
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 371/10 
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 27 sierpnia 2010 roku 
 

 

 

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania  

i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Sieroszewice. 

 

Na podstawie art.17 ust.1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o 

zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami) § 3 pkt 6 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, 

powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), Zarządzenia Nr 29/2010 Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2010 roku oraz Zarządzenia Starosty Ostrowskiego Nr 

21/2010 z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania 

powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie 

ostrowskim,  zarządza się co następuje: 

 

§ 1. Tworzy się na terenie gminy Sieroszewice zintegrowany system wykrywania 

alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, zwany dalej Systemem Ostrzegania i 

Alarmowania (SOA). 

  

§ 2. 1. Do zadań realizowanych w ramach działania systemu należą:  

         1) monitorowanie zagrożeń na terenie gminy; 

2) wykrywanie i rozpoznawanie, analizowanie i prognozowanie zagrożeń zgodnie z 

kompetencjami wynikającymi z przepisów; 

         3) dokonywanie oceny zagrożeń występujących na terenie gminy; 

         4) zapewnienie przepływu informacji w zakresie występujących zagrożeń; 

         5) ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach 

zachowania się przed, w trakcie i po ich wystąpieniu; 

         6) realizowanie działań interwencyjnych zgodnie z kompetencjami wynikającymi z 

przepisów szczególnych; 

         7) gromadzenie, przetwarzanie danych oraz udzielanie informacji o zagrożeniach, w 

tym w ramach funkcjonowania posiadanych aplikacji informatycznych; 

 
2. Zadania wymienione w § 2 ust.1 realizowane są zgodnie z posiadanymi kompetencjami: 

          

         1) monitorowanie zagrożeń realizuje i nadzoruje Wójt na obszarze gminy; 

         2) wykrywanie i rozpoznawanie zagrożeń realizują podmioty wymienione w § 3 od „b” 

do „h”;     

         3) monitorowanie, analizowanie i prognozowanie-realizują podmioty wymienione w § 3 

od „a” do „h”; 

4) ocenę zagrożeń występujących na terenie gminy realizuje Wójt Gminy poprzez 

GCZK i GZZK; 

         5) zapewnienie przepływu informacji w zakresie występujących zagrożeń realizują 

podmioty wymienione w § 3 od „a” do „h”; 



         6) ostrzeganie i alarmowanie ludności oraz informowanie o zasadach zachowania się 

realizują podmioty wymienione w § 3 od „a” do „i”; 

7) realizację działań interwencyjnych zgodnie z kompetencjami wykonują podmioty 

wymienione w § 3 od „a” do „h”; 

         8) gromadzenie, przetwarzanie danych i udzielanie informacji o zagrożeniach realizują 

podmioty wymienione w § 3 od „a” do „i”; 

 

§ 3.1. Zadania SOA na terenie Gminy Sieroszewice realizują następujące podmioty: 
 

             a) Wójt Gminy Sieroszewice, 

             b) Komendant Gminny OSP poprzez SK PSP w Ostrowie Wielkopolskim, które 

przyjmuje zgłoszenia na numery alarmowe oraz na podstawie otrzymywanych 

informacji bezpośrednio pochodzących od sołtysów, kierowników zakładów pracy i 

instytucji, naczelników OSP oraz mieszkańców gminy,  

c) Kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach poprzez służbę dyżurną KP Policji 

przyjmującą zgłoszenia na numer alarmowy oraz na podstawie otrzymywanych 

informacji bezpośrednio pochodzących od sołtysów, kierowników zakładów pracy i 

instytucji, naczelników OSP oraz mieszkańców gminy, 

             d) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim – poprzez 

Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w odniesieniu do obszaru gminy, 

e) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim – poprzez Powiatowy 

Inspektorat Weterynarii oraz miejscowych lekarzy weterynarii w odniesieniu do 

obszaru gminy, 

             f) Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – poprzez 

Dyrektora Oddziału Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim w odniesieniu do cieków 

wodnych i urządzeń melioracyjnych posadowionych na terenie gminy, 

g) Wielkopolski Inspektor Ochrony Środowiska poprzez Dyrektora Oddziału 

Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim w odniesieniu do obszaru gminy, 

h) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Ostrowie Wielkopolskim – poprzez Zespoły Indywidualnych Praktyk Lekarskich oraz 

inne podległe komórki organizacyjne, 

             i) Nadawcy programów radiowych i telewizyjnych oraz redaktorzy gazet w ramach 

realizacji obowiązku określonego w art. 34 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 

roku Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 z 1984 roku poz. 24 z późniejszymi zmianami), 

