
ZARZĄDZENIE NR 112/2019
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie organizacji i zasad działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Miedźno

Na podstawie art. 17 ust. 6 i ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obroiny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 1 w zw. 
z art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysywym (Dz.U. z 2019r. poz. 1398) 
i §3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin (Dz.U. 
Nr 96 poz.850), oraz zarządzenia nr 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie organizacji 
i działania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim, a także zarządzenia nr 245/13 Wojewody 
Śląskiego z dnia 11 października 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i zasad działania 
systemu wczesnego ostrznegania w województwie śląskim, oraz zarządzenia nr Or.12030.2019.VII Starosty 
Kłobuckiego z dnia 18 czerwca 2019r.  w sprawie wprowadzenia Instrukcji systemu wczesnego ostrzegania na 
wypadek wytąpienia zagrożenia ludzi lub środowiska naturalnego dla powiatu kłobuckiego

zarządza się, co następuje

§ 1. 1. Ustala się zasady tworzenia i funkcjonowania na terenie gminy Miedźno Systemu Wczesnego 
Ostrzegania zwanego dalej "SWO" w celu:

1) uzyskania informacji o zdarzeniach zagrożających ludziom, mineniu i środowisku;

2) utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń dla ludności oraz mogących zakłócić 
prawidłowe funkcjonowanie instytucji społeczmnych, rządowych, samorządowych;

3) szybkiego ostrzegania i alarmowania zagrożeń ludności, a takie zapewnienia w razie potrzeby częściowego 
lub całkowitego rozwinięcia Systemu Wykrywania i Alarmowania.

2. Zasady funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o którym mowa w § 1 ust.1 określa załącznik nr 
1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych z terenu gminy oraz pozostałe osoby 
wymienione w załączeniu nr 1 do niniejszego zarządzenia do wykonywania zadań w trybie określonym 
w zsadach funkcjonowania SWO.

§ 3. Instrukcję obiektu informacji w Systemie Wczesnego Ostrzegania określa załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 4. Wzór meldunku - powiadomienia o zdarzeniu albo zagrożeniu określa załącznik nr 3 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 112/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie 
organizacji i zasad działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Miedźno.

§ 6. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 112/2019

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 27 listopada 2019 r.

Zasady funkcjonowania SWO o zagrożeniach na terenie Gminy Miedźno

§ 1. 1.  Do przekazywania informacji do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy 
Miedźno oraz Służby Dyżurnej - o zagrożeniach, zdarzeniach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych 
występujących na terenie gminy na zasadach i w trybie ustalonym w dalszej części niniejszego zarządzenia 
zbowiązuje się:

1) Pełnomocnika Wójta ds. Bezpieczeństwa;

2) Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie;

3) Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej;

4) Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą;

5) Gminnego Komendanta OSP;

6) Sołtysów;

7) inne podmioty nie wymienione wyżej, które w ocenie Wójta Gminy Miedźno będą istotne z punktu 
widzenia zapewnienia bezpieczeństwa ludności na terenie Gminy Miedźno.

2. Przekazywanie powyższych wiadomości następuje za pośrednictwem podległych służb i jednostek 
organizacyjncyh, w ramach wykonywania zadań i posiadanych kompetencji.

3. Zakres przekazywanych informacji przez poszczególne podmioty adekwatnie do ich właściwości 
rzeczowych dodtyczy w szczególności:

1) zagrożeń pożarowych i pożarów;

2) poważnych awarii instalacji komunalnych:

a) gazowych,

b) ciepłownicznych,

c) wodno-kanalizacyjnych,

d) energetycznych.

3) katastrof komunikacyjnych

a) drogowych,

b) kolejowych,

c) wodnych,

d) lotniczych i eregetycznych.

4) skażeń chemicznych i katastrof ekologicznych:

a) w transporcie,

b) w obiektach stacjonarnych,

c) w zbiornikach i ciekawch wodnych,

d) w podziemnych zbiornikach wodnych

5) skażeń radiacyjnych:

6) zagrożeń epidemiologiocznych:

a) epidemii chorób ludzi,

b) epizocji chorób zwierzęcych,
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c) wszystkich ognisk i zatruć pokarmowych (ognisk obejmujących dwie i więcej osób),

d) niebezpiecznych produktów spożywczych uzyskanych w systemie ostrzegania o zagrożeniu 
bezpieczeństwa zdrowotonego żywności (RASFF),

e) ognisk egzogennych zakażeń szpitalnych,

f) wydawanych decyzjach, przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, unieruchamiających 
obiekty,urządzenia lub stanowiska.

7) klęsk żywiołowych,

8) poważnych awarii telekomunikacyjnych,

9) występowania niewypałów i niewybuchów,

10) niepokojów i protestów  społecznych,

11) imprez masowych stwarzających potencjalne zagrożenie porządku publicznego,

12) zbiorowego naruszania ładu i porządku publicznego,

13) przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych,

14) poważniejszych utrudnień w ruchu drogowym i kolejowym,

15) ataków terrou kryminalnego z użyciem materiałów wybuchowych i broni palnej,

16) poważniejszych przestępstw przeciwko organom administtracji publicznej,

17) nielegalnej migracji ludności,

18) innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo państwa i mieskzańców gminy.

