
INTERREG IIIA 
 
 
     W trosce o bezpieczeństwo społeczności lokalnych, jak równieŜ przyczyniając się do 
ochrony ludzi i środowiska przed skutkami awarii przemysłowych, katastrof technicznych czy 
klęsk Ŝywiołowych, utworzone zostanie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kętrzynie. 
Centrum to zabezpiecza trzy jednostki samorządowe: Powiat Kętrzyński w zakresie działań 
powiatu, Gminę Miejską Kętrzyn i Gminę Kętrzyn w zakresie działań gmin. Jednostki te przy 
pomocy Centrum dąŜą do osiągnięcia optymalnych warunków w zakresie zapewnienia 
właściwego poziomu granicznych wód śródlądowych, obszarów leśnych, szlaków 
komunikacyjnych, powietrza, w tym takŜe w zakresie monitorowania zagroŜeń oraz 
stworzenie podstaw do wypracowania jednolitych, spójnych systemów i algorytmów 
postępowania na wypadek wystąpienia zagroŜeń środowiska przyrodniczego, klęsk 
Ŝywiołowych i katastrof. 
 
     Działania są realizowane poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, 
która ma bardzo duŜy wpływ na ograniczenie wielkości ponoszonych strat. Ze względu na 
połoŜenie terytorialne, niezbędna jest partnerska współpraca przygraniczna z 
przedstawicielami Federacją Rosyjską w zakresie zarządzania kryzysowego, ratownictwa i 
ochrony cywilnej. 
     Działalność Centrum opiera się w głównej mierze na przepływie informacji i wymianie 
doświadczeń w ramach przepisów Unii Europejskiej i Rosji. 
     Metody te pozwalają na ciągłe i efektywne wykorzystanie centrum do sprawnego 
przepływu informacji i rozwoju sytuacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami akcji 
ratowniczej. Samorządy wystąpiły z wnioskiem o przyznanie dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i programu TACIS CBC. 
     Wniosek został zarejestrowany jako projekt pod nazwą „Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej”. Partnerem Wiodącym projektu 
został Powiat Kętrzyński. Projekt został zatwierdzony przez Wspólny Komitet Sterujący 
Programem Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki 14.12 2005 roku pod numerem 
2005/082. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami pomiędzy partnerami projektu kaŜda ze 
stron wniesie wkład po 30 000 zł (razem 90 000 zł) pozostałe środki tj.270 000 zł to wkład 
Unii Europejskiej. Wartość projektu wyniesie 360 tys. zł. Realizacja przedsięwzięcia 
rozpoczęła się 26 czerwca. 
 
      19 czerwca  odbyło się spotkanie partnerów projektu, sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód 
Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, pod nazwą " Centrum Zarządzania Kryzysowego w 
systemie ratownictwa i ochrony cywilnej". 
 
 
     W spotkaniu tym uczestniczyli, ze strony Powiatu Kętrzyńskiego: 
* Ryszard Piotr Kaczmarczyk - Starosta Kętrzyński 
* Marek Leszek Olszewski - Wicestarosta  
* BoŜena Halina Lechicka - Skarbnik, 
* Artur Andrzejewski - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
 
ze strony Gminy Miejskiej Kętrzyn: 
* Krzysztof Hećman - Burmistrz Miasta Kętrzyn 
* Władysław Litwinowicz- Skarbnik 
 
ze strony Gminy Kętrzyn: 
* Sławomir Jarosik - Wójt Gminy Kętrzyn 
* Krystyna Kalisz - Skarbnik 



 
     Podczas tego spotkania Partnerzy projektu dokonali uroczystego podpisania porozumienia 
dotyczącego współfinansowania ww. projektu. Dodatkowo partnerzy projektu wytypowali 
osoby, które weszły w skład "Grupy Sterującej" zapewniającej udział i aktywizację partnerów 
w projekcie oraz podejmowanie decyzji o kierunkach działań. 
 
     Partner Nr 1 Projektu-Gmina Miejska Kętrzyn. Burmistrz Miasta Kętrzyn wyznaczył do 
prac w zespole następujące osoby: 
Sylwia Lipka, 
Andrzej Michalski. 
 
Partner Nr 2 Projektu-Gmina Kętrzyn. Wójt gminy Kętrzyn wyznaczył do prac w zespole 
następujące osoby: 
Andrzej Fil, 
Janusz Matyjasek. 
 
