
                                                              ZARZĄDZENIE  Nr 1/2013

                     Wójta Gminy Wierzbica – Szefa Obrony Cywilnej Gminy
                      z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie  powołania zespołu             
                      do opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Wierzbica

        Na podstawie art.17 ust.7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity DzU z 2012 r.  poz. 
461) § 3 pkt.2 i § 4 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 
roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 
szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin ( DzU nr 96 poz..850) w 
związku z § 4 wytycznych Wojewody