Głosuj na Regionalne Centrum Bezpieczeństwa
Ruszył konkurs Top Inwestycje Komunalne 2020 organizowany przez Portal Samorządowy i
Grupę PTWP. Wśród 25 przedsięwzięć, które zakwalifikowały się do walki o nagrodę, jest
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Augustowskiej w Olsztynie. To wspólna
inwestycja Gminy Olsztyn, Powiatu Olsztyńskiego i części gmin na jego terenie, dlatego
zachęcamy do oddania głosu. Głosować można codziennie do 12 maja włącznie.
[zagłosuj na Regionalne Centrum Bezpieczeństwa]

Celem konkursu jest pokazanie skali inwestycji komunalnych oraz ich prorozwojowego efektu dla
gospodarki, regionu i mieszkańców. Głównymi kryteriami oceny są: rozmach inwestycji w odniesieniu do
budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną
społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy i aktywne gospodarowanie majątkiem.
Niezależnie od wskazań członków Rady Konsultacyjnej swojego jednego faworyta w głosowaniu
internetowym wybiorą również Czytelnicy serwisu PortalSamorzadowy.pl.
Informacje o Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa i Regionalnym Magazynie Kryzysowym:
Wartość zadania: 13 455 367,87 zł.
Finansowanie inwestycji: dofinansowanie unijne na poziomie 85%, udział finansowy powiatu
olsztyńskiego we wkładzie własnym do inwestycji jest na poziomie około 20 procent, natomiast
poszczególnych gmin – na poziomie kilku procent (od 2,5 do 6% w zależności od liczby mieszkańców).
Data zakończenia zadania: 30 czerwca 2019 r.
Nazwa inwestora: Gmina Olsztyn.
Kontrakt przewidywał wykonanie i wykończenie robót określonych jako jedne z zadań Projektu „Bezpieczny
MOF”, ujętych w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Znaczenie tego przedsięwzięcia odnosi się do niezwykle ważnego celu, jakim jest wzrost poczucia
bezpieczeństwa społeczeństwa poprzez zwiększenie efektywności działań służb oraz stworzenie możliwości
wczesnego informowania i ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami (co wymagało inwestycji w
infrastrukturę oraz rozwój systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania). Działanie na skalę
aglomeracyjną to w przypadku Olsztyna nowa tendencja.
Dzięki wyposażeniu służb w nowe narzędzia teleinformatyczne skróci się czas dostępu do informacji o
zagrożeniach powstałych bądź zbliżających się. Zakupiony sprzęt pozwoli szybko i sprawnie realizować
działania w celu pomocy mieszkańcom w obliczu nagłych zdarzeń. Pozwoli skrócić czas reakcji na
występujące zagrożenia naturalne lub awarie.
Celem powstałego Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) jest stworzenie możliwości efektywnego
zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe, właściwa i efektywna realizacja zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego, sprawne funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa na obszarze MOF oraz
właściwa koordynacja działań.
Z kolei Regionalny Magazyn Kryzysowy (RMK) zapewni najpotrzebniejsze środki na wypadek klęsk
żywiołowych i zdarzeń nadzwyczajnych. Przełoży się to na zmniejszenie rozmiarów szkód oraz
minimalizację ich skutków.
Projekt obejmuje również stworzenie spójnego systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych. Celem
zadania jest stworzenie systemu powiadamiania żeglarzy, mieszkańców i turystów o możliwości

wystąpienia zagrożenia pogodowego.

Drukuj