     Dodatkowo Starosta Kętrzyński, jako Partner Wiodący projektu poinformował zebranych 
o: 
1. Oficjalnym terminie rozpoczęcia projektu tj. 26 czerwca 2006 r. 
2. Zaplanowanych na 22-23 września br. seminarium i ćwiczeniach na temat "Rola Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w zapobieganiu skutkom klęski Ŝywiołowej lub ich usuwaniu - 
KĘTRZYN 2006". 
3. Składzie "Zespołu Projektowego" (tworzącego "Strukturę Zarządzającą" projektem) 
powołanego przez Zarząd Powiatu tj: 
 
Kierownik finansowy -BoŜena Halina Lechicka - Skarbnik Powiatu Kętrzyńskiego, 
Koordynator- Artur Andrzejewski - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Osoba 
kontaktowa -Marian Szturo - Inspektor. 
ZREALIZOWANE ZADANIA 
PROJEKTU 
„Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w systemie ratownictwa 
i ochrony cywilnej” 
 
 
  
Zgodnie z działaniami w ramach Projektu „Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie 
ratownictwa i ochrony cywilnej” nr 2005/082 dofinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód 
Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej na dzień dzisiejszy zrealizowano: 
 
1. Częściową modernizację pomieszczeń na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego 
- 11.732,38 PLN (2.9633,69 €) 
2. Procedury przetargowe na: 
- przetarg nieograniczony poniŜej 60 000 EURO na „Dostawę samochodu osobowego 
wielozadaniowego z napędem 4 x 4 w związku z realizacją projektu „Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej” nr 2005/082 dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa 
Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A.”(Punkt 2.6 -
ruchomy punkt zarządzania kryzysowego) 
- przetarg nieograniczony poniŜej 60 000 EURO na: Dostawę sprzętu komputerowego w 
związku z realizacją projektu „Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie ratownictwa i 
ochrony cywilnej” nr 2005/082 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 



Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód 
Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA. (Punkt 2.7 -WyposaŜenie 
informatyczne, techniczne i socjalne do obsługi Centrum). 
 
Po rozstrzygnięciu ww. procedur przetargowych zakupiono: 
- samochód osobowy wielozadaniowy z napędem 4 x 4 -wartość 164.900 PLN( 41.447,78 €) 
- sprzęt komputerowy i oprogramowanie - wartość - 38.869,20 PLN (9.818,68 €) 
 
Logo Programu oraz UE umieszczone zostało na „Ruchomym centrum zarządzania 
kryzysowego” tj. samochodzie osobowym wielozadaniowym z napędem 4 x 4.Na pozostałym 
zakupionym juŜ sprzęcie komputerowym loga te zostaną umieszczone po jego 
zainstalowaniu. 
 
ZREALIZOWANE ZADANIA 
PROJEKTU 
„Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w systemie ratownictwa 
i ochrony cywilnej” 
 
 
 
  
Zgodnie z dalszymi działaniami, w ramach Projektu „Centrum Zarządzania Kryzysowego w 
systemie ratownictwa i ochrony cywilnej” nr 2005/082 dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, 
Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej zrealizowano następujące zadania: 
 
1.Dokończono modernizację pomieszczeń na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego- 2 
049,47 EURO. 
2.Zakupiono wyposaŜenie infrastrukturalne do Centrum Zarządzania Kryzysowego tj: 
2.1Urządzenia łączności radiowej. 
2.2 Specjalistyczne oprzyrządowanie zapewniające moŜliwości multimedialnej prezentacji 
danych: 
2.3 Mapy operacyjne: 
2.4 System rejestracji treści rozmów radiowych i telefonicznych: 
2.5 Stanowiska pracy odpowiednio dla: starosty, wójta i burmistrza: 
2.6 Stację meteo z modułem promieniowania: 
2.7 Zasilanie awaryjne urządzeń końcowych: 
2.8 WyposaŜenie informatyczne, techniczne i socjalne do obsługi Centrum; na kwotę 36 006, 
72 EURO. 
 
NaleŜy nadmienić, Ŝe zdania te były zadaniami końcowymi realizacji rzeczowej Projektu. 
Dodatkowo na zakupionym wyposaŜeniu i sprzęcie w ramach wyposaŜenia 
infrastrukturalnego Centrum umieszczono: 
1.Logo Programu. 
2.Logo Unii Europejskiej. 
3.Napis dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, 
W sumie przy własnym wkładzie wynoszącym 90 tys. zł (kaŜdy z 3 partnerów Projektu miał 
wkład po 30 tys. zł.) i 270 tys. dofinansowania z Unii Europejskiej utworzono centrum za 360 
tys. zł. 
Nie najwaŜniejsze jest jednak to ile warte materialnie jest to Centrum, lecz czemu ona ma 
słuŜyć? 
 



 
 
 
 
 
Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej - kontrola I 
stopnia. 
     23 stycznia 2007r. rozpoczęła się kontrola pierwszego stopnia przeprowadzana przez 
pracowników Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Kontrola ta  
obejmowała zakres merytoryczny w tym, w szczególności: 
1.Zakres rzeczowy projektu. 
2.Zakres finansowy projektu. 
     
