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PROFILAKTYKA I KOMPENSACJA SKUTKÓW
RYZYKA POWODZI W GMINACH ŚLĄSKICH
Streszczenie: Samorządy terytorialne w gminach województwa śląskiego systematycznie
zmagają się ze skutkami powodzi, które wywołują wysokie straty społeczno-ekonomiczne.
Kompensacja szkód katastroficznych prowadzona przez gminy oparta jest na udzielaniu
pomocy socjalnej poszkodowanym oraz wypłacie rekompensat za szkody powodziowe.
Przedsięwzięcia profilaktyczne koncentrują się na czynnościach prawno-administracyjnych,
a także konkretnych działaniach poprawiających bezpieczeństwo powodziowe w terenie.
Przeprowadzone badania wskazują, iż zasadne wydaje się wzmocnienie działań profilaktycznych w stosunku do działań kompensujących szkody katastroficzne.
Słowa kluczowe: ryzyko, powódź, samorząd gminny, kompensacja skutków, profilaktyka.

Wprowadzenie
Powódź, ze względu na wysoki potencjał szkodowy, należy do grupy najgroźniejszych ryzyk naturalnych występujących w Polsce. W ostatnim dwudziestoleciu
szczególnie dotkliwe okazały się powodzie, które w latach 1997, 2001 oraz 2010
spowodowały wysokie szkody w województwie śląskim. Konsekwencje społeczno-gospodarcze głęboko odczuwają społeczeństwo, państwo, a także samorządy terytorialne, które aktywnie włączają się w podejmowanie działań prewencyjnych oraz
kompensacyjnych celem minimalizacji skutków klęsk żywiołowych.
Celem artykułu jest wskazanie konkretnych działań profilaktycznych i kompensacyjnych, które podejmują badane samorządy gminne w województwie śląskim
wobec skutków powodzi. Szczegółowe rozpoznanie przedmiotowych działań było
jednym z wielu elementów badań empirycznych prowadzonych w gminach województwa śląskiego. Badania zrealizowano w dwóch turach: w 2012 oraz 2013 r.,
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z wykorzystaniem dwóch głównych narzędzi, tj. kwestionariusza ankiety skierowanego do władz samorządowych szczebla gminnego oraz wywiadu bezpośredniego prowadzonego osobiście z respondentami. Badania ankietowe zostały
dodatkowo wzmocnione wywiadami bezpośrednimi przeprowadzonymi z kierownikami wydziałów zarządzania kryzysowego, które pozwoliły wyjaśnić niejasności związane z zagadnieniami poruszanymi w kwestionariuszu oraz uzupełnić
badania uszczegółowionymi pytaniami. Wszystkie ankiety zostały przeprowadzone osobiście przez autorkę badań i dotyczyły okresu 2000-2012. Podejście takie
umożliwiło rzetelność oraz pełną kontrolę nad przebiegiem badań, gwarantowało
także pełne zrozumienie problematyki pytań zawartych w kwestionariuszu. Badania zrealizowano w 109 jednostkach samorządu lokalnego województwa śląskiego, tj. w 16 miastach na prawach powiatu oraz w 93 gminach (zwrotność
badania na poziomie 60%). Gminy o charakterze wiejskim lub miejsko-wiejskim
stanowiły ogółem 63% wszystkich jednostek samorządowych poddanych analizie. Pozostałe 37% przypadło na gminy o charakterze miejskim lub miasta.

