
ZARZĄDZENIE Nr 219/2013
WÓJTA GMINY BAĆKOWICE
z dnia 03 września 2013r.

w sprawie przygotowania i uczestnictwa w wojewódzkim treningu doskonalącym obieg
informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych.

Na podstawie al1.19 ust. 2 pkt 3 ustawy dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późno zm.) w związku z zarządzeniem nr 62/2013 Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia 08 lipca 2013r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego
treningu doskonalącego obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych
zarządzam, co następuje:

!i 1.
Uczestniczyć w dniu 31 października 2013r. w wojewódzkim treningu doskonalącym obieg informacji
w systemie zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia awarii systemu elektroenergetycznych
o znacznych rozmiarach spowodowanych ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, zwany dalej
treningiem.

p,
W trakcie przebiegu treningu przyjąć następujące cele szkoleniowe:

1) doskonalenie umiejętności obsad osobowych: administracji publicznej, operatorów systemu
dystrybucyjnego energii elektrycznej oraz operatorów infrastruktury kry1ycznej w zakresie:
zbierania, przetwarzania i wymiany informacji o zagrożeniach;

2) sprawdzanie prawidłowości uruchamiania procedury obiegu informacji o wystąpieniu zagrożeń
negatywnie wpływających na poziom bezpieczeństwa ludności przez: operatorów
infrastruktury kry1ycznej, operatorów systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej oraz
administrację publiczną;

3) sprawdzanie efektywności wymiany informacji o zagrożeniach przez techniczne systemy
łączności wykorzystywane w systemach zarządzania kryzysowego;

4) sprawdzenie skuteczności działania systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie
gminy;

5) ksztattowanie umiejętności współdziałania administraCji publiCznej z sektorem prywatnym.

!i 3. Do udziału w treningu powołuje się:
1) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach;
2) Komendanta Gminnego OSP w Baćkowicach;
3) Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach;
5) pracowników urzędu gminy tj.:

inspektora ds. komunalnych;
inspektora ds. inwestycji;
inspektora ds. drogownictwa;
inspektora ds. kancelaryjno -gospodarczych;
inspektora ds. organizacyjnych;
inspektora ds. ochrony środowiska i straży pożarnych;
informatyka;
inspektora dl ewidencji ludności i dowodów osobistych,
kierownik USC

!i 4,
W celu właściwego przygotowania treningu oraz kierowania jego przebiegiem wyznaczam
kierownika treningu - Sekretarza Gminy i autora treningu - inspektora ds. obronnych, zarządzania
kryzysowego i rady.

!i 5.
Osoby wymienione w !i 4 niniejszego zarządzenia opracują niezbędną do przeprowadzenia treningu
dokumentację oraz przygotują sprawozdania z jego przeprowadzenia.

!i 6.
Do udziału w treningu wyznaczam dwie miejscowości z terenu gminy tj. Baćkowice i Wszachów.



!p.
Zobowiązuje się wszystkie osoby uczestniczące w treningu do:
1) udzielania pomocy przy opracowaniu dokumentacji treningowej,
2) aktywnego udziału w treningu,
3) współudział w opracowaniu sprawozdania z przeprowadzonego treningu.

~ 8.
Podczas treningu zastosowanie mają uzgodnione procedury opisane w planach zarządzania
kryzysowego oraz obiegu informacji.

li 9.
Wojewódzki trening ma klauzulę JAWNE. W przypadku gdyby zaistniała konieczność przekazania
informacji prawnie chronionej, jej przekazanie podlega zasadom przetwarzania zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie informacji niejawnych.

li 10.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

li 11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie przygotowania
i prowadzenia treningu.
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