Decyzja Nr 68/2006
Komendanta Powiatowego Pa stwowej Stra y Po arnej w Goleniowie
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej Pa stwowej
Stra y Po arnej w Goleniowie.
Na podstawie art. 13a ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa stwowej Stra y
Po arnej (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarz dza
si , co nast puje:
§ 1. Ustala si regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w
Goleniowie, stanowi cy za cznik do zarz dzenia.
§ 2. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem zatwierdzenia przez Zachodniopomorskiego
Komendanta Wojewódzkiego Pa stwowej Stra y Po arnej.
Komendant Powiatowy Pa stwowej Stra y Po arnej

Zatwierdzam:

............................,dnia.................2006 r.
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REGULAMIN ORGANIZACYJNY
KOMENDY POWIATOWEJ
PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ
W GOLENIOWIE
ROZDZIA I

Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej
w Goleniowie, zwanej dalej „komend

powiatow ”, okre la szczegó ow

organizacj

komendy powiatowej, w tym:
1)

kierowanie prac komendy powiatowej;

2)

struktur organizacyjn komendy powiatowej;

3)

zadania wspólne i zakres dzia ania poszczególnych komórek organizacyjnych;

4)

wzory piecz ci i stempli;

5)

liczb

i rodzaj stanowisk s

bowych w komórkach organizacyjnych komendy

powiatowej
§ 2.1. Komenda jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych Pa stwowej
Stra y Po arnej.
2.

Terenem dzia ania komendy powiatowej jest obszar powiatu goleniowskiego.

3.

Siedzib komendy powiatowej jest miasto Goleniów.

§ 3. U yte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczaj :
1)

KW PSP - komend wojewódzk Pa stwowej Stra y Po arnej;

2)

OSP - ochotnicz stra po arn ;

3)

jrg – jednostk ratowniczo-ga nicz Pa stwowej Stra y Po arnej;

4)

ksrg - krajowy system ratowniczo – ga niczy.
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ROZDZIA II
Kierowanie prac komendy powiatowej
§ 4. 1. Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego Pa stwowej Stra y Po arnej,
zwanego dalej „komendantem powiatowym”, zastrzega si dokumentacj :
1) dotycz

zobowi za

maj tkowych i finansowych, jako dysponenta

rodków

bud etowych po parafowaniu g ównego ksi gowego; projekty pism, decyzji i innych
rozstrzygni

w sprawach dotycz cych dochodów i wydatków bud etowych,

inwentaryzacji oraz post powa
jednostki, s

dotycz cych szkód wyrz dzonych w maj tku

przedk adane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty

ównego ksi gowego;
2) kierowan do KW PSP, Komendy G ównej Pa stwowej Stra y Po arnej, centralnych
organów pa stwa oraz wojewódzkiej administracji rz dowej i samorz dowej,
wojewódzkiej administracji zespolonej, samorz dowych jednostek organizacyjnych
powiatu, organów kontroli pa stwowej, prokuratury, s dów, kierownictw zwi zków
zawodowych i organizacji spo ecznych;
3) pisma kierowane do senatorów i pos ów;
4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotycz ce dzia alno ci zast pcy komendanta
powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej
pracowników;
5) zakresy czynno ci zast pcy komendanta powiatowego, oraz pracowników i stra aków
komendy powiatowej;
6) zarz dzenia, decyzje, rozkazy, delegacje s

bowe, plany pracy i kontroli i inne

dokumenty koordynuj ce dzia ania organów ochrony przeciwpo arowej na terenie
powiatu;
7)

adcze akty administracyjne wydawane przez komendanta powiatowego jako organu
administracji publicznej.
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2. Zastrzega si
dokumentacj

z

do podpisu i aprobaty zast pcy komendanta powiatowego

zakresu

merytorycznego

dzia ania

nadzorowanych

komórek

organizacyjnych, z wyj tkiem wymienionych w ust. 1. lub wobec których kierownicy komórek
organizacyjnych uzyskali pisemne upowa nienie.
3. Komendant powiatowy lub zast pca komendanta powiatowego przyjmuje
interesantów w sprawach skarg, wniosków, za ale i odwo

raz w tygodniu we wtorki od

15.30 do 16.30.
4. Dzie i godziny przyj

interesantów w sprawach jak wy ej komendant podaje do

powszechnej wiadomo ci poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku
komendy.
Rozdzia III
Struktura organizacyjna komendy powiatowej