1. Identyfikacja ryzyka powodzi w gminach śląskich
Na obszarze województwa śląskiego zidentyfikowano występowanie ryzyka
mającego swe źródło w działaniu sił natury, w szczególności są to powodzie oraz
podtopienia. Analizując ryzyko powodzi oraz podtopień, należy wskazać, iż przez
teren województwa śląskiego przepływają dwie największe rzeki Polski: Odra
i Wisła wraz z dopływami, a oprócz nich także inne mniejsze rzeki. W większości
nie są one uregulowane, a przed wylaniem zabezpieczone są wałami przeciwpowodziowymi tylko na niewielkich odcinkach.
Badane jednostki samorządu lokalnego zapytane o częstotliwość występowania podtopień na terenie gmin wskazały, iż systematycznie, z wielokrotną
powtarzalnością w ciągu roku, najczęściej występują takie zdarzenia. Odpowiedzi twierdzącej, wskazującej na występowanie tego ryzyka najczęściej, udzieliło
23% respondentów. Również największy był udział odpowiedzi wskazujących,
iż przynajmniej raz w roku występują podtopienia (32%). Średnio raz na dwa
lata także podtopienia stanowiły największy udział wśród ryzyk występujących
na terenie badanych samorządów – pozytywnie odpowiedziało 25% gmin. Tylko
5% badanych samorządów wskazała, że ryzyko podtopień zupełnie nie dotyczy
ich terenów.
Analizując szczegółowo udzielone odpowiedzi w aspekcie występowania
powodzi można zauważyć, że ok. 36% samorządów określiło to ryzyko jako
występujące tylko w dłuższych perspektywach czasowych, co pięć lat, także ok.
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Rys. 1. Rozzkład gmin w asspekcie identyfiikacji ryzyka po
owodzi oraz podtopień
Źródło: Badaania empiryczne.
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Na poziomie lokalnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy
do zadań własnych gminy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako organ wykonawczy gminy odpowiada za opracowanie planu operacyjnego ochrony przed
powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, a ponadto – jeśli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia – może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych [Ustawa o samorządzie gminnym].
Plan operacyjny ochrony przed powodzią może być jednym ze składników
planu zarządzania kryzysowego lub też odrębnym dokumentem operacyjnym
w samorządzie. Plan operacyjny ochrony przed powodzią powinien zawierać
w swej strukturze zarówno część ogólną, jak i operacyjną, a także załączniki,
instrukcje, procedury. W części ogólnej planu ujmuje się podstawowe definicje
związane z zagrożeniami powodziowymi, określony zostaje cel opracowania
planu oraz charakteryzowane są zagrożenia powodziowe gminy. Część operacyjna planu obejmuje działania oraz czynności operacyjne realizowane podczas
prognozowania, ostrzegania, alarmowania, monitoringu i analizy, a także podczas
przeprowadzania wód powodziowych, zabezpieczanie technicznego terenu poprzez
współdziałanie wójta (burmistrza, prezydenta) i jego służb z zarządcami rzek oraz
budowli i urządzeń ochronnych. Działania operacyjne podejmowane przez administrację samorządową to przede wszystkim: organizacja łączności, monitorowanie
zagrożeń, organizacja ewakuacji, organizacja ratownictwa oraz opieki medycznej,
pomocy społecznej i prowadzenie akcji ratowniczej na terenach zalanych.
Jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego lub gminnego
w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony przed powodzią mogą opracować
i uchwalić lokalny plan ograniczania skutków powodzi i profilaktyki powodziowej. Przedmiotem planu lokalnego jest identyfikacja zagrożenia powodziowego
na danym obszarze, określenie wszelkich możliwych działań, które mogą ograniczyć skutki powodzi oraz przedstawienie sposobów i środków przeciwdziałania ryzyku powodzi.
Istotnym elementem sprawnego działania całego systemu zarządzania ryzykiem powodziowym i zarządzania kryzysowego jest efektywna współpraca pomiędzy służbami oraz zespołami na wszystkich poziomach struktury zarządzania
kryzysowego.