Nastąpiły zmiany w Składzie Grupy Sterującej. 
 
 
Na podstawie Uchwały Nr 34/2007 Zarządu powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2007r w 
Grupę Sterującą zapewniającą udział i aktywizację partnerów w projekcie pn. : „Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej oraz podejmowanie 
decyzji o kierunkach działań”. 
W skład Grupy Sterującej weszli: 
Artur Andrzejewski-Przedstawiciel Partnera Wiodącego, 
Andrzej Michalski-Przedstawiciel Partnera Nr1, 
Sylwia Lipka- Przedstawiciel Partnera Nr1, 
Ryszard Bielański- Przedstawiciel Partnera Nr2, 
Janusz Matyjasek- Przedstawiciel Partnera Nr2,. 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w systemie ratownictwa 
i ochrony cywilnej w akcji 
 
W lipcu 2007r. po raz kolejny ruchome Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kętrzynie 
miało okazję się sprawdzić w terenie. Konkretnie związane to było z podtopieniami na terenie 
gmin Barciany oraz Lwowiec( 20.08.br) oraz wichurami na terenie powiatu (21.08.br) 
 
 
 
 
PROGRAM SĄSIEDZTWA LITWA- POLSKA- OBWÓD KALININGADZKI FEDERACJI 
ROSYJSKIEJ 
 
INTERREG III A 
 
Starostwo Powiatowe przygotowało projekt pod nazwą „Przebudowa dróg w powiecie 
kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej” w ramach INTERREG-u 
III A – Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. 
Program jest współfinansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Projekt przewidywał wykonanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności i oceny 
wpływu na środowisko, przebudowy ok. 60 km dróg w gminach Srokowo i Barciany, oraz 
5 obiektów mostowych.. Koszt projektu wyniósł  800 tys. zł. Fundusz Rozwoju Regionalnego 
dofinansowuje  to zadanie do 75 % jego wartości, natomiast 25 % to wkład Partnerów: 
- Powiat Kętrzyński – 18,75 % 
- Gmina Srokowo – 1,5625 % 
- Gmina Barciany – 4,6875 % 



W miesiącu kwietniu 2006r, projekt pod nazwą „Przebudowa dróg w powiecie kętrzyńskim 
związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej” w ramach INTERREG-u III A – 
Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej został 
zatwierdzony, a w dniu 29 września zostałą podpisana umowa pomiędzy Wojewodą 
Warmińsko – Mazurskim a Powiatem Kętrzyńskim w sprawie realizacji Projektu  
„Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem  granicy 
państwowej – projektowanie” nr 2005/209 dofinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód 
Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A. 
W lipcu 2006r. przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawców Dokumentacji 
Technicznej. 
W przetargu wybrano dwóch wykonawców: 
- Pracownia Projektowo – Konsultingowa Dróg I mostów DROMOS – Olsztyn 
- Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji BUDOMAR – GiŜycko . 
Dnia 2 sierpnia 2006r. zostały podpisane umowy z ww wykonawcami. 
Pierwszy etap polegający na wykonaniu Dokumentacji Technicznej został zrealizowany do 
dnia 31 stycznia 2007r. Dokumentacja została odebrana protokołami odbioru od dwóch 
wykonawców na początku miesiąca lutego 2007r. 
Całkowity koszty wykonania dokumentacji technicznej wyniósł : 710.910,60 zł ( słownie: 
siedemset dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 60/100). 
W dniu 7 lutego Starostwo Powiatowe wystąpiło do Wspólnego Sekretariatu Technicznego 
o wyraŜenie zgody na wydłuŜenie terminu realizacji projektu nr 2005/209 pn. „ Przebudowa 
dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej – 
projektowanie” – z 9 miesięcy do 13 miesięcy a tym samym przesunięcie terminu końcowego 
realizacji projektu z 2 kwietnia 207r. do 2 sierpnia 2007r. 
Spowodowane to było tym, iŜ dnia 2 sierpnia 2006 roku Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 
podpisało umowy z dwoma wykonawcami dokumentacji technicznej, z Przedsiębiorstwem 
Realizacji Inwestycji BUDOMAR w GiŜycku oraz z Pracownią Projektowo-Konsultingową 
Dróg i Mostów DROMOS w Olsztynie. Zgodnie z umowami Dokumentacja Techniczna 
została wykonana i dostarczona w styczniu 2007 roku. W ramach konsultacji z Rejonem Dróg 
Publicznych ustalono, Ŝe wyłonienie wykonawcy na opracowanie Studium Wykonalności 
i Oceny Wpływy na Środowisko powinno nastąpić w miesiącu lutym 2007 roku, po 
wykonaniu Dokumentacji Technicznej, niezbędnej do wykonania Studium i Oceny. 
Konieczność sporządzenia w pierwszej kolejności Dokumentacji Technicznej 
a dopiero później Studium Wykonalności i Oceny Wpływu na Środowisko wpłynęło na 
zmianę harmonogramu działań i jego wydłuŜenie. Ponadto procedury związane 
z uzyskaniem odpowiednich dokumentów do opracowania Oceny Wpływu na Środowisko 
zostały wydłuŜone, gdyŜ część dróg powiatowych objętych projektem przebiega przez 
Obszary Specjalnej Ochrony – Warmińskie Bociany, Jezioro Oświn i okolice, zaliczane do 
obszarów NATURA 2000. 
W czasie opracowywania wniosku aplikacyjnego nie wzięto pod uwagę dopiero, co 
zatwierdzonego Rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczącego obszarów specjalnej 
ochrony, jak równieŜ nie było nam wiadomo o wydłuŜonych procedurach związanych 
z uzyskaniem decyzji środowiskowych. 
W lutym zostało zlecone pozyskanie decyzji Środowiskowej, która określi potrzebę 
wykonania Oceny Wpływu na Środowisko. 
Z końcem miesiąca marca przystąpiono do przygotowania procedury na wyłonienie 
wykonawcy Studium Wykonalności. W dniu 17 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony 
na wykonanie Studium Wykonalności dwóch zadań do projektu „ Przebudowa dróg 
w powiecie kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej – 
projektowanie”. Ostateczny termin składania ofert na wyłonienie wykonawcy minął w dniu 
24 kwietnia 2007r. 
W miesiącu kwietniu wystąpiono z pierwszym wnioskiem o płatność. Całość wniosku opiewa 



