POROZUMIENIE
Nr 1/EKO-V/2012 z 10 września 2012 r.

zawarte pomiędzy:
STAROSlWEM
POWIATOWYM WE WŁOSZCZOWIE (ul. Wiśniowa 10, 29-100 Wloszczowal, zwanym dalej w treści porozumienia "Starostwem", reprezentowanym przez Zbigniewa
Matyśkiewicza - starostę, a
KOMENDĄ POWIATOWĄ
PAŃSlWOWEJ
STRAŻY POżARNEJ
we WŁOSZCZOWIE
(ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Wloszczowa), zwaną dalej w treści porozumienia "Komendą",
reprezentowaną przez Mirosława Heliasza - Komendanta Powiatowego PSP we Wloszczowie,
-

w sprawie zapewnienia
przez Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej
we Wloszczowie częściowej obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
we Wloszczowie, o którym mowa wart. 16 ust. 2 pkt 1 - w związku z art. 18 ust. 2 ustawy
z dnia 26 kwietnia 2007 r. - o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590 - z późno
zm.).

S1
Komenda Powiatowa PSP we Wloszczowie zobowiązuje się zabezpieczyć poza ustalonymi
godzinami pracy Starostwa Powiatowego we Wloszczowie (w dni robocze - w godz.
15.30-7.30), a także w dni wolne od pracy, obsługę Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego, o którym mowa wart. 16 ust. 2. pkt 1 - w związku z art. 18 ust. 2 ustawy
z dnia 26 kwietnia 2007 r. - o zarządzaniu kryzysowym.

S2
Wykonanie zadania, o którym mowa w S 1, w szczególności następuje poprzez pełnienie
przez funkcjonariuszy Komendy - w ramach Powiatowego Stanowiska Kierowania - całodobowego dyżuru w dni robocze - poza ustalonymi godzinami pracy Starostwa Powiatowego
we Włoszczowie (w godz.15.30-7.30), a także w dni wolne od pracy i święta.

S3
Komenda w szczególności zobowiązuje się niezwlocznie powiadamiać o zaistniałej sytuacji
kryzysowej:
1) wlaściwe inspekcje, straże i slużby,
2) przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Starostę Wloszczowskiego lub zastępcę przewodniczącego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (kierownika PCZK) - Wicestarostę,
3) przewodniczącego właściwego - z uwagi na lokalizację zdarzenia o charakterze kryzysowym - Gminnego
Zespołu Zarządzania
Kryzysowego:
wójta/burmistrza,
lub jego
zastępcę.

S4
Traci moc porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym we Włoszczowie,
Powiatową PSP we Wloszczowie, zawarte 29 sierpnia 2007 r.

a Komendą

S5
Niniejsze porozumienie zostalo sporządzone
po jednym dla każdej ze stron.

Starostwo Powiatowe w

Wloszczowie

w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach

Komenda Powiatowa PSP we Wloszczowie
Kfl\lE:\U.\. T 1'0"'1 \1'tl\\" Y
{,-\\:Sl" OWEJ :-;" . żr J. j.\lC\'EJ

~T4~'J'~~~)~~:~.~:
.
~n;6l¥
mgr Inz.

al)'5 /leWICl

•.•.•..•.•.••......

'.",'It,'!'!

-