 

2. Jednostki i instytucje zwane „podmiotami” a wchodzące w skład SOA zobowiązane są do 

wymiany informacji uzyskanych w toku realizacji zadań, mających bezpośredni lub pośredni 

związek z wystąpieniem zagrożeń dla ludności, zwierząt oraz środowiska. 

 

3. Włączenie „podmiotów” do SOA, nie zmienia ich służbowego podporządkowania i zakresu 

realizowanych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. 

 

§ 4. 1. Wójt Gminy zapewnia całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem systemu SOA na     

obszarze gminy. 

 

2. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania SOA w wyższych stanach gotowości 

obronnej państwa, pracowników instytucji realizujących przedmiotowe zadania można 

reklamować od obowiązku czynnej służby zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



 

§ 5. Obieg informacji w ramach SOA obejmuje: 

 

1. Przekazywanie informacji pomiędzy organami administracji publicznej z zastrzeżeniem, iż 

organ, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia niezwłocznie 

informuje organ wyższego i niższego szczebla, jednocześnie realizując zadania z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

2. § 3  „Podmioty” w od „a” do „c” współtworzące system SOA przekazują informacje 

związane z realizacją zadań do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w 

godzinach pracy urzędu.  

    W dni wolne od pracy, niedziele i święta oraz po godzinach pracy urzędu „podmioty” za 

wyjątkiem „a” przekazują informacje związane z realizacją zadań do Zintegrowanego 

Stanowiska Kierowania KPPSP w Ostrowie Wielkopolskim ul. Batorego 20 oraz jednostek 

współdziałających przy realizacji zadania. 

 

§ 6 Za przygotowanie do realizacji zadań w ramach SOA, o których mowa w § 2 ust. 1, 

odpowiedzialne są w zakresie swoich kompetencji organy i kierownicy jednostek i 

podmiotów organizacyjnych w szczególności poprzez: 

 

1. Działania planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe dotyczące: 

1) aktualizacji danych o potencjalnych źródłach zagrożeń na obszarze swojej 

odpowiedzialności; 

    2) opracowania i aktualizacji algorytmów, standardowych procedur operacyjnych  

opisujących szczegółowo działanie systemu w ramach planów operacyjnych i zarządzania 

kryzysowego; 

    3) organizacji systemu łączności oraz wymiany informacji o zagrożeniach; 

 

2. Organizowanie szkoleń osób funkcyjnych z tematyki dotyczącej: wiedzy o właściwościach 

źródeł zagrożeń, systemów ochrony przed zagrożeniami, sposobów i metodyk dokonywania 

pomiarów, oceny sytuacji, prognozowania, usuwania skutków zagrożeń oraz prawnych 

rozwiązań ochrony przed zagrożeniami; 

 

3. Organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących 

funkcjonowanie systemu i procedur oraz udział w takich ćwiczeniach i treningach. 

 

§ 7 Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego współpracuje w ramach SOA z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Centrami Zarządzania Kryzysowego sąsiednich 

jednostek samorządowych. 

 

 

§ 8. 1 W przypadku zagrożenia wewnętrznego bezpieczeństwa państwa zastosowanie mają 

alarmy, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze określone w załączniku do 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 roku w sprawie systemów 

wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz. 1415 z 

2006 roku). 

 

2. Do przekazywania przez akustyczny system alarmowy alarmów, o których mowa w § 8 

ust. 1 należy wykorzystywać radiowy system włączania syren (RSWS) w odniesieniu do 



syren alarmowych w OSP Sieroszewice i OSP Masanów(syreny załaczane radiowo z SK 

PSP Ostrów Wlkp. oraz pozostałe syreny alarmowe zamontowane na remizach OSP na 

terenie gminy. 

