
Zarządzenie nr 0050.87.2017 

Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Nędza 

z dnia 02.03.2017 r. 

 

w sprawie utworzenia sieci łączności radiotelefonicznej Zarządzania Kryzysowego  

i Obrony Cywilnej, oraz na potrzeby Systemu Wykrywania  

i Alarmowania (SWA), Systemu Wczesnego ostrzegania (SWO) i realizacji zadań 

Obronnych Gminy Nędza 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2016.446 t.j. z dnia 2016.04.04), art. 17  ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21listopada 1967 r. o 

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U.2016.1534 t.j. z dnia 

2016.09.23), art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz.U.2017.209 t.j. z dnia 2017.02.03) w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa 

Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. 

U.2002.96.850 z dnia 2002.07.01) , Zarządzenia nr 419/11 Wojewody Śląskiego Szefa 

Obrony Cywilnej Województwa z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i zasad 

działania systemu wykrywania i alarmowania, Zarządzenia Starosty Raciborskiego  nr 8/2012 

z dnia 24 stycznia  2012r w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i 

alarmowania oraz Zarządzenia nr.34/2001 Wojewody Śląskiego z dnia 5 lutego 2001r. w 

sprawie ustanowienia regulaminu pracy sieci radiokomunikacyjnych Wojewody Śląskiego w 

oparciu o postanowienia Decyzji Nr.11/2000r (P+f) Dyrektora Departamentu Rozwoju 

Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych MSWiA w sprawie przydziału częstotliwości 

radiowych i zezwolenia na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych.  

Zarządzam co następuje: 

§ 1. 

1.Tworzy się sieć łączności radiotelefonicznej Zarządzania Kryzysowego Gminy Nędza oraz 

na potrzeby SWO i SWA , Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, zadań Obronnych  

i działań ratowniczych w granicach administracyjnych Gminy Nędza. 

2. Ustala się zasady organizacji i pracy w sieci, określone w” Regulaminie pracy w sieci 

łączności radiotelefonicznej Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, zdań Obronnych  

i działań ratowniczych w granicach administracyjnych Gminy Nędza”, w załączniku do 

zarządzania. 

§ 2. 

Sieć radiotelefoniczną należy w pełni wykorzystywać w przypadku utraty łączności 

podstawowej. 

§ 3. 

Wykonanie zarządzania powierza się Głównemu specjaliście do spraw Obronnych, Obrony 

Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego - Koordynatorowi Programów Kryzysowych, 

Koordynatorowi Ratownictwa-Gminnemu Komendantowi Formacji Obrony Cywilnej, 

Gminnemu Komendantowi OSP, Komendantom poszczególnych Formacji Obrony Cywilnej , 

oraz Prezesom i Naczelnikom OSP w poszczególnych sołectwach Gminy Nędza. 

 

§ 4. 
Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


