
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu .1.~ września 2011 r. pomiędzy: 

Gminą Krosno wykonującą zadania powiatu, którą reprezentuje 
Prezydent Miasta Krosna - Szef Obrony Cywilnej Miasta - Piotr Przytocki 

a 
Powiatem Krośnieńskim, który reprezentuje 

Starosta Krośnieński - Szef Obrony Cywilnej Powiatu - Jan Juszczak 
w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania. 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j. t. Dz. U. z 2004r. Nr 241 
poz. 2416), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850) oraz zarządzenia Nr 155/11 Wojewody 
Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie 
przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie 
województwa podkarpackiego strony porozumienia postanawiają co następuje: 

§1 

1. Organizuje się wspólny Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania, 
zwany dalej POADA, na bazie pomieszczeń przekazanych przez Wojewodę 
Podkarpackiego, obejmujący swym obszarem działania teren Miasta Krosna 
i Powiatu Krośnieńskiego. 

2. POADA realizować będzie zadania określone zarządzeniem Nr 155/11 
Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 
05 lipca 2011 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu 
wykrywania i alarmowania na terenie województwa podkarpackiego. 

§2 

Powiat Krośnieński zobowiązuje się konserwować i utrzymywać w sprawnosc1 
eksploatacyjnej sprzęt oraz urządzenia przekazane na wyposażenie POADA 
przez Wojewodę Podkarpackiego. 

§3 

1. Strony porozumienia zapewnią 14 osobową obsadę POADA, każda po 50% 
stanu osobowego. 

2. Prezydent Miasta Krosna spośród delegowanych przez siebie osób 
wyznaczy komendanta POADA. 

3. Każda ze stron porozumienia zobowiązuje się do przeszkolenia, na własny 
koszt, delegowanych przez siebie osób. 



§4 

Strony porozumienia opracują wspólny plan działania POADA oraz będą go 
aktualizować, każda w zakresie swojej właściwości rzeczowej. 

§5 

Strony porozumienia mają prawo żądać informacji o przebiegu wykonania zadań 
objętych porozumieniem oraz kontrolować ich realizację. 

§6 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie z zachowaniem 

6 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§7 

Wszystkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§8 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

§9 

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 
egzemplarze dla każdej ze stron. 
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