§ 5. W sk ad komendy powiatowej wchodz nast puj ce komórki organizacyjne, które
przy znakowaniu spraw i akt pos uguj si symbolami:
1)

wydzia operacyjno - szkoleniowy

2)

samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych -symbol – PZ;

3)

samodzielne stanowisko pracy ds. kadr

4)

samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji

-symbol – PO;

5)

sekcja ds. finansów

-symbol – PF;

6)

samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowsko – technicznych -symbol – PT;

7)

Jednostka Ratowniczo-Ga nicza w Goleniowie
a) Posterunek w Nowogardzie.

-symbol – PR;

-symbol – PK;

- symbol PJRG
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§ 6.1. Komendantowi powiatowemu podlegaj bezpo rednio:
1)

sekcja ds. finansów

2)

samodzielne stanowisko pracy ds. kadr

3)

samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji

4)

samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowsko-technicznych

5)

zadania z zakresu spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych

6)

zadania z zakresu BHP.
2. Zast pca komendanta powiatowego nadzoruje:

1)

wydzia operacyjno – szkoleniowy

2)

samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych

3)

jednostk ratowniczo-ga nicz w Goleniowie.
Rozdzia IV
Zadania wspólne i zakres dzia ania poszczególnych komórek organizacyjnych
§ 7.1. Komórki organizacyjne maj obowi zek wspó dzia ania i wspó pracy mi dzy

sob , a tak e wspó pracuj z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpo arowej oraz
innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonuj cymi zadania na rzecz
ochrony przeciwpo arowej i ratownictwa, a tak e realizuj inne zadania z zakresu ochrony
ludno ci.
2. W realizacji zada obejmuj cych czynno ci kilku komórek organizacyjnych ich
prowadzenie nale y do komórki organizacyjnej, której zakres zada obejmuje najwi cej
zada lub w

ciwy prze

ony s

bowy wyda w tym zakresie stosown dyspozycj .

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne
dotycz ce zakresu i zada
powiatowy.

komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant
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4. Do wspólnych zada wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej,
przy uwzgl dnieniu ich zakresów merytorycznych, nale y w szczególno ci:
1)

planowanie i realizacja bud etu komendy powiatowej;

2)

podejmowanie dzia

zwi zanych z wdra aniem post pu w dziedzinie ochrony

przeciwpo arowej i ratownictwa;
3)

sporz dzanie programu dzia ania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz,
prognoz, ocen, informacji i sprawozda z zakresu realizowanych zada ;

4)

wspó dzia anie z ogniwami Zwi zku Ochotniczych Stra y Po arnych Rzeczypospolitej
Polskiej, stowarzyszeniami, zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi w komendzie
powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

5)

wspó dzia anie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi s

bami,

inspekcjami i stra ami, a tak e z podmiotami ksrg;
6)

wspó dzia anie z organami jednostek samorz du terytorialnego;

7)

za atwianie skarg i wniosków oraz odwo

wnoszonych przez obywateli, instytucje

i organy w adzy;
8)

realizowanie zalece pokontrolnych;

9)

realizowanie zada

z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony

tajemnicy prawem chronionej;
10) realizowanie zada w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy;
11) opracowywanie materia ów do udost pniania jako informacja publiczna;
12) wykonywanie zada

wynikaj cych z aktów normatywnych oraz prowadzenie

podr cznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowi zuj cego zakresu
dzia ania komórki organizacyjnej;
13) przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej)
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i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt
archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
14) realizowanie zada zwi zanych z pe nieniem przez komendanta powiatowego funkcji w
powiatowym zespole reagowania kryzysowego;
15) wspó udzia w organizacji i realizacji szkole oraz doskonalenia zawodowego;
16) realizacja przedsi wzi

dotycz cych organizacji ksrg na terenie powiatu.