4. Imformacje należy przekazać w trybie:

1) doraźnym - telefonicznie natychmiast po zaistnieniu zdarzenia (zagrożenia), pismienie w czasie możliwie 
najkrótszym po zaistnieniu zdarzenia (zagrożenia);

2) okresowym - zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami (dotyczącymi między innymi zagrożeń 
powodziowych), ustalonym doraźnie w przypadku długotrwałych działań ratowniczych lub długotrwałego 
okresu występowania zagrożenia;

3) na żądanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

5. Do zapewnienia przekazywania informacji w trybie doraźnym, okresowym oraz na żądanie Gminnego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego zobowiązuje wszystkie organy wymienione w §1 ust.1 niniejszego 
załącznika.

6. Do przekazywania informacji wykorzystuje się:

1) dostępne środki łączności przewodowej;

2) łączność radiową:

a) sieci zarządzania wojewody,

b) sieć zarządzania starostów i wójtów,

c) sieć koordynacji ratownictwa.

3) inne dostępne środki.

§ 2. 1.  Przekazywanie informacji o zagrożeniach, zdarzeniach nadzwyczajnych i innych sytuacji 
kryzysowych powinny zawierać ich szczegółowy opis, a w szczególności:

1) miejsce i czas zdarzenia (zagrożenia);

2) charakter i zasięg zdarzenia (zagrożenia);

3) przyczyny lub inne okoliczności powstania zdarzenia (zagrożenia);

4) skutki lub prognozę skutków zdarzenia (zagrożenia);

5) użyte siły i środki ratowniczne oraz inne informacje o podjemowanych działaniach;
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6) wnioski oraz ewentrualne prośby w zakresie wspracia działań przez Wójta;

7) dane personalne osoby przekazującej informacje z uwzględnieniem dodatkowo nazwy służby lub instytucji 
którą reprezentuje, oraz numeru telefonu kontaktowego.

2. W przypadku długotrwałych działań ratowniczych lub długotrwałego okresu występowania zagrożenia 
mogą zostać wprowadzone inne, szczegółowe standardy przekazywania informacji podawane za 
pośrednictwem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 3. 1.  Do ostzregania i alarmowania ludności uprawniony jest:

1) Wojewoda Śląski na obszarze całego województwa lub jego częścią;

2) Starostwa na obszarze całego powiatu lub jego częścią;

3) Wójt na obszarze swojego działania.

2. Do ostrzegania i alarmowania ludności służą:

1) scentralizowane systemy alarmowe i pojedyncze syreny alarmowe;

2) rozgłośnie radiowe i telewizyjne;

3) urządzenia nagłaśniające na pojzdach;

4) komunikaty pisemne zamieszczone w miejsach publicznych;

5) inne urządzenia.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 112/2019

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 27 listopada 2019 r.

Instrukcja obiegu informacji w Systemie Wczesnego Ostrzegania Gminy Miedźno

 Ośrodkami gromadzenia i przekazywania informacji SWO Miedźno są:

1) w godzinach pracy  Urzędu Gminy:

a) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

- Tel. 34 3108010, 343106972,

- Fax: 34 3178030,

- ug@miedzno.pl,

- sieć radiowa SW 490,

2) po godzinach pracy:

a) Ochotniczne Straże Pożarne,

b) Podmioty Wczesnego Ostrzegania wymienione w załączniku nr. 1do niniejszego Zarządzenia po 
uzyskaniu informacji o zagrożeniu zgodnie z kwalifikacją zagrożeń, niezwłocznie przekazują do jednego 
z wyżej wymienionych ośrodków wszystkie posiadane informacje dotyczące zagrożenia.

3) Osoba, która odebrała powiadomienie o zagrożeniu niezwołocznie powiadamia Wójta Gminy lub 
Sekretarza i po uzgodnieniu zakresu działania pozostałe podmioty zgodnie z siatką bezpieczeństwa.

4) Jeżeli sytuacja tego wymaga Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołuje jego 
posiedzenie.

5) O zaistniałym zagrożeniu melduje się do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego według wzoru 
meldunku określonego w niniejszym zarządzeniu.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 112/2019

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 27 listopada 2019 r.

Wzór meldunku

Nazwa jednostki

........................... Miejscowość,
dn....................................
godz.................................

MELDUNEK NR .....

Powiadomienie o 
zdarzeniu/zagrożeniu
Sytuacyjny

Rodzaj meldunku*

Wniosek o wspracie

* - zaznaczyć właściwe

KATEGORIA ZDARZENIA/ZAGROŻENIA

OPIS ZDARZENIA/ZAGROŻENIA*

Data,godz.,miejsce zdarzenia/zagrożenia
Przebieg (opis) zdarzenia/zagrożenia
Przyczyny zdarzenia
Podjęte działania
Skutki zdarzeń
Przewidywany rozwój wydarzeń,w tym planowne 
zakończenie działań
Potrzebny wsparcia

*-wypełnić niezbędne pola

Załączniki:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Otrzymują:

1. 

2. 

3. 

4. 

Sporządził

.........................................................
(imię i naziwsko, telefon kontaktowy)
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