ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2017
WÓJTA GMINY KLEMBÓW
z dnia 6 kwietnia 2017 roku

w sprawie: przygotowania i przeprowadzenie gminnych ćwiczeń z zakresu Zarządzania
Kryzysowego pk. „WYPADEK 2017”

Na podstawie art. 19 ust 2, pkt. 3 oraz ust 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209) zarządza się, co następuje:
§1
1. Organizuje się gminne ćwiczenia z zakresu Zarządzania Kryzysowego, którego tematem
jest masowy wypadek komunikacyjny pk. „WYPADEK 2017”, zwane dalej „ćwiczeniem”.
2. Organizatorem ćwiczenia są:
a) Wójt Gminy Klembów
b) Starosta Powiatu Wołomińskiego
3. Ćwiczenia organizuje się celem:
a) sprawdzenia działania służb ratunkowych z terenu Gminy Klembów,
b) rozpoznania możliwości zapewnienia pomocy medycznej poszkodowanym w
wyniku zdarzenia,
c) sprawdzenie systemów powiadamiania,
d) sprawdzenie procedur koordynacji i współdziałania służb uczestniczących w
działaniach ratowniczych,
e) sprawdzenie możliwości i procedur pozyskania wsparcia na potrzeby
prowadzonych działań ratowniczych,
§2
1. Za opracowanie Koncepcji ćwiczenia odpowiada Zespół Autorski, o którym mowa w §5
zarządzenia.
2. Koncepcje ćwiczenia zatwierdza Kierownik ćwiczenia w terminie 30 dni od wejścia w
życie zarządzenia
§3
1. Za opracowanie planu ćwiczenia odpowiada Przewodniczący Zespołu Autorskiego o
którym mowa w § 5 w pkt. 1 zarządzenia.
2. Plan ćwiczenia w terminie 30 dni od zatwierdzenia Koncepcji ćwiczenia , o której mowa
w §2 w ust. 1 zarządzenia zatwierdza Kierownik ćwiczenia.

§4
1. Udział w ćwiczeniu biorą następujące jednostki organizacyjne:
a) Urząd Gminy w Klembowie,
b) Starostwo Powiatowe w Wołominie,
c) Komenda Powiatowa Policji w Wołominie,
d) Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,
e) jednostka OSP Dobczyn,
f) jednostka OSP Klembów,
g) jednostka OSP Roszczep,
h) jednostka OSP Krusze.
2. Do udziału w ćwiczeniu mogą zostać zaproszone inne jednostki organizacyjne, jeżeli
podczas prac organizacyjnych ich udział okaże się uzasadniony.
3. Decyzje o zaproszeniu jednostek, o których mowa w ust. 2 podejmuje Kierownik
ćwiczenia.
§5
1. Powołuje się Zespół Autorski, zwany dalej „Zespołem” w składzie:
a) Przewodniczący Zespołu – Łukasz Bala – Podinspektor OC
§6
1. Koszty osobowe ćwiczenia, związane z udziałem własnym, ponoszą uczestnicy ćwiczenia ,
wymienieni w § 4 ust. 1 zarządzenia.
2. Koszty materiałowe ćwiczenia, o ile takie zostały przewidziane w planie ćwiczenia ,
ponoszą :
a) Wójta Gminy Klembów,
b) Starosta Powiatu Wołomińskiego.
§7
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Podinspektorowi OC Urzędu Gminy w
Klembowie.
§8
Zarządzeni wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Klembów
/-/ Rafał Mathiak