§ 8. Do zada wydzia u operacyjno - szkoleniowego nale y w szczególno ci:
1)

analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz
przygotowanie komendy powiatowej do organizacji dzia
ratowniczych, w tym
w czasie nadzwyczajnych zagro , katastrof lub kl sk ywio owych, a tak e nadzór
nad prawid owo ci prowadzenia akcji ratowniczych;

2)

opracowywanie planów ratowniczych i ich bie ca aktualizacja;

3)

przyjmowanie zg osze o wyst pieniu zdarze niebezpiecznych i dysponowanie
niezb dnych si i rodków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zg osze do
ciwych s b;

4)

koordynacja dzia ratowniczych lub kierowanie si ami i rodkami zaanga owanymi
w dzia ania ratownicze na obszarze powiatu;

5)

przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotycz cych tworzenia, przekszta cania
lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpo arowej i jednostek ratowniczo – ga niczych;

6)

analizowanie stanu wyposa enia jednostek ratowniczo - ga niczych i innych jednostek
ksrg oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

7)

zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego
wyposa enia w sprz t i urz dzenia umo liwiaj ce dysponowanie oraz kierowanie
si ami i rodkami ksrg na obszarze dzia ania oraz umo liwiaj ce wspó prac
z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;

8)

sporz dzanie analiz i wniosków z dzia ratowniczych prowadzonych przez jednostki
ksrg, prowadzenie ewidencji zaistnia ych zdarze oraz wydawanie niezb dnych
za wiadcze ;

9)

wspó dzia anie przy planowaniu systemów czno ci dyspozycyjnej, dowodzenia
i wspó dzia ania a tak e systemów alarmowania na obszarze dzia ania oraz obs uga
urz dze monitoringu po arowego i alarmowania;

10) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony
przeciwpo arowej, innymi s bami, inspekcjami, stra ami, instytucjami oraz
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podmiotami, które dobrowolnie zgodzi y si wspó pracowa w akcjach ratowniczych;
11) nadzorowanie gotowo ci operacyjnej JRG oraz innych podmiotów ksrg, analizowanie
gotowo ci operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz
prowadzonych kontroli, a tak e przedstawienie wniosków w tym zakresie;
12) przeprowadzanie inspekcji gotowo ci operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu
pod wzgl dem przygotowania do dzia ratowniczych;
13) przygotowanie do dzia
w ramach odwodów operacyjnych, wspó dzia anie
w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów s siednich;
14) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg;
15) prowadzenie ewidencji jednostek wchodz cych w sk ad ksrg na obszarze dzia ania;
16) bie ce informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego
o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i post pie akcji ratowniczych;
17) planowanie i organizowanie szkole na potrzeby komendy powiatowej i ksrg na
obszarze powiatu;
18) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego dla cz onków ochotniczych
stra y po arnych w zakresie ratownictwa;
19) inicjowanie przedsi wzi w zakresie kultury fizycznej i sportu z udzia em podmiotów
ksrg na obszarze powiatu;
20) organizowanie obowi zkowych zaj wychowania fizycznego wymaganych stosownymi
przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawno ci fizycznej stra aków oraz
prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego stra aków i
pracowników cywilnych komendy powiatowej;
21) nadzór oraz analizowanie i wdra anie komputerowych systemów wspomagania
dysponowania i koordynowania dzia aniami ratowniczymi, a tak e innych systemów
przewidzianych do bie cej analizy gotowo ci operacyjnej podmiotów ksrg oraz
wykorzystywanych w dzia alno ci komendy powiatowej;
22) planowanie i wdra anie w jednostkach ksrg nowoczesnych technik informatycznych;
23) planowanie systemów czno ci dyspozycyjnej, dowodzenia i wspó dzia ania a tak e
systemów alarmowania na obszarze dzia ania komendy powiatowej oraz obs uga
urz dze monitoringu po arowego i alarmowania;
24) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprz towych oraz wdra anie
systemów czno ci dla potrzeb komendy powiatowej, a tak e do bie cej analizy
gotowo ci operacyjnej podmiotów ksrg oraz ich alarmowania i dysponowania
w obszarze chronionym;
25) analizowanie stanu zabezpieczenia w rodki czno ci jednostek organizacyjnych
stra y po arnych na obszarze dzia ania komendy powiatowej;
26) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru
jednostek krsg na obszarze dzia ania komendy powiatowej;

