
Zarządzenie Nr ..o.1.·.4.2.I) ...? t./2017

Starosty Kolskiego

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie przygotowania I przeprowadzenia ćwiczenia kierowniczo -
sztabowego

Na podstawie art. 17. ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu

kryzysowym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 209) zarządzam co następuje:

§l

Przeprowadzić w dniu 24 listopada 2017 roku ćwiczenie na temat: "Działanie

i współdziałanie służb, inspekcji, straży i jednostek samorządu terytorialnego podczas wykrycia

ogniska ptasiej grypy (wirusa H5N8) na terenie powiatu kolskiego, również w stanie

podwyższonej gotowości obronnej państwa".

§2

W ramach ćwiczenia należy zrealizować następujące cele:

1. sprawdzenie oraz ocena systemu gotowości zarządzania kryzysowego powiatu kolskiego

w sytuacji zagrożenia epizootycznego;

2. współdziałanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Gminnych Zespołów

Zarządzania Kryzysowego, powiatowych służb, inspekcji i straży w sytuacji wystąpienia

na terenie powiatu kolskiego wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAl);

3. sprawdzenie oraz doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego;

4. zgrywanie czynności związanych z pozyskiwaniem i przekazywaniem informacji przez

Powiatowe i Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego;

5. sprawdzenie przygotowania sytemu zabezpieczenia logistycznego powiatu kolskiego;

6. dokonanie przeglądu aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego oraz zadań

organów administracji publicznej w sytuacji wystąpienia zagrożeń.

§3

Ćwiczenie będzie przeprowadzone w formie ćwiczenia praktycznego.



§4

Ćwiczenie należy przeprowadzić w czterech etapach:

1) Etap I - opracowanie Zarządzenia Starosty Kolskiego w sprawie przygotowania

i przeprowadzenia ćwiczenia.

2) Etap II - opracowanie dokumentacji ćwiczenia przez Wydział Promocji, Rozwoju

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole i przekazanie jej

uczestnikom ćwiczenia do dnia 17 listopada 2017 roku.

3) Etap III - przeprowadzenie ćwiczenia w dniu 24 listopada 2017 roku.

4) Etap IV - podsumowanie ćwiczenia.

§5

Za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia czynię odpowiedzialnym Naczelnika Wydziału

Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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