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WOJTA GMIIIY BARTNI CZk<A

zdnia2l lipca 2016r.

w sprawie realizacji przedsięwzięć nłiązanych Z wprowadzeniem pierwszego i

drugiego stopnia alarmowego

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

(Dz. U. z20I3 r. poz. 1166 zpoźn' zm') zarząrJzam, co następuje:

$ 1. Inspektor ds. obsfugi sekretariatu, wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

zorganizuje wdrazanie Zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca Ż016r. w sprawie

wprowadzenia stopni alamowych _ stopień ALFA oraz drugi stopień alarmowy CRP _ stopień

BRAVO-CRP, które obowiązują od dnia Ż0Iipca2016r' od godz. 0:00 do dnia 1 sierpnia 2016r. do

godz. 23 : 59 i będzie nadzorowaó j ego realizacj ę :

1) dokona weryfikacji danycl, o obiektach przeznaczonych na zastępcze miejsca czasowego

pobyu na wypadek konieczności ewakuowania ludności;

Ż) dokona przeglądu planowanej infrastruktury ptzeznaczonej na zastępcze miejsca szpitalne.

$ 2. Kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych lJrzędu Gminy oraz Dyrektorzy i Kierownicy
jednostek organizacyjnych podlegĘch Wójtowi Gminy Bańniczka w wznaczonym w $ 1 okresie

zobowiązani są:

1) byó w dyspozycji telefonicznej;

2) dokonaó przeglądu aktualnego stanu bezpieczeństwa infrastruktury teleirrformatycznej i
wprowadzió wzmozone monitorowanie stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego;

3) spowodowaó sprawdzenie oraz wzmocnić ochronę podlegĘch obięktów po zakończeniu

urzędowania (zwróció uwagę na pozostawione, niezidentyfikowane paczki itp.);

4) wprowadzió kontrolę wsąlstkicl-r przesyłek pocztowych i kurierskich skierowanych do

podlegĘch placówek;

5) spowodowaó zamknięcie i zabezpieczenie nieuż;łvanych regularnie budynków i
pomieszczeń;

6) sprawdzió działanie instalacji alarmowych, kluczy do otwierania krat w oknach oraz

przepustowośó dróg ewakuacyjnych.



$ 3. Inspektor ds. zaopatrzenia wsi w wodę, gospodarki ściekowej, rolnictwa' BHP i p-paż.

zobowiązany jest w .vq1znaczonym w $ 1 okresie:

1) wzmocnić zabezpieczenie ujęó wody i oczyszczalni ścieków przed, dostępem osób

niepowołanych;

2) mieó sprawne i w gotowości do uĘcia zastępcze źródła zas|'ania;

3) byó w gotowości do awaryjnego dostarczenia wody oraz odbioru ścieków.

$ 4. Inspektor ds. dróg, melioracji i ochrony przeciwpozarowej zobowiązany jest w Wznaczonym w $

1 okresie:

1) mieó w gotowości sprawny i gotowy do uzycia sprzęt techniczny' będący na wyposażeniu

urzędu gminy;

2) przewidzieó możliwośó transportu do ewakuacji ludności'

$ 5. Nadzór nad wykonaniem zaruądzenia powierzam Inspektorowi ds. obsługi sekretariatu'

woj skowych' obrony cywilnej, zarządzaniakryrysowego.

$ 6. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Wies gański