czno ci
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27) planowanie i wdra anie w jednostkach ksrg na obszarze dzia ania komendy powiatowej
nowoczesnych technik czno ci;
28) zapewnienie niezawodnego dzia ania instalacji telefonicznej i
czno ci
bezprzewodowej funkcjonuj cej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
29) przygotowanie jednostek ochrony przeciwpo arowej z terenu powiatu do dzia
obronnych w komendzie powiatowej.

§ 9. Do zada samodzielnego stanowiska pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych
nale y w szczególno ci:
1. W zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:
1)

rozpoznawanie zagro
po arowych i innych miejscowych zagro
przeprowadzanie czynno ci kontrolno-rozpoznawczych;

poprzez

2)

wspó praca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy
oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu
zabezpieczenia ppo . oraz likwidacji innych miejscowych zagro ;

3)

inicjowanie i koordynowanie dzia
przeciwpo arowej na terenie powiatu;

4)

opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagro
miejscowych zagro ;

5)

opracowywanie projektów decyzji i postanowie w zakresie poprawy stanu
zabezpieczenia ppo . oraz likwidacji innych miejscowych zagro ;

6)

analizowanie przyczyn po arów zaistnia ych na terenie powiatu, w tym
nieprawid owo ci, które przyczyni y si do ich powstania oraz rozprzestrzeniania si ;

7)

opracowywanie opinii dotycz cych bezpiecze stwa po arowego budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

8)

organizowanie i prowadzenie dzia alno ci informacyjnej w zakresie upowszechniania
i przestrzeganie przepisów przeciwpo arowych;

9)

rozpoznawanie mo liwo ci i warunków prowadzenia dzia
jednostki ochrony przeciwpo arowej;

zmierzaj cych do poprawy stanu ochrony
po arowych i innych

ratowniczych przez

10) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie
przekazywania do u ytku obiektów budowlanych;
11) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpiecze stwa w zakresie ochrony
przeciwpo arowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych
obiektów budowlanych oraz terenów;
12) wykonywanie zada w stosunku do zak adów o zwi kszonym i du ym ryzyku
w zakresie zapobiegania powa nym awariom przemys owym w oparciu o ustaw
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prawo ochrony rodowiska;
13) wdra anie w dzia alno ci kontrolno-rozpoznawczej nowych wymaga zawartych
w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie
przeciwpo arowej oraz Polskich Normach dotycz cych bezpiecze stwa po arowego;
2. W zakresie BHP:
1)

prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
bezpiecze stwa i higieny pracy;

2)

sporz dzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu raz w roku, okresowych
analiz stanu bezpiecze stwa i higieny pracy zawieraj cych propozycje przedsi wzi
technicznych i organizacyjnych maj cych na celu zapobieganie zagro eniom ycia i
zdrowia pracowników oraz popraw warunków pracy;

3)

nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpo arowych na terenie dzia ania
komendy powiatowej;

4)

opracowywanie zestawie obejmuj cych wyniki kontroli przestrzegania przepisów
przeciwpo arowych oraz kontroli dzia
zapobiegaj cych powa nym awariom
przemys owym;

5)

nadzór nad organizacj oraz uzgadnianie sposobów po czenia systemu monitoringu
po arowego z komend ;