Celem rozpoznania zakresu zarządzania ryzykiem powodziowym w gminach śląskich w kwestionariuszu ankiety zawarto szczegółowe pytania o dokumenty, uchwały oraz decyzje podejmowane przez władze samorządowe. Przeprowadzona analiza wskazuje, iż 28% badanych gmin przeznacza pod zabudowę tereny
leżące na obszarach zagrożenia powodziowego, wprowadzając odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Pozostała więk-
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szość, 72% analizowanych samorządów, wykazuje dużą świadomość ryzyka
wynikającego z zagospodarowania takich terenów i sukcesywnie wyłącza je z racjonalnego wykorzystania, zwłaszcza zabudowy, przeznaczając na inne cele, mniej
ryzykowne. Zmniejszanie powierzchni naturalnych obszarów zalewowych spowodowane postępującym, często chaotycznym zagospodarowywaniem i zabudową
dolin rzecznych uznaje się obecnie za jedną z najważniejszych przyczyn wzrastających strat ekonomicznych i społecznych w przypadku wylewów rzek.
Przeważająca większość (62% wskazań) samorządów wykazała, że na terenie gminy oznaczono obszary zagrożenia powodziowego. Te same gminy wskazały jednocześnie, że podejmują działania mające na celu wprowadzanie zakazów urbanizacji terenów zagrożonych tym ryzykiem. Można określić pewne
prawidłowości, wskazując, iż struktura odpowiedzi w grupie gmin miejskich
oraz wiejskich przyjmuje te same wartości procentowe w odniesieniu do podejmowanych działań polegających na oznaczeniu obszarów oraz ograniczaniu ich
użytkowania na cele m.in. urbanistyczne.
W przypadku rozszerzonych badań dotyczących obszarów zagrożenia powodziowego dostrzec można pewną zależność. Jednostki samorządu, które odpowiedziały twierdząco, iż na terenach gmin systematycznie występują powodzie
lub podtopienia, również wykazały, że podejmują pewne działania minimalizujące
oddziaływanie ryzyka w terenie. Do przedmiotowych działań można zaliczyć m.in.
wyznaczanie obszarów zagrożenia powodziowego w dokumentach planistycznych
oraz eliminowanie, wykluczanie lokalizacji zabudowy i urbanizacji na tych obszarach. Wykazana zależność wynika zapewne z doświadczeń nabytych przez samorządy w okresach wcześniejszych.
Dalszej analizie zostały poddane działania profilaktyczne, podejmowane
przez samorządy szczebla lokalnego, mające na celu zapewnienie bądź poprawę
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terytorium gmin. Zdecydowanie mniejszą rolę samorządy przypisują zapewnieniu miejsc przeznaczonych do pobierania
ziemi potrzebnej przy zabezpieczaniu budowli i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej. Wytłumaczeniem takiej sytuacji może być fakt, że działania takie gminy
podejmują sporadycznie i ad hoc w sytuacji zagrożenia. Dominująca przewaga odpowiedzi respondentów (85%) wskazuje, iż zapewnienie drożności systemów melioracyjnych regulujących stosunki wodne jest działaniem priorytetowym we
wszystkich grupach gmin. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że samorządy systematycznie podejmują przedsięwzięcia zmierzające do poprawy świadomości
mieszkańców wobec zagrożenia, jakie niesie powódź. Samorządy wskazują także na
inne formy poprawy stanu bezpieczeństwa powodziowego. W szczególności należy:
– zapewnić w budżecie państwa niezbędne środki finansowe na właściwe utrzymanie wszystkich urządzeń wodnych służących ochronie przeciwpowodziowej,
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– zacieśnić współpracę wszystkich służb odpowiedzialnych za utrzymanie wód
w regionach,
– wzmocnić przepływ informacji zwłaszcza podczas działań i akcji w trakcie powodzi,
– przestrzegać procedur związanych z ochroną przyrody, zwłaszcza z wycinką
drzew i krzewów w obszarze międzywala,
– podejmować inicjatywy zmierzające do tworzenia nowych lub bardziej efektywnego użytkowania istniejących obszarów retencyjnych, a zwłaszcza polderów przeciwpowodziowych,
– wspierać lokalne działania prewencyjne,
– integrować społeczności lokalne wokół problemu powodzi,
– zintegrować działania przeciwpowodziowe w skali całej zlewni, aby uniknąć
sytuacji, kiedy ochrona przeciwpowodziowa terenów położonych w górnej
części dorzecza doprowadza do wyższych strat gospodarczych na terenach
położonych poniżej.
