy),
• średni samochód pożarniczy MAN – OSP Biała (nowy)

7 Plany na rok 2021
1. Wymagane pilne inwestycje i remonty:
 Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla JRG Prudnik
 Remont budynku „A” strażnicy –wymiana stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej
wraz z parapetami, wymiana bram garażowych, kompleksowa renowacja elewacji
budynku;
 Remont zabytkowej elewacji budynku „B” garażowo – magazynowo - warsztatowego;
 Przekazanie budynku „C” do Skarbu Państwa ze względu na brak środków na remont
wymagany złym stanem technicznym obiektu zagrażający życiu i zdrowiu (obiekt
wyłączony z użytkowania - przekazano w dniu 08.03.2021 r.);
2. Plan osobowo – kadrowy:
Szkolenie oraz doskonalenie kadry KP PSP Prudnik na studiach, studiach
podyplomowych, Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w zawodzie technik
pożarnictwa, kursach podstawowych w zawodzie strażak oraz innych szkoleniach
i kursach wewnętrznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ochrony
przeciwpożarowej w powiecie prudnickim.
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8 WNIOSKI
8.1

8.2

Wynikające z analizy zagrożeń oraz działalności kontrolno-rozpoznawczej
1. Wynikowy stopień zagrożenia poszczególnych powiatu prudnickiego to Z II P.
Z czterech gmin występujących na powiecie prudnickim tylko gmina Prudnik
zaliczona została do ZIII G. Brak zróżnicowania stopni zagrożeń pozostałych gmin
wynika z faktu, iż żadna gmina nie wyróżnia się w znaczący sposób od pozostałych.
2. Najwyższy stopień zagrożenia jaki występuje w powiecie to ZIV, który został
odnotowany w 7 przypadkach - kryteriach tj.: rodzaju zabudowy, wysokości
budynków, rurociągach do transportowania ropy naftowej i produktów naftowych,
gazociągów oraz przy zagrożeniu pożarami lasów.
3. Obiekty i tereny wymagające użycia dużej siły i środków jak również zastosowania
specjalistycznego sprzętu to przede wszystkim szpitale, Domy Pomocy Społecznej
i inne obiekty zamieszkania zbiorowego, obiekty wielkopowierzchniowe, tereny leśne
podczas pożarów jak również tereny zalewowe podczas powodzi.
4. Zagrożenia na terenie powiatu prudnickiego mogą pochodzić od przewozu różnych
materiałów przez Przejście Graniczne Trzebina – Bartultovice. Do Przejścia
Granicznego w Trzebini prowadzi droga krajowa nr 41. Po drodze krajowej nr 41,
mogą poruszać się pojazdy ciężarowe o dopuszczalnym nacisku 100 kN/oś,
dopuszczalnej masie całkowitej do 40,0 t, szerokości do 2,50-2,55 m oraz wysokości
do 4,00 m. Przez Przejście Graniczne w Trzebini ruch tranzytowy odbywa się bez
ograniczeń.
5. KP PSP Prudnik graniczy w obszarze swego działania na terenie województwa
opolskiego z powiatem głubczyckim, z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim,
z powiatem krapkowickim, z powiatem nyskim oraz z powiatem opolskim. Ponadto
powiat prudnicki graniczy z Republiką Czeską. Na długości ok. 9,7 km granica ta
przebiega przez tereny leśne z przewagą drzew iglastych. W okresie letnim
dodatkowym czynnikiem mogącym wpływać na ilość zdarzeń pożarowych jest
wzmożony ruch turystyczny.

Wnioski dotyczące zabezpieczenia operacyjnego powiatu
1. Nadal występują następujące braki sprzętowe w KP PSP w Prudniku wynikające
z normatywu wyposażenia, a nie będące w posiadaniu w jednostce: ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
2. W związku z wprowadzeniem zasad organizacji ratownictwa specjalistycznego
w KSRG należy kontynuować doposażenie wytypowanych jednostek OSP w
minimalny normatyw wyposażenia w sprzęt i środki techniczne do poszczególnych
dziedzin ratownictwa w zakresie podstawowych czynności ratowniczych.
3. Należy dążyć do stałego rozwoju jednostek OSP w ksrg organizując szkolenia oraz
ćwiczenia, a także wspierając w pozyskiwaniu sprzętu ratowniczego.
4. Należy rozważyć, czy do ćwiczeń na obiektach oprócz miejscowych jednostek OSP
angażować również pobliskie jednostki OSP (przede wszystkim OSP włączone do
ksrg).
5. Należy organizować dodatkowe szkolenia/warsztaty ratownicze z ratownictwa
specjalistycznego z udziałem jednostek OSP, które zadeklarowały realizowanie
działań specjalistycznych na poziomie podstawowym.
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6. Należy zobligować Komendantów Gminnych OSP do przeprowadzania każdego roku
manewrów pożarniczych dla jednostek OSP danej gminy.
7. W przypadku przewidywanych ćwiczeń długotrwałych rozważyć dysponowanie
pojazdu dowodzenia i łączności KW PSP Opole do tego typu zdarzeń.
8.3

Wnioski dotyczące finansowania KP PSP Prudnik
1. Budżet KP PSP nie zapewnia w pełni środków na wydatki, tzw. rzeczowe (utrzymanie
budynków i sprzętu, zakupy, wydatki remontowe). W związku z powyższym
wymagane jest corocznie zwiększanie środków pochodzących z budżetu państwa,
pozyskiwanie środków pozabudżetowych (fundusz wsparcia).
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