na kwotę 135.109,18 EURO, dofinansowanie w wysokość 75 % to kwota 101.331,88 EURO, 
pozostałość, czyli 25 % to wkład własny Powiatu. 
 
  >>> INTERREG III A jest Inicjatywą Wspólnotową, której celem jest m.in. wspieranie 
współpracy przygranicznej. Program Sąsiedztwa zakłada powstanie otwartego, 
transgranicznego regionu. Obszar wsparcia po stronie polskiej część województwa 
pomorskiego i podlaskiego oraz poregiony województwa warmińsko – mazurskiego: ełcki, 
elbląski i olsztyński. 
  
Informacja z INTERREGU 
 
1. W dniu 30.11.2005 r. podpisana została umowa o partnerstwie pomiędzy powiatem 
Kętrzyńskim, Gminą Srokowo i Gminą Barciany w celu realizacji Inicjatywy Wspólnotowej – 
projektu INTERREG. 
2. W dniu 26.09.2006 r. podpisano umowę w sprawie realizacji projektu „Przebudowa dróg w 
powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej- projektowanie 
zawartą pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Powiatem Kętrzyńskim 
3. W dniu 19.06.2006 r. powołano komisję przetargową. 
4. W dniu 2.08.2006 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą 
DROMOS 
5. Luty 2007 r. - odebrano projekty 
6. W dniu 30.04.2007 r. uzyskano informację od firmy Dromos dotyczącą złoŜenia wniosków 
o wydanie decyzji środowiskowych 
7. W dniu 25 lipca 2007 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski wydał postanowienie o 
konieczności sporządzenia raportów na poszczególne drogi 
7. Na mocy uchwały Nr 95/2007 z 11.06.2007 r. nastąpiło ogłoszenie przetargu na wykonanie 
studium wykonalności. W dniu 3 lipca 2007 r. zawarto umowę na jego wykonanie. Studium 
odebrano w dniu 1 sierpnia 2007 r. 
8. Ogłoszono przetarg na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla 6 zadań. W 
dniu 21.09.2007 r. wydano zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu. W trakcie realizacji 
podpisano umowę z Instytutem ZrównowaŜonego Rozwoju Sp. z o.o. z Białegostoku. 
 
9.  Raporty Oddziaływania na środowisko zostały odebrane 20 grudnia 2007 r. 
10.  Obecnie wszystkie działania związane z projektem zostały zakończone. 
 
Zespół Projektowy zarządzający i koordynujący projektem pn.: „Przebudowa dróg w 
powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej – projektowanie”: 
Kierownik finansowy – Anna Kulicka – Skarbnik Powiatu Kętrzyńskiego 
Koordynator – Iwona Kubiak-Piotrowska – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji 
Osoba do kontaktu – Joanna Szuksztul – Podinspektor 