Na podstawie przeprowadzonych badań nasuwa się wniosek, że wszelkie
podejmowane przez samorządy działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego przyczyniają się w dłuższej perspektywie do ukształtowania aktywności prewencyjnej na poziomie lokalnym lub nawet regionalnym.
Równie pozytywny wpływ mają inicjatywy podejmowane przez gminy, ukierunkowane na zwiększenie wiedzy i podniesienie świadomości wśród mieszkańców. Połowa respondentów uznała za wysokie znaczenie edukacji w ochronie
przeciwpowodziowej. Największa część (47% wskazań) gmin wiejskich podejmuje się prowadzenia akcji edukacyjnych wśród mieszkańców. Zaangażowanie
pozostałych grup gmin w edukację społeczności także ma pozytywny wymiar:
gminy miejskie (38% wskazań) i gminy miejsko-wiejskie (15% wskazań). Badane samorządy wskazały, że działania edukacyjne podejmowane wśród mieszkańców ukierunkowane są na uświadamianie społeczeństwu skali zagrożeń określonych ryzyk, nie tylko powodzi, oraz wskazywanie możliwych przedsięwzięć
minimalizujących straty. Gminy uznały, iż najczęściej korzystają z określonych
narzędzi, metod oraz środków w procesie edukacji i informacji, w szczególności
wykorzystują:
– informatory, broszury informacyjne, poradniki, ulotki, CD (80% wskazań),
– strony internetowe gmin, powiatów (40% wskazań),
– media, w tym: prasę lokalną, telewizję kablową, telewizję regionalną, radio
(27% wskazań),
– prelekcje, szkolenia, spotkania, wystawy (28% wskazań),
– konkursy szkolne, imprezy okolicznościowe, festyny dla mieszkańców (11%
wskazań).
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Spośród badanych gmin ok. 25% wskazało na dominujący udział dzieci w edukacji społeczeństwa. Edukowanie to realizowane jest podczas zajęć dydaktycznych
w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
W trakcie badania poproszono także samorządy o ocenę oddziaływania instrumentów redukcji ryzyka powodzi ukierunkowanych na profilaktykę oraz
prewencję. Przeanalizowano następujące narzędzia prewencji:
– urządzenia techniczne zabezpieczające przed ryzykiem powodzi, m.in.: wały
przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne, poldery, urządzenia melioracji podstawowej i szczegółowej, falochrony itp.,
– przedsięwzięcia prawne, w przypadku ryzyka powodzi istotna jest inicjatywa
legislacyjna władz oraz rad gminnych, powiatowych, spójna i aktualna dokumentacja, np. plan zarządzania kryzysowego, plan ewakuacji mieszkańców, mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego itp.,
– przedsięwzięcia organizacyjne, ważna jest dobra współpraca wszystkich
służb i osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem powodzi w jednostkach samorządu, a także odpowiedni podział zadań i czynności zgodnie z posiadanymi kompetencjami itp.,
– pomoc dla poszkodowanych, w organizacji której fundamentalną rolę odgrywa przygotowanie samorządu do podjęcia szybkiej i celowej pomocy dla
osób poszkodowanych itp.
Respondenci ocenili wykorzystywane w gminie instrumenty w następującej
skali:
– 1 – brak,
– 2 – oddziaływanie słabe,
– 3 – oddziaływanie średnie,
– 4 – oddziaływanie na dobrym poziomie,
– 5 – oddziaływanie na wysokim poziomie.
Wyniki badań lokalnych samorządów w aspekcie wykorzystania narzędzi
prewencji, ze szczególnym odniesieniem do urządzeń technicznych, pozwalają na
zestawienie uzyskanych ocen (rys. 2). Z ustaleń empirycznych wynika, że w co
czwartej gminie brakuje odpowiednio przygotowanego zaplecza technicznego,
które wypełnia zadania ochrony przeciwpowodziowej. Jednocześnie 37% ankietowanych wskazało na średnie wyposażenie w urządzenia techniczne swoich
obszarów. Poziom przygotowania urządzeń zabezpieczających przed ryzykiem
powodzi uznało jako dobry 17% samorządów. Również 17% gmin zaznaczyło,
że oddziaływanie narzędzi technicznych ocenia jako słabe. Oznaczać to może, iż
baza technicznych środków służących ochronie przeciwpowodziowej jest w złej
kondycji. Niedostateczna jest liczba obiektów hydrotechnicznych, zbiorników
retencyjnych, wałów przeciwpowodziowych, polderów itp., a jakość tych urządzeń również pozostawia wiele do życzenia.

