
Projekt

z dnia  26 sierpnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów 
materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji 

Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu 
przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji 

Opolskiej na lata 2015 – 2020

Na podstawie art. 7 ust. 1. pkt 14, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 i ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
- o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016 r., poz. 446- Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krapkowice a Powiatem Opolskim, 
Powiatem Krapkowickim, Gminami: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Izbicko, Komprachcice, 
Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Niemodlin, Miasto Opole, Ozimek, Popielów, Prószków, Strzeleczki, Tarnów 
Opolski, Tułowice, Turawa, Walce, Zdzieszowice i przy współudziale: Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, 
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Katowicach oraz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz 
zasobów materiałowych i sprzętowych znajdujących się w dyspozycji stron Porozumienia w sytuacji wystąpienia 
nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu 
poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych 
na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Krapkowic do zawarcia Porozumienia, o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie 
Informacji  Publicznej  Urzędu Miasta i Gminy wKrapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

do Uchwały nr …………………

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia ……….…………….. 2016r.

w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów

materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji

Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu

przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji

Opolskiej na lata 2015 – 2020

W toku analiz, w Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020, jako jedną ze słabych stron
obszaru Aglomeracji Opolskiej wskazano niedoskonały systemu zarządzania w sytuacji wystąpienia zagrożeń

dla środowiska naturalnego np. powodzie, huragany i trąby powietrzne, zdarzenia chemiczne;
niewystarczające zabezpieczenie techniczne przed powodzią”. Ponadto uznano również, że „w zakresie
ochrony środowiska konieczne jest podjęcie działań związanych z unowocześnieniem obecnego,
niedoskonałego systemu zintegrowanego przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych, a w szczególności
powodzi. Pozwoli to na przyśpieszenie reakcji i odpowiedniej kooperacji służb bezpieczeństwa oraz zwiększy
poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców.”

Niniejsze Porozumienie oraz Program stanowią wyrażenie i potwierdzenie woli współpracy wszystkich

partnerów na rzecz poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania

zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

Zapisy Porozumienia oraz Programu wynikają z celu szczegółowego IV.2 Zwiększenie ochrony ludności

i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych ujętego w Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata

2014-2020. Ponadto są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020, Regionalnym

Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 oraz Programem Operacyjnym

Infrastruktura i środowisko 2014-2020.
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