WÓJT GMINY
ŁYSOMICE

ZARZĄDZENIE Nr 0050.180.2019
WÓJTA GMINY ŁYSOMICE
z dnia 27 grudnia 2019 roku
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach
na terenie Gminy Łysomice
Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541), art. 19 oraz 20 ustawy z dnia
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym(Dz. U. z 2019 r., poz. 1398), §
3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony
cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), § 2
ust. 1 pkt 3, § 6 ust. 2, § 7 pkt 3 zarządzenia nr 155/2019 Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie organizacji systemu
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie województwa kujawskopomorskiego oraz § 1, § 2 i § 3 Zarządzenia nr 49/2019 Starosty Toruńskiego
z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego
ostrzegania zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się zasady tworzenia i funkcjonowania na terenie Gminy
Łysomice Systemu Wczesnego Ostrzegania zwanego dalej SWO.
2. Celem SWO jest:
a. uzyskiwanie informacji o zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu
ludności, mieniu i środowisku;
b. utrzymanie ciągłego monitoringu potencjalnych zagrożeń dla
ludności, mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie instytucji
społecznych, rządowych i samorządowych;
c. szybkie ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności, a także
zapewnienie w razie potrzeby częściowego lub całkowitego
rozwinięcia Systemu Wykrywania i Alarmowania.
§ 2.
1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem systemu wczesnego
ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Łysomice sprawuje Wójt
Gminy;
2. Zasady funkcjonowania SWO, o których mowa w § 1 ust. 1 określa
załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3. Funkcjonowanie SWO będzie realizowane za pośrednictwem Toruńskiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach zawartych porozumień
pomiędzy Starostwem Powiatowym w Toruniu, Gminą Miastem Toruń i
Gminy Powiatu Toruńskiego ,
4. Uzyskane informacje o zagrożeniach o których mowa w załączniku nr 1 do
zarządzenia od wszystkich jednostek szczebla powiatowego zaistniałych na
terenie Gminy Łysomice uzyskuje Wójt Gminy Łysomice oraz wyznaczony
pracownik ds. zarządzania kryzysowego od dyżurnego TCZK.
5. Informacje do Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy
przekazywać zgodnie z zasadami określonymi w załącznik nr 1 niniejszego
zarządzenia.
6. Funkcjonowanie jednostek wchodzących w skład SWO polega na
wzajemnej wymianie informacji uzyskanych w toku własnej działalności
mających bezpośredni lub pośredni związek z występowaniem zagrożeń
dla ludności, mienia i środowiska ich prognozowaniem, wykrywaniem oraz
alarmowaniem i ostrzeganiem ludności.
§ 3.
Sekretarz Gminy Łysomice zorganizuje do dnia 3 stycznia 2020 r. SWO, które
będzie funkcjonowało na terenie Gminy Łysomice z uwzględnieniem
Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
§ 4.
Wykonanie
Łysomice.
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§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,

się
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r, o
zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 ) organem właściwym
w sprawach zarzadzania kryzysowego na ternie gminy jest Wójt. Jednym
z

zadań

wykonywanych

w

ramach

zarządzania

kryzysowego

jest

kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem
skutków zagrożeń na terenie gminy.