Beata Dubiel

30

40
35
30
25
20
15
10
5
0

5

1

4

2

3

ryzyko powodzi

Rys. 2. Poziom przygotowania urządzeń technicznych w samorządach (liczba gmin)
Źródło: Badania empiryczne.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić można, iż kwestia opracowania odpowiednich, wymaganych prawem dokumentacji, uchwalanie niezbędnych uchwał oraz stanowienie prawa miejscowego celem podejmowania działań
prewencyjnych ukształtowana jest na średnim oraz dobrym poziomie. Szczegółowo
analizując wypracowane standardy oraz normy prawne na poziomie lokalnym
w odniesieniu do ryzyka powodzi stwierdzić można, że w 22% badanych gmin
brakuje omawianych dokumentów. Ocenę słabą z przygotowania legislacyjnego
podało 17% respondentów, natomiast co trzecia gmina wskazała na stopień
średni. Na dobrym poziomie oddziaływanie profilaktyczne sporządzonych dokumentów, planów, uchwał oceniło 25% jednostek, a na wysokim niespełna 4%.
Ocena wyposażenia samorządów w dokumentację, plany, mapy oraz akty prawa miejscowego służące działaniom prewencyjnym zamieszczona została na rys. 3.
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Rys. 3. Skala przygotowania i oddziaływania przedsięwzięć prawnych w samorządach (liczba gmin)
Źródło: Badania empiryczne.

Zebrane dane empiryczne wskazują, że lokalne samorządy są dość dobrze
organizacyjnie przygotowane w zakresie prowadzenia działań prewencyjnych na
obszarach swoich gmin. Na rys. 4 ujęte zostały odpowiedzi uzyskane od respondentów, zaszeregowane do poszczególnych ocen. W szczególności 18% gmin nie
jest zorganizowanych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, natomiast 37%
samorządów oceniło swoje działania prewencyjne, organizacyjne na dobrym poziomie. Warto podkreślić, że tylko 8% jednostek wskazało na wysoki stopień
prowadzonych działań profilaktycznych. Samorządy, które są dobrze lub średnio
organizacyjnie przygotowane do ochrony przeciwpowodziowej, najczęściej realizują programy przygotowawcze, ćwiczenia terenowe, symulacje zdarzeń,
próby reagowania i współpracują ze sztabami kryzysowymi w innych jednostkach podległych bądź nadrzędnych. Wspomniane ćwiczeniowe działania praktyczne bardzo dobrze sprawdzają się w akcjach ratunkowych lub ewakuacyjnych
prowadzonych podczas realnego zagrożenia.
Wyniki badań zaprezentowane na rys. 5 wskazują, że samorządy lokalne są
dobrze przygotowane do wdrożenia pomocy poszkodowanym zarówno w wymiarze
finansowym, jak i materialnym. Implementacja koniecznych działań powinna być
szybka oraz skuteczna, tak aby pomoc docierała bez zbędnej zwłoki. Konieczne jest
zatem wypracowanie oraz znajomość pewnych schematów i procedur, które będzie
można wprowadzać w momencie realizacji ewentualnych ryzyk.
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Rys. 4. Stopień współpracy organizacyjnej w działaniach prewencyjnych gmin (liczba gmin)
Źródło: Badania empiryczne.

