
ZARZĄDZENIE Nr 25/2019 

WÓJTA GMINY GIZAŁKI – SZEFA OBRONY CYWILNEJ 

z dnia 28 maja 2019 roku 

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Alarmowania 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. 

poz. 206 z późń. zm.), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, 

powiatów i gmin (Dz.U. 2002 Nr 96 poz. 850), zarządzenia Nr 60/16 Wojewody Wielkopolskiego                         

z dnia 10 lutego 2016 r. sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu 

wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim, zarządzenia 

Nr 14/16 Starosty Pleszewskiego z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia 

działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie 

pleszewskim zarządza się co następuje: 

§ 1. Powołuje się Gminny Ośrodek Alarmowania (GOA), zwany dalej „gminnym ośrodkiem”. 

§ 2. 1. Na kierownika gminnego ośrodka wyznaczam osobę na stanowisku ds. obronnych oraz 

działalności gospodarczej 

2. Na zastępcę kierownika wyznaczam osobę na stanowisku ds. obsługi sekretariatu. 

§ 3. 1. Stałym miejscem pracy gminnego ośrodka jest Urząd Gminy w Gizałkach 

2. Obsługę kancelaryjno-biurową gminnego ośrodka zapewnia jego kierownik.  

§ 4. Szczegółowe zadania gminnego ośrodka oraz obowiązki osób funkcyjnych, określa Regulamin 

Gminnego Ośrodka Alarmowania stanowiący załącznik do zarządzenia.  

§ 5. Odpowiedzialnym za opracowanie dokumentacji gminnego ośrodka czynię pracownika na 

stanowisku ds. obronnych oraz działalności gospodarczej. 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia będzie sprawował Wójt Gminy Gizałki. 

§ 7. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Gizałki nr 5/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku  

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Alarmowania.  

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                    Wójt  

 

Robert Łoza 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia nr 25/2019 

Wójta Gminy Gizałki – Szefa Obrony Cywilnej  

z dnia 28 maja 2019 r. 

 

REGULAMIN  

GMINNEGO OŚRODKA ALRMOWANIA 

 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. Regulamin Gminnego Ośrodka Alarmowania zwanym w treści Regulaminem GOA, określa tryb, 

zadania, organizację oraz zasady funkcjonowania. 

§ 2. Gminny Ośrodek Alarmowania działa na podstawie: 

1) Zarządzenia nr. 25/2019 Wójta Gminy Gizałki – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 28 maja 2019 

roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Alarmowania, 

2) niniejszego regulaminu.  

 

ROZDZIAL II 

ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA ALARMOWANIA 

 

§ 3. 1. GOA ma na celu zapewnienie obsługi organizacyjnej i merytorycznego wsparcia Gminnego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pełnienie dyżuru oraz realizację innych przedsięwzięć z zakresu 

zarządzania kryzysowego na terenie gminy Gizałki. 

2. Do zadań GOA należy:  

1) pełnienie dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania 

kryzysowego;  

2) współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, powiatowymi służbami, 

strażami i inspekcjami; 

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz sytemu wczesnego 

ostrzegania ludności;  

4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;  

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze  

i humanitarne;  

6) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.  

§ 4. 1. W celu umożliwienia Wójtowi realizacji ustawowych zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego, związanych z zapewnieniem koordynacji i współdziałania wszystkich służb, straży OSP, 

gminnych jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych, działających na obszarze gminy, 

GOA spełnia rolę:  

1) gminnego punktu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania; 

2) ośrodka pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji;  

3) ośrodka przekazywania bieżących informacji dla lokalnych mediów;  

4) ośrodka zbierania informacji pochodzących z lokalnych systemów monitorowania. 

2. W szczególności GOA zapewnia;  

1) współdziałanie z właściwymi komórkami administracji rządowej (województwo)                                

i samorządowej (powiat) zajmującymi się reagowaniem w sytuacjach kryzysowych;  



2) bieżącą współpracę z lokalnymi instytucjami realizującymi monitorowanie stanu środowiska                  

i zagrożeń;  

3) organizację systemu łączności dla potrzeb Wójta w momencie zaistnienia sytuacji kryzysowej.  

3. GOA jest głównym ogniwem koordynacyjnym systemu bezpieczeństwa na obszarze gminy.  

§ 5. GOA realizuje następujące funkcje:  

1) analiza zagrożeń;  

2) analiza danych;  

3) zbieranie i dystrybucja informacji;  

4) koordynacja działań;  

5) ostrzeganie i alarmowanie;  

6) przygotowywanie decyzji w zakresie ochrony ludności podczas zaistnienia niebezpiecznych 

zdarzeń;  

7) zbieranie i analiza informacji uzyskanych z systemów monitorowania i wykrywania zagrożeń; 

8) przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach;  

9) komunikowanie się z ośrodkami realizującymi stały monitoring nadzwyczajnych zagrożeń 

środowiska;  

10) ciągła współpraca z ośrodkami reagowania poszczególnych zadań i służb;  

11) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji z baz danych zarządzania 

kryzysowego;  

12) współdziałanie z:  

a) podmiotami prowadzącymi działania z zakresu zarządzania kryzysowego;  

b) punktami kontaktowymi sąsiednich gmin oraz Powiatowym Centrum Zarządzania 

Kryzysowego;  

13) obsługa organizacyjna i merytoryczne wsparcie Zespołu Powiatowego;  

14) monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia sytuacji 

kryzysowej;  

15) utrzymanie w sprawności systemów: 

a) łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego;  

b) ostrzegania i alarmowania mieszkańców gmin o zagrożeniach;  

16) zbieranie i selekcjonowanie napływających informacji o zaistniałych zagrożeniach 

 z terenu gminy i gmin sąsiednich; 

17) prowadzenie ewidencji informacji, dokonywanie ich analizy i wstępnej oceny;  

18) powiadamianie o sytuacji kompetentnych osób, organów administracji rządowej                                          

i samorządowej oraz sił ratowniczych powołanych do prowadzenia akcji ratunkowych; 

19) organizacja współdziałania służb ratowniczych, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 

ochrony ludności;  

20) prowadzenie prac dotyczących sfery planowania cywilnego, szkoleń i ćwiczeń.  

§ 6. GOA współdziała ze służbami dyżurnymi różnej podległości organizacyjnej oraz jednostkami 

organizacyjnymi działającymi na terenie gminy. 

ROZDZIAŁ III  

ORGANIZACJA GMINNEGO OŚRODKA ALARMOWANIA 

 

§ 7. GOA obejmuje swoim działaniem obszar gminy.  

§ 8. Pracą GOA kieruje osoba na stanowisku ds. obronnych oraz działalności gospodarczej. 

§ 9. Bezpośredni nadzór nad działalnością GOA sprawuje Wójt Gminy. 



§ 10. W celu zapewnienia całodobowego monitorowania zdarzeń na terenie gminy,  

w systemie reagowania kryzysowego, GOA funkcjonuje w sposób następujący:  

1) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Gminy poprzez system łączności radiowej, 

telefonii stacjonarnej – operator ORANGE POLSKA S.A. oraz system  łączności mobilnej                                   

( komórkowej). 

2) po godzinach pracy Urzędu Gminy oraz w soboty, niedziele i święta poprzez system łączności 

mobilnej (komórkowej).  

 

ROZDZIAŁ IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 11. 1. Propozycje zmian do Regulaminu GOA zgłasza pracownik na stanowisku ds. obronnych oraz 

działalności gospodarczej. 

2. Zmiany w Regulaminie GOA wprowadza się po ich zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.  

 

 

 

 

      Wójt  

 

Robert Łoza 

 


