
ZARZĄDZENIE Nr 0050.232.2017 

Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Nędza 
z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 
w sprawie: powołania  do służby w formacji OC – Posterunek Alarmowania (pAL)  

nr 220767 sołectwa Szymocice, Gminy Nędza 

 
Na podstawie: 

 Art. 17, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2016.1534 t.j. z dnia 2016.09.23)  oraz § 3 pkt 6 

rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r.w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej, Szefów Obrony Cywilnej województwa, 

powiatów i gmin (Dz.U.2002.96.850  z dnia 2002.07.01) w celu przygotowania 

przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych i rzeczowych w zakresie realizacji zadań 

obrony cywilnej w związku z art.18 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarzadzaniu 

kryzysowym (Dz.U.2017.209 t.j. z dnia 2017.02.03).  

 Zarządzenia Nr 589/15 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa  

z dnia 25 sierpnia 2012 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania  

i alarmowania  i systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim. 

 Zarządzenia Nr 13/16   Starosty- Szefa obrony Cywilnej powiatu Raciborskiego z dnia  

22 stycznia 2016  w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w Powiecie 

Raciborskim. 

 Zarządzenia Nr  0050.99.2016  Wójta  – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Nędza z dnia  

01 marca 2016r.w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania 

w gminie Nędza 

 Wytycznych Wojewody Śląskiego –szefa Obrony Cywilnej Województwa w sprawie 

rodzajów formacji obrony cywilnej na terenie województwa śląskiego, ich struktur 

organizacyjnych ,czasów osiągania gotowości do działania oraz zadań i wyposażenia. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania 

skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości i organów w tych sprawach 

(Dz.U.2013.96  z dnia 2013.01.21) 

 

 Na wypadek wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej Państwa oraz 

nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, klęsk żywiołowych, pożarów punktowych, 

obiektów budowlanych, przestrzennych kompleksów leśnych, powodzi, podtopień oraz 

zatopień i innych zagrożeń powołuję na terenie  sołectwa Nędza -  Gminy Nędza: 

Posterunek Alarmowania  (pAL) 

w składzie: 

komendant pal Szymocice Kalemba Sylwester ,   

telefonista pal Szymocice  – Bogacz Michał,    

telefonista pal Szymocice – Hamiga Patryk,   

telefonista pal Szymocice – Jureczko Paweł,     
  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

  ............................................................  