Spośród badanych gmin 32% dobrze oceniło przygotowanie do świadczenia
pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi. Podobnie 30% jednostek oceniło jako
średnie oddziaływanie służb w wymiarze pomocy społecznej. Niespełna 19% samorządów słabo oceniło współpracę profilaktyczną w aspekcie socjalnym, a po 9%
uznało jej brak oraz najwyższy stopień oddziaływania.
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Rys. 5. Stopień przygotowania gmin do świadczenia pomocy poszkodowanym (liczba gmin)
Źródło: Badania empiryczne.
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W konkluzji powyższych rozważań zasadne wydaje się zatem wzmocnienie
działań profilaktycznych/prewencyjnych w stosunku do działań naprawczych
i kompensujących szkody katastroficzne.

3. Kompensacja skutków ryzyka powodzi realizowana
przez gminy śląskie
Działania kompensacyjne w zakresie redukcji negatywnych skutków ryzyka
powodzi podejmowane są przez administrację rządową oraz samorządową różnych
szczebli, najczęściej ex post, a straty katastroficzne pokrywane są z bieżących
wpływów budżetowych lub źródeł zewnętrznych, tj. kredytów, pożyczek oraz innych form dofinansowania. Potwierdzeniem takiej postawy wobec zagrożeń i kompensacji, głównie ekonomicznej, strat są pozyskane wyniki badań samorządów
szczebla lokalnego.
Przeprowadzone badania wskazują, iż 60% gmin (65 wskazań) wypłacało
poszkodowanym zasiłki lub świadczenia pieniężne jako formę kompensacji
szkód klęskowych. W tej grupie gmin niemalże 100% stanowią samorządy, na
terenie których wystąpiło choć raz lub choć jedno ryzyko katastroficzne w ostatnich 10 latach. Respondenci wskazali, iż ich jednostki udzieliły wsparcia finansowego w łącznej liczbie ponad 5 tys. świadczeń na łączną kwotę ok. 35 mln zł.
Można przypuszczać, iż są to dane szacunkowe, ponieważ część badanych samorządów wspominała w kwestionariuszach o wartościach przybliżonych.
Środki publiczne gminy głównie przeznaczały na wypłatę zasiłków celowych dla powodzian, które stanowiły największy udział w ogólnej kwocie
świadczeń kompensacyjnych. Samorządy lokalne również ze środków własnych
wspomagały finansowo osoby poszkodowane, przekazując na te cele często
znaczną część swojego rocznego budżetu, zwłaszcza w 2010 r. Z budżetu wojewody
lub marszałka województwa śląskiego, z puli dotacji przekazywano gminom fundusze, które również służyły działaniom rekompensacyjnym na obszarach dotkniętych
przez klęski żywiołowe. Samorządy lokalne wskazywały także inne źródła pochodzenia środków pieniężnych, były to m.in.: pomoc finansowa innych, często sąsiednich gmin, pomoc instytucji charytatywnych, np. Caritas, wsparcie izb rolniczych,
darowizny uzyskane od podmiotów gospodarczych, osób prywatnych, Kościoła
i innych. Województwo śląskie otrzymało ponad 73 mln zł dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w 2011 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej jednostek samorządu terytorialnego [www 1]. Ponadto najbardziej poszkodowane
gminy otrzymały wsparcie finansowe w ramach tzw. programu „3 x 200” (gmina Bieruń, gmina Czechowice-Dziedzice, miasto Bielsko-Biała).
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Pozyskane środki samorządy przeznaczały w szczególności na: odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej, modernizację lub remont obiektów użyteczności
publicznej, np. szkół, szpitali, stadionów, bibliotek, domów kultury, naprawę wałów
przeciwpowodziowych, odbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
Gminy, które w 2010 r. zostały poszkodowane przez powódź, otrzymały
również pomoc rzeczową ze źródeł zewnętrznych, tj. od innych samorządów,
instytucji charytatywnych, fundacji, PCK, podmiotów gospodarczych oraz osób
prywatnych i innych. Spośród badanych gmin 37% wskazało, że otrzymana
pomoc rzeczowa była niezbędna dla poszkodowanych mieszkańców, zwłaszcza
w początkowej fazie odbudowy i powrotów do zalanych domostw.
Ankietowane samorządy w ramach pomocy rzeczowej, materialnej zostały
często wyposażone w dodatkowy sprzęt ratunkowy, który został wykorzystany
w celu ochrony przeciwpowodziowej, a także częściowo uzupełnił stan magazynów przeciwpowodziowych prowadzonych przez gminy.
Prowadzone badania empiryczne pozwoliły także dokonać oceny instrumentów kompensacji szkód spowodowanych przez ryzyka katastroficzne, stosowanych
w samorządach. Przeanalizowano narzędzia służące rewitalizacji środowiska, organizacji pomocy poszkodowanym oraz ogólne działania organizacyjno-prawne
podejmowane przez gminy po ustąpieniu zagrożeń.
Samorządy mają możliwość skorzystania z narzędzi kompensacji szkód poniesionych bezpośrednio przez mieszkańców, udzielając pomocy finansowej
oraz materialnej poszkodowanym. Działania kompensacyjne mogą obejmować:
zapewnienie pomocy ludności dotkniętej katastrofą, np. tymczasowe zakwaterowanie, pomoc materialną, finansową, opiekę medyczną i rehabilitacyjną, pomoc psychologiczną, organizację wypoczynku dzieci z rodzin poszkodowanych
poza miejscem zamieszkania, skuteczną pomoc społeczną realizowaną przez
GOPS/MOPS, rozpoznanie potrzeb itp.
Skala wykorzystywanych do oceny w gminie instrumentów została ujęta w takim samym zakresie, jak w przypadku działań prewencyjnych. Analizując narzędzia
służące kompensacji szkód powodziowych w badanych gminach należy stwierdzić,
iż 45% jednostek postrzega przygotowanie na dobrym poziomie, a 9% na wysokim.
Z kompensacją szkód mogłoby sobie nie poradzić ok. 15% samorządów, natomiast
13% słabo oceniło poziom oddziaływania rekompensat. Wyniki badań zobrazowane
na rys. 6 jednoznacznie wskazują na dobre wykorzystanie narzędzi kompensacji
w zakresie naprawczym przy szkodach powodziowych.
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Rys. 6. Ocena oddziaływania instrumentów kompensacji w realizacji pomocy poszkodowanym
(liczba gmin)
Źródło: Badania empiryczne.

