Zarzqdzenie Nr 83
h. / 2011
Starosty Slawienskiego
z dnia .3.. wrzesnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia cwiczenia na szczeblu powiatu slawienskiego w ramach
wojewodzkiego cwiczenia zarzqdzania kryzysowego
Na podstawie art. 17 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarzajizaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z pozn. zm.), § 3 ust. 4, 5 i 8 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefow obrony cywilnej wojewodztw, powiatow i gmin
(Dz. U. Nr 96, poz. 850 z pozn. zm.) oraz Zarzadzenia Nr 468/2011 Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie wojewodzkiego cwiczenia
zarzajdzania kryzysowego, zarza^dzam, co nastejmje:
§ 1. Zarzajizam przeprowadzenie w dniach 22 - 23 wrzesnia 2011 roku cwiczenia na szczeblu
powiatu slawienskiego

w ramach wojewodzkiego, wieloszczeblowego

cwiczenia

zarzadzania kryzysowego pk. ,,EWAKUACJA 2011" na temat: ,,Gotowosc struktur
zarzqdzania kryzysowego i wybranych elementow organizacyjnych obrony cywilnej
do prowadzenia ewakuacji ludnosci, zwierz^t i mienia z obiektow, rejonow obj^tych
zagrozeniami spowodowanymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi".
§ 2. Celem cwiczenia, o ktorym mowa w § 1, zwanego dalej ,,cwiczeniera", jest:
1) Sprawdzenie wypracowanych procedur w zakresie organizacji i prowadzenia procesu
ewakuacji jako podstawowych dzialan majaj;ych na celu ochrone_ zycia i zdrowia
ludzi, zwierzat oraz ratowania mienia w przypadku wystapienia ekstremahiych
zagrozefi naturalnych i awarii.
2) Doskonalenie form i metod wypracowywania przez organy kierowania decyzji
do zapoczatkowania procesu ewakuacji ludnosci, przygotowania powolywanych
struktur

organizacyjnych

i

zabezpieczajaj^ych ten proces.

innych

podmiotow

przewidzianych

do

dzialan

3) Przygotowanie ludnosci lokalnej do wykonywania podstawowych czynnosci w czasie
oglaszania informacji o koniecznosci ewakuacji z zagrozonego obiektu, a takze
przestrzegania zasad zachowania si? w trakcie jej trwania.
§ 3. Gtownymi zadaniami cwiczenia sa^:
1) Funkcjonowanie w Powiecie Slawienskim wypracowanych rozwiazari w zakresie
zarzajdzania i prowadzenia ewakuacji ludnosci, zwierzqt i mienia na wypadek
masowego zagrozenia.
2) Przygotowanie organow i osob funkcyjnych do skoordynowanego kierowania
odpowiednimi silami reagowania w dzialaniach na rzecz ochrony ludnosci.
3) Zapoczajkowanie procesu ewakuacji ludnosci z zagrozonych obiektow, organizacja
pracy zespolow zabezpieczaja_cych ewakuacj^.
4) Przyj^cie i wdrozenie do realizacji wypracowanych w cwlczeniu nowych rozwiazan
(procedur dzialania) w zakresie zarzajdzania i prowadzenia ewakuacji ludnosci,
zwierzat i mienia.
§ 4. 1. W cwiczeniu, o ktorym mowa w § 1 uczestniczyc b^da^ nast?puja_ce elementy
powiatowego systemu reagowania kryzysowego:
1) czlonkowie Powiatowego Zespolu Zarzajdzania Kryzysowego w Slawnie,
2) obsada Powiatowego Centrum Zarzajdzania Kryzysowego w Slawnie,
3) czlonkowie Miejskiego Zespolu Zarzajdzania Kryzysowego w Darlowie,
4) obsada Miejskiego Centrum Zarzajdzania Kryzysowego w Darfowie,
5) czlonkowie Gminnego Zespolu Zarzajdzania Kryzysowego w Darlowie,
6) obsada Gminnego Centrum Zarzajdzania Kryzysowego w Darlowie,
7) czlonkowie Gminnego Zespohi Zarzajdzania Kryzysowego w Postominie,
8) obsada Gminnego Centrum Zarzajdzania Kryzysowego w Postominie,
9) wyznaczone

jednostki

organizacyjne

obrony

cywilnej

zabezpieczaja^ce

ewakuacj^,
10) wydzielone sily i srodki z Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej symulacyjnie,
11) wydzielone sily i srodki z Komendy Powiatowej Policji - symulacyjnie,
12) Zespoly ratownictwa medycznego - symulacyjnie,

13) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Slawnie,
14) Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Slawnie - symulacyjnie,
15) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Slawnie,

2. Wyznaczam obserwatorow - rozjemcow do oceny gmin bior^cych udzial
w cwiczeniu:
1) Ewa TOMELLA- CZAJKOWSKA - w UM Darlowo,
2) Ryszard CZAJA - w UG Dartowo,
3) Zbigniew SIERADZK1 - w UG Postomino.
§ 5. Cwiczenie przeprowadzone zostanie zgodnie z przyj^tq. przez wszystkich jego
uczestnikow koncepcja^

§ 6.1. Cwiczenie poprzedzic nalezy przedsie^wzi^ciami przygotowawczymi, organizujajc
z jego uczestnikami spotkania robocze, warsztaty szkoleniowe, rekonesanse rejonow
prowadzenia ewakuacji i inne przedsi^wzi^cia, ktore pozwolq. w petni zrealizowac postawione
cele i zadania tego cwiczenia.
2. Cwiczenie przeprowadzic w dwoch etapach:
1) etap pierwszy cwiczenia w dniu 22 wrzesnia 2011 r. - szkolenie seminaryjne
czlonkow

zespoiow

zarzajdzania

kryzysowego

i

osob

funkcyjnych

zaangazowanych w proces ewakuacji ludnosci,

2) etap drugi cwiczenia w dniu 23 wrzesnia 2011 r. - organizacja i cz^sciowe
przeprowadzenie ewakuacji z wyznaczonych obiektow , rejonow.
§ 7.1. Burmistrza Miasta Darlowo i Wqjtow Gmin Dartowo i Postomino bioracych udzial
w cwiczeniu czynie^ odpowiedzialnych za:
1) wydanie wiasnych wytycznych do przeprowadzenia cwiczenia na administrowanym
terenie,
2) przygotowanie osob funkcyjnych, jednostek organizacyjnych do skoordynowanych
dzialari w zakresie realizacji zaplanowanych w cwiczeniu przedsie;wzi$c,

3) przeprowadzenie w terminie 5 dni od zakonczenia cwiczenia wstejpnego jego
omowienia i przeslanie uwag oraz wnioskow do Wydziahi Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Slawnie.
2. Naczelnika Wydziahi Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Slawnie czynie^
odpowiedzialnym za:
1) sprawowanie bezposredniego nadzoru nad realizacja^przedsi^wzi^c zawartych
w harmonogramie przygotowania i przeprowadzenia cwiczenia,
2) przygotowanie materialow do omowienia cwiczenia i opracowanie sprawozdania —
raportu z jego przebiegu,

3) przeslanie sprawozdania - raportu z przebiegu cwiczenia do Wydziahi Bezpieczenstwa
i Zarzajdzania Kryzysowego Urz^du Wojewodzkiego w Szczecinie i jednostkom
organizacyjnym biorajcym udzial w cwiczeniu.
§ 8. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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