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Zarządzenie Nr 52/10
Starosty Włoszczowskiego
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz
systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania obejmującym Powiat
Włoszczowski
Na podstawie 9 3 pkt 6 i 94 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca
2002 r. - w sprawie szczegó/owego zakresu dzia/ania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony
cywilnej województw, powiatów i gmin (Oz, U. z 2002 r. Nr 96 poz. 850) - zarządzam, co
następuje:
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Tworzy się na obszarze Powiatu Włoszczowskiego, co następuje:
1) system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach - zwany w dalszej części zarządzenia

swa,

2) system wykrywania i alarmowania o zagrożeniach - zwany w dalszej części zarządzenia
SWA.
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Do głównych zadań realizowanych w ramach działań systemów, o których mowa w 9 1,
należy w szczególności:
1) wykrywanie, rozpoznanie i monitorowanie zagrożeń umożliwiających natychmiastowe
stwierdzenie wzrostu poziomu zagrożenia w oparciu o przyjęte normy i standardy
krajowe,
2) powiadamianie właściwych organów (instytucji) o zagrożeniach,
3) ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach
zachowania się przed oraz w trakcie ich wystąpienia,
4) zabezpieczenie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności,
5) opracowywanie
ocen eksperckich
stanu zagrożenia
i przygotowywanie
zaleceń
postępowania ochronnego.
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1. Na obszarze działania obejmującym Powiat Włoszczowski w skład swa i SWA wchodzą:
1) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
2) gminne centra zarządzania kryzysowego lub komórki organizacyjne urzędów gmin
właściwe w sprawach obronnych, zarządzania kryzysowego, ac, bezpieczeństwa
i ochrony ludności,
3) sieć specjalistycznych służb, inspekcji i straży - w tym:
a) Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie,
b) Komenda Powiatowa PSP we Włoszczowie,
c) Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
d) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
e) inne inspekcje, służby i straże - w zależności od rodzaju zagrożenia i zakresu
swojego działania.
2. Jednostki i insty1ucje wchodzące w skład swa i SWA zobowiązuje się do wzajemnej
wymiany informacji uzyskanych w toku własnej działalności, które w szczególności mają
związek z wystąpieniem zagrożeń ludności lub środowiska.
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W przypadku wprowadzenia stanu gotowości obronnej państwa, czasu kryzysu oraz stanu
gotowości obronnej państwa czasu wojny, a także w celu przeprowadzenia
ćwiczeń
i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie SWO i SWA, rozwinięcia tych
systemów
na obszarze
działania
obejmującym
Powiat Włoszczowski
dokonuje
odpowiednio:
1) Starosta - Szef Obrony Cywilnej Powiatu - na terenie, co najmniej dwóch gmin lub
obszarze całego powiatu,
2) Wójt, Burmistrz - Szef Obrony Cywilnej Gminy - na terenie gminy,
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W celu sprawdzenia
stanu technicznego
urządzeń alarmowych
należy cyklicznie
przeprowadzać głośną próbę syren (stosowany sygnał: dźwięk ciągły, modulowany trwający
1 minutę), co powinno zostać poprzedzone ogłoszeniem tego faktu na zasadach określonych
w obowiązujących
w tym zakresie przepisach przez właściwe organy administracji
publicznej.
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Wójtowie (Burmistrz),
a także kierownicy (komendanci,
dyrektorzy)
poszczególnych
jednostek - w tym służb, inspekcji i straży, o których mowa w 9 3 ust. 1 pkt 3 - przygotowują
i zapewniają działanie podlegających
im jednostek w ramach SWO i SWA, co
w szczególności następuje poprzez działania planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe _
w!ym:
1) aktualizację danych o potencjalnych źródłach zagrożeń,
2) doskonalenie procedur podnoszenia gotowości tych systemów stosowanie do poziomu
zagrożeń,
3) doskonalenie
sposobów
i procedur
współdziałania
w
zakresie
monitoringu,
prognozowania, rozpoznawania i oceny sytuacji,
4) organizację i utrzymywanie łączności oraz wymiany informacji o zagrożeniach,
5) organizowanie
szkoleń
z zakresu
źródeł zagrożeń,
systemów
ochrony
przed
zagrożeniami, sposobów i metodyki dokonywania pomiarów, oceny sytuacji, usuwania
skutków oraz prawnych rozwiązań ochrony przed zagrożeniami,
6) organizowanie ćwiczeń, treningów sprawdzających i doskonalących
funkcjonowanie
odpowiednich systemów,
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