Samorządy województwa śląskiego, realizując kompensację strat powodziowych, korzystają z określonych, wypracowanych standardów organizacyjnych.
Główne działania, jakie podejmują gminy po ustąpieniu zdarzeń klęskowych, to
przede wszystkim: przywrócenie warunków życia na poziomie gwarantującym
wyższe bezpieczeństwo społeczeństwa, odtwarzanie i uzupełnianie zapasów w magazynach przeciwpowodziowych oraz pozostałych magazynach gminnych, przywrócenie gotowości służb ratowniczych, organizacja wypłaty świadczeń dla poszkodowanych, prace dokumentacyjne, sprawozdania, raporty, rozliczenia kosztów
akcji, reagowania, zapewnienie środków na ewakuację i zabezpieczenie mienia itp.
Zobrazowane na rys. 7 dane wskazują, że podejmowana aktywność oraz współpraca
podczas kompensacji szkód powodziowych w 40% samorządów została oceniona
jako dobra. Średnią ocenę wskazało 25% gmin, a słabą 18% respondentów. Brak
przygotowania organizacyjnego potwierdziło 9% jednostek.
Kompensacja szkód wyrządzonych przez kataklizmy w środowisku może
być prowadzona przez samorządy w zakresie m.in.: zagospodarowania odpadów
powstałych podczas np. powodzi, uzdatniania wody pitnej, oczyszczania ścieków komunalnych, usuwania powalonych drzew itp. Samorządom szczególnie
zależy na przywróceniu równowagi i bezpieczeństwa ekologicznego w gminie
po ustąpieniu zagrożenia.
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Rys. 7. Ocena przedsięwzięć organizacyjnych podczas kompensacji szkód katastroficznych (liczba gmin)
Źródło: Badania empiryczne.