6)

prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotycz cych
wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrze o takie choroby,
a tak e przechowywanie wyników bada i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w rodowisku pracy;

7)

przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotycz cych zachowania
wymaga ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z bada i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy;

8)

ustalanie okoliczno ci i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków
wynikaj cych z badania przyczyn i okoliczno ci tych wypadków oraz zachorowa na
choroby zawodowe, a tak e kontrola realizacji tych wniosków;

9)

wspó praca z w ciwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególno ci w
zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkole w dziedzinie
bezpiecze stwa i higieny pracy oraz zapewnienia w ciwej adaptacji zawodowej nowo
zatrudnionych pracowników;

10) uczestniczenie w pracach, powo anej przez komendanta powiatowego, komisji
bezpiecze stwa i higieny pracy oraz w innych zak adowych komisjach zajmuj cych si
problematyk bezpiecze stwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom
zawodowym i wypadkom przy pracy.
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§ 10. Do zada samodzielnego stanowiska pracy ds. kadr nale y w szczególno ci:
1)

realizowanie za

2)

przygotowywanie zakresów czynno ci dla pracowników w komendzie powiatowej;

3)

opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotycz cych s
w komendzie powiatowej;

4)

prowadzenie spraw osobowych stra aków i pracowników cywilnych oraz emerytów
i rencistów komendy powiatowej;

5)

sporz dzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej stra aków
i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

6)

analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji stra aków i pracowników cywilnych oraz
realizowanie zada z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

7)

prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw zwi zanych z archiwizacj
dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udost pniania dokumentów i
brakowania dokumentów; realizowanie zada z zakresu planowania pracy komendy
powiatowej;

8)

opracowywanie i ewidencjonowanie zarz dze , decyzji, rozkazów, instrukcji
i wytycznych komendanta powiatowego;

9)

prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie
powiatowej;

§ 11. Do zada
w szczególno ci:

polityki kadrowo - p acowej komendanta powiatowego;
by i pracy

samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacji nale y

1)

opracowywanie propozycji zmian struktur wewn trz organizacyjnych komendy
powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

2)

ewidencjonowanie piecz ci i stempli w komendzie powiatowej;

3)

realizowanie zada z zakresu profilaktyki zdrowotnej stra aków i pracowników
cywilnych komendy powiatowej;

4)

organizowanie odpraw s
powiatowego;

5)

opracowywanie i ewidencjonowanie zarz dze , decyzji, rozkazów, instrukcji
i wytycznych komendanta powiatowego;

6)

organizowanie wspó pracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi
instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpo arowej;

7)

przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu dzia ania komendy
powiatowej;

bowych, narad i konferencji z udzia em komendanta
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8)

organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewn trznej komórek organizacyjnych
komendy powiatowej i jednostek ratowniczo-ga niczych;

9)

realizowanie zada z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
i wniosków dla komendy powiatowej;

10) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
11) prowadzenie obs ugi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej stra aków, pracowników
cywilnych i emerytów komendy powiatowej.
§ 12. Do zada sekcji finansów nale y w szczególno ci:
1)

sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodark finansow ;

2)

prowadzenie rachunkowo ci komendy powiatowej;

3)

prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowi zuj cymi zasadami, polegaj cej
zw aszcza na:
a)

wykonywaniu dyspozycji rodkami pieni nymi zgodnie z przepisami
dotycz cymi
zasad
wykonywania
bud etu,
gospodarki
rodkami
pozabud etowymi i innymi b cymi w dyspozycji komendy powiatowej,

b)

zapewnieniu pod wzgl dem finansowym prawid owo ci umów zawieranych przez
komend powiatow ,

c)

przestrzeganiu zasad rozlicze pieni nych i ochrony warto ci pieni nych,

d)

zapewnieniu terminowego ci gania nale no ci;

4)

analizowanie wykorzystania
rodków przydzielonych z bud etu,
pozabud etowych i innych b cych w dyspozycji komendy powiatowej;

rodków

5)

prowadzenie wewn trznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalno ci
dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6)

nadzór nad prawid owo ci przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji maj tku komendy
powiatowej;

7)

prowadzenie kasy dla rodków bud etowych i pozabud etowych;

8)

prowadzenie ewidencji ilo ciowo-warto ciowej maj tku.

