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Podział Administracji Publicznej

Administracja publiczna – jako administrację
publiczną rozumie się twórczą, zorganizowaną i ciągłą
działalność publiczną w państwie , która polega na
obsłudze potrzeb wynikających ze współżycia ludzi w
wielkich grupach. Administrację publiczną stanowią organy
administracji rządowej (państwowej) oraz samorządu
terytorialnego [1].

[1] Encyklopedia Prawa Wydawnictwo C. H. BECK –Warszawa 1999 r.

Podział Administracji Publicznej
Administracja
rządowa
(państwowa)
–
scentralizowana struktura organizacyjna kierowana przez Radę
Ministrów
złożoną
z organów na szczeblu centralnym i terenowym.
Administrację rządową na szczeblu centralnym tworzą:
Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady
Ministrów, ministrowie, przewodniczący określonych w
ustawach komitetów oraz centralne organy administracji
rządowej podlegające Radzie Ministrów .

Podział Administracji Publicznej
Terenowe organy dzieli się na organy administracji
ogólnej (wojewodowie) oraz organy administracji specjalnej.
Organy administracji ogólnej są wyposażone w szerokie
kompetencje określone w ustawach, obejmujące sprawy w
wymiarze lokalnym należące do różnych resortów . Dlatego
organy te nazwane są również organami administracji
zespolonej.
Organy
administracji
specjalnej
są
podporządkowane bezpośrednio ministrom, a także innym
organom centralnym administracji rządowej i realizują
kompetencje należące do jednego resortu. Terenowe organy
rządowej administracji specjalnej określane są również jako
organy administracji niezespolonej [1] .

[1] Encyklopedia Prawa Wydawnictwo C. H. BECK –Warszawa 1999 r.

Podział Administracji Publicznej
Samorząd terytorialny – forma samorządu o
przymusowym
charakterze
członkostwa,
obejmująca
wszystkie osoby zamieszkałe na terenie określonej jednostki
podziału terytorialnego państwa, polegająca na niezależnym
od administracji rządowej zarządzaniu własnymi sprawami
społeczności lokalnej (np. powiat , gmina , sołectwo, osiedle).
Samorząd terytorialny jest jedną z postaci władzy
wykonawczej, nie jest podporządkowany hierarchicznie
administracji rządowej [1] .
1] Encyklopedia Prawa Wydawnictwo C. H. BECK –Warszawa 1999r.

Zadania Gminy w Zakresie Ochrony
Przeciwpożarowej
Podstawowym
działania gminy są
sprawy publiczne o
lokalnym, mające
zaspokojenie
zbiorowych gminnej
samorządowej.

zakresem
wszystkie
znaczeniu
na celu
potrzeb
wspólnoty
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Zadania Gminy w Zakresie Ochrony
Przeciwpożarowej
Do zadań gminy dotyczących ochrony przeciwpożarowej
zaliczamy w szczególności [1]:
bieżącą współpracę ze starostwem powiatu oraz komendantem
powiatowym
(miejskim)
PSP
w
zakresie
ochrony
przeciwpożarowej oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi lub środowiska na obszarze
gminy,
współudział w opracowaniu planów ratowniczych powiatu
w części dotyczącej obszaru gminy,
udzielanie pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na
obszarze gminy, dokonywanie okresowych analiz stanu
ochrony ppoż.,
organizowanie okresowych przeglądów stanu ochrony ppoż.
indywidualnych gospodarstw rolnych,
sprawowanie nadzoru w zakresie zapobiegania pożarom i
innym zdarzeniom w podległych obiektach.
[1] Vademecum ochrony przeciwpożarowej w powiecie i gminie. KWPSP i ZW ZOSP RP.
Kielce 2004.

Zadania Gminy w Zakresie Ochrony
Przeciwpożarowej
Zgodnie z postanowieniami art. 28 i 32 ustawy o ochronie
rzeciwpożarowej gminy mają obowiązek między innymi
[1]:
wypłaty ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcji i
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową
Straż Pożarną,
wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia celem zapewnienia
gotowości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania
członków OSP, wg wzoru zawartego w „Regulaminie
umundurowania".,
ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków
ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny
pożarniczej,
[1] Vademecum ochrony przeciwpożarowej w powiecie i gminie. KWPSP i ZW ZOSP RP.
Kielce 2004.

Zgodnie z postanowieniami art. 28 i 32 ustawy o ochronie
rzeciwpożarowej gminy mają obowiązek między innymi
[1]:
ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich członków
ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych,
Gminie
przysługuje
prawo
stanowienia
przepisów
powszechnie obowiązujących na obszarze gminy. Rada
gminy może wydawać również przepisy porządkowe, jeżeli
jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli
oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa
publicznego.

Zasady Dysponowania OSP
Jednostki
organizacyjne
Państwowej Straży Pożarnej
oraz
ochotniczych
straży
pożarnych dysponowane są
zgodnie z § 18 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29
grudnia 1999 r. w sprawie
szczegółowych
zasad
organizacji krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego.
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Zasady Dysponowania OSP
Dysponowanie sił i środków podmiotów krajowego
systemu
ratowniczo-gaśniczego
do
działań
ratowniczych na obszarze powiatu, województwa,
kraju odbywa się poprzez stanowiska kierowania i
należy do:
komendanta powiatowego (miejskiego) PSP na poziomie
powiatowym,
komendanta wojewódzkiego PSP na poziomie
wojewódzkim,
Komendanta Głównego PSP na poziomie kraju. [1]
[1] Vademecum ochrony przeciwpożarowej w powiecie i gminie. KWPSP i ZW ZOSP
RP. Kielce 2004.

Gotowość Bojowa OSP
Za utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w gminie
odpowiada komendant gminny.
Funkcja ta obejmuję w szczególności współpracę z
Komendą Powiatową PSP w zakresie następujących zadań
[1]:
konsultowanie
rozwiązań
funkcjonalno-użytkowych
i
technicznych
budowanych,
modernizowanych
oraz
remontowanych obiektów OSP,
zgłaszanie potrzeb w zakresie szkolenia członków OSP
biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz
uzgadnianie formy i terminów realizacji tych szkoleń,

[1] Wytyczne w sprawie działalności komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP przyjęte uchwałą nr 137/24/2005 Prezydium Zarządu Głównego OSP RP
z dnia 20 października 2005 r.

Funkcja ta obejmuję w szczególności współpracę z
Komendą Powiatową PSP w zakresie następujących zadań
[1]:
współdziałanie w zakresie planowania oraz przeprowadzania
wspólnych inspekcji gotowości bojowej, przeglądów
technicznych, zawodów oraz ćwiczeń,
udział w procesie włączania OSP do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego,
przygotowanie i aktualizacja danych dotyczących sił i
środków JOT OSP z terenu gminy na potrzeby powiatowego
planu ratowniczego.
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