Oceniając stopień skuteczności narzędzi służących kompensacji szkód powodziowych w badanych gminach należy stwierdzić, iż 28% jednostek postrzega przygotowanie na średnim poziomie, a 22% na dobrym. Z kompensacją
szkód mogłoby sobie nie poradzić ok. 25% samorządów, natomiast 23% słabo
oceniło poziom oddziaływania rekompensat. Tylko 2 gminy uznały poziom oddziaływania za wysoki. Dane zobrazowano na rys. 8.
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Rys. 8. Ocena przedsięwzięć kompensacyjnych szkód środowiskowych (liczba gmin)
Źródło: Badania empiryczne.
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Reasumując: działania kompensacyjne podejmowane przez samorządy lokalne wiążą się z wydatkowaniem środków publicznych. Usuwanie szkód oraz
pomoc dla poszkodowanych stanowią wysoki udział w wydatkach publicznych
kierowanych na finansowanie strat katastroficznych.

Podsumowanie
Samorządy terytorialne szczebla gminnego w województwie śląskim angażują się w ograniczanie skutków powodzi poprzez podejmowanie przedsięwzięć
prewencyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych oraz organizacyjnych. Większość jednostek bardzo dużą rolę przypisuje podwyższaniu świadomości mieszkańców, zapoznaniu ludności z metodami ostrzegania i zachowania się w czasie
klęski. Gminy priorytetowo dbają o udrażnianie systemów melioracyjnych regulujących stosunki wodne, zwłaszcza na terenach wiejskich. Samorządy dostrzegają także pilną potrzebę modernizacji lub rozbudowy istniejących budowli
ochronnych, wałów przeciwpowodziowych oraz innych obiektów technicznych
poprawiających bezpieczeństwo powodziowe.
Samorządy gminne są dobrze przygotowane organizacyjnie do świadczenia
pomocy poszkodowanym zarówno w wymiarze finansowym, jak i rzeczowym.
Skutecznie i na bieżąco starają się rozpoznać potrzeby wśród osób potrzebujących pomocy oraz logistycznie sprawnie docierać do pokrzywdzonych przez
żywioły. Samorządy lokalne w obliczu klęsk żywiołowych otrzymują finansowe
wsparcie ze strony państwa oraz innych instytucji i organizacji. Środki pieniężne
oraz pomoc materialna są redystrybuowane wśród osób poszkodowanych. Badane gminy wskazały na wysoki udział środków pieniężnych pochodzących ze
źródeł publicznych przeznaczanych na działania kompensacyjne. W konkluzji
przeprowadzonych badań zasadne wydaje się wzmocnienie działań profilaktycznych w stosunku do działań kompensujących szkody katastroficzne.
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PREVENTION AND COMPENSATION THE RESULTS
OF FLOOD RISK IN THE SILESIAN MUNICIPALITIES
Summary: The local governments in the municipalities of Silesian Voivodeship systematic struggle with results of flood, what causes high social and economic losses. The
compensation of the catastrophic losses, conducted by municipalities, is based on
providing social assistance to victims and on paying compensations for flood losses.
Preventive actions are focused on legal and administrative functions, and on specified
actions improving flood protection in the area. The studies indicate that strengthen preventive measures in relation to compensatory measures appears to be justified.
Keywords: catastrophe risk, municipal government, compensation effects, prevention
effects.