12

§ 13. Do zada samodzielnego stanowiska pracy ds. kwatermistrzowsko –
technicznych nale y w szczególno ci:

1. W zakresie spraw kwatermistrzowsko-technicznych:
1)

administrowanie oraz zapewnienie w ciwego stanu technicznego u ytkowanych
obiektów, pomieszcze i lokali mieszkalnych pozostaj cych w dyspozycji komendy
powiatowej, a tak e planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

2)

opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym tak e
wyposa enia stra aków w odzie ochronn , specjaln , b
wyposa enia osobistego;

3)

dokonywanie zakupów i dostaw sprz tu, paliwa, materia ów, urz dze
i us ug
niezb dnych dla prawid owego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym
uwzgl dnieniem procedur wynikaj cych z ustawy prawo zamówie publicznych;

4)

zabezpieczenie logistyczne dzia
ratowniczych, wicze i szkole prowadzonych
przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - ga niczego na terenie powiatu oraz
ich przygotowanie do dzia w ramach odwodów operacyjnych;

5)

prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu g ównego
komendy powiatowej;

6)

analiza przydatno ci rzeczowych sk adników maj tku oraz przygotowanie sposobu ich
zagospodarowania lub likwidacji;

7)

sporz dzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze
rodków finansowych pozostaj cych w dyspozycji komendy powiatowej;

8)

prowadzenie post powa wyja niaj cych zwi zanych ze szkodami w mieniu komendy
powiatowej, zawinionych przez pracowników komendy;

9)

systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprz tu po arniczego i ratowniczego,
rodków ga niczych i neutralizatorów i ustalenie z komórk w ciw ds. operacyjnych
priorytetów w tym zakresie;

10) realizowanie prac dotycz cych projektów zwi zanych z pozyskiwaniem
z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych róde ;

rodków

11) ewidencja oraz nadzór nad konserwacj sprz tu obrony cywilnej;
12) inicjowanie i podejmowanie dzia na rzecz utrzymania gotowo ci operacyjnotechnicznej samochodów i sprz tu silnikowego;
13) prowadzenie spraw dotycz cych ewidencji, rejestracji i przegl dów technicznych
pojazdów, przyczep i sprz tu silnikowego;
14) prowadzenie gospodarki cz ciami zamiennymi, olejami i innymi materia ami
eksploatacyjnymi;
15) nadzorowanie i analizowanie prawid owo ci prowadzenia przez komórki organizacyjne

13

komendy powiatowej dokumentacji zwi zanej z samochodami i sprz tem silnikowym, a
w szczególno ci rozliczania zu ycia paliw, olejów i innych materia ów
eksploatacyjnych;
16) organizowanie przegl dów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprz tu
silnikowego, ratowniczego i innych urz dze i instalacji technicznych;
17) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych
samochodów i sprz tu silnikowego;
18) analizowanie i planowanie potrzeb sprz towych oraz wdra anie i nadzorowanie sieci
informatycznej funkcjonuj cej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
19) zapewnienie niezawodnego dzia ania sieci informatycznej funkcjonuj cej
w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
20) wspó dzia anie z w ciwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie
rozwoju technik informatycznych;
21) sporz dzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
22) wdra anie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
23) nadzór nad realizacj zada administratora sieci i rodowisk programowych;
24) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
25) utrzymanie w sprawno ci istniej cych w komendzie powiatowej systemów
teleinformatycznych;
26) nadzór nad stron internetow komendy powiatowej, kontami pocztowymi i poczt
elektroniczn ;
27) wspó dzia anie z w ciwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie
rozwoju technik czno ci na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zada z zakresu
ochrony ludno ci;
28) sporz dzanie informacji i analiz z zakresu organizacji czno ci;
2. W zakresie spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych:
1) koordynowanie i realizacja zada obronnych;
2) realizacja zada , okre lonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631), a w szczególno ci:
1)

prowadzenie kancelarii tajnej;