 

3. W celu sprawdzenia stanu technicznego urządzeń alarmowych, należy przeprowadzić 

głośną próbę syren raz na kwartał (miesiąc marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień, w każdy 

czwarty czwartek danego miesiąca, w ramach prowadzonych treningów (dźwięk ciągły, 

modulowany trwający 1 minutę). 

 

4. Wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów 

i ćwiczeń systemu, możliwe jest po ogłoszeniu tego faktu przez Wójta Gminy, z 24 

godzinnym wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu oraz poprzez komunikaty 

wysłane do sołtysów. 

Komunikat powinien zawierać informację o czasie, zakresie i zasięgu terytorialnym treningu i 

ćwiczenia. 

 

5. W przypadku wystąpienia zagrożeń wymagających ostrzegania i alarmowania ludności w 

sposób inny, niż wymieniony w § 8 ust. 1, stosuje się komunikaty, ostrzeżenia i alarmy 

przewidziane w procedurach ujętych w Gminnym Planie Reagowania Kryzysowego 

 

§ 9 Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżeń, prognoz, 

komunikatów i biuletynów dotyczących określonych zagrożeń z Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Ostrowie Wielkopolskim po analizie przekaże je niezwłocznie 

poprzez własne siły i środki do sołtysów oraz mieszkańcom gminy. 

 

§ 10 Informację o wystąpieniu na terenie gminy poważnej awarii w transporcie drogowym z 

udziałem towarów niebezpiecznych Wójt Gminy otrzyma poprzez GCZK z PCZK lub 

bezpośrednio od jednostek organizacyjnych ze składu SOA szczebla gminnego lub 

powiatowego. 

 

§ 11 W przypadku wystąpienia zagrożeń epidemiologicznych Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny informuje Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Starostę 

Ostrowskiego jak również Wójta Gminy, podejmując stosowne działania do stopnia 

zagrożenia. 

 

§ 12 W przypadku wystąpienia zagrożenia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

podlegające zwalczaniu, Powiatowy Lekarz Weterynarii powiadamia Wojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii oraz Starostę Ostrowskiego jak również Wójta Gminy, podejmując 

stosowne działania do stopnia zagrożenia. 

 

§ 13 W przypadku otrzymania informacji o wystąpieniu zdarzenia radiacyjnego, powiatowe 

służby, straże, inspekcje, Szpitalny Oddział Ratunkowy wdrażają postępowania w oparciu o 

opracowane procedury i algorytmy ujęte w planach operacyjnych lub zarządzania 

kryzysowego. 

 

§ 14 W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających środowisku, powiatowe służby, 

straże, inspekcje oraz Oddział Rejonowy WIOŚ w Kaliszu wdrażają postępowanie dotyczące 

obiegu informacji oraz podejmują działanie w oparciu o posiadane procedury. 



 

§ 15 Wykonanie zarządzenia, nadzór nad przygotowaniem systemu do realizacji zadań, 

wykonania dokumentów normujących organizację systemu oraz organizację treningów dla 

elementów systemu, powierza się stanowisku ds. obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego. 

 

§ 16 Traci moc Zarządzenie Nr 110/07 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 grudnia 2007 
roku sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie 
Sieroszewice. 
 

§ 17 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  



UZASADNIENIE 

do Zarządzenia nr 371/10 

Wójta Gminy Sieroszewice  

z dnia 27 sierpnia 2010 
 

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania  

i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Sieroszewice. 

 

 

 

W związku z Zarządzeniem Nr 29/2010 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 

2010 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu 

wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim oraz 

Zarządzenia Nr 21/2010 Starosty Ostrowskiego z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie 

przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania 

oraz wczesnego ostrzegania w powiecie ostrowskim w celu przygotowania i zapewnienia 

działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania 

zasadne staje się podjęcie owego zarządzenia. 

 