2)

zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych,
przetwarzanych, przechowywanych i przesy anych oraz systemów i sieci
teleinformatycznych;

3)

kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania
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przepisów w tym zakresie;
4)

opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji
niejawnych;

5)

planowanie i prowadzenie szkole pracowników w zakresie ochrony informacji
niejawnych.
§ 14. Do zakresu dzia ania jednostki ratowniczo - ga niczej nale y w szczególno ci:

1)

organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z po arami oraz
likwidacji miejscowych zagro ;

2)

dokumentowanie toku pe nienia s by ze szczególnym uwzgl dnieniem sporz dzania
informacji z prowadzonych dzia ratowniczych;

3)

wykonywanie pomocniczych czynno ci w czasie kl sk ywio owych oraz innych
miejscowych zagro , gdy dzia aniami kieruj inne s by;

4)

wykonywanie podstawowych czynno ci ratowniczych w obszarze chronionym oraz
w ramach odwodów operacyjnych;

5)

wykonywanie specjalistycznych czynno ci ratowniczych w obszarze chronionym oraz
w ramach odwodów operacyjnych z zakresu dzia
ratowniczo – ga niczych
i powodziowych;

6)

przygotowanie w asnych si i rodków do wype niania zada
przydzielonym obszarze chronionym;

7)

wspó dzia anie z innymi s bami ratowniczymi na przydzielonym obszarze dzia ania w
zakresie doskonalenia likwidacji zdarze ;

8)

rozpoznawanie zagro
po arowych i innych, poznawanie w asnego terenu dzia ania,
w tym organizacja i udzia w wiczeniach na obiektach;

9)

realizowanie zaj

sportowych dla stra aków pe ni cych s

10) prowadzenie doskonalenia zawodowego;
11) udzia w aktualizacji:
a) stanu gotowo ci operacyjnej,
b) procedur ratowniczych,
c) dokumentacji operacyjnej;
12) udzia w przygotowaniu analiz z dzia

ratowniczych;

13) udzia w szkoleniu cz onków OSP z terenu powiatu.

ratowniczych na

w JRG;
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ROZDZIA V
Wzory piecz ci i stempli
§ 15. Komenda powiatowa u ywa:
1)

urz dowej piecz ci okr

ej o rednicy 36 mm zawieraj cej po rodku wizerunek or a

ustalony dla god a, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Pa stwowej Stra y
Po arnej w Goleniowie, woj. zachodniopomorskie”;
2)

urz dowej piecz ci okr

ej o rednicy 36 mm zawieraj cej po rodku wizerunek or a

ustalony dla god a, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej
w Goleniowie, woj. zachodniopomorskie”;
3)

piecz ci okr

ej o rednicy 20 mm zawieraj cej po rodku wizerunek or a ustalony dla

god a, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej
w Goleniowie, woj. zachodniopomorskie”;
4)

stempla nag ówkowego o tre ci:
/God o/
KOMENDA POWIATOWA
PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ
W GOLENIOWIE, woj. zachodniopomorskie;

5)

innych stempli s

bowych i pomocniczych wed ug zasad okre lonych w odr bnych

przepisach.
ROZDZIA VI
Postanowienia ko cowe
§ 16. 1. Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej okre la rysunek nr 1.
2.

Liczb i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych okre la tabela nr 1.

§ 17. Zasady funkcjonowania i pe nienia s
i s

by PSK i JRG okre la regulamin pracy

by komendy powiatowej PSP wydany w oparciu o zarz dzenie Nr 5 KG PSP

z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ramowego regulaminu s

by w jednostkach

organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremonia u po arniczego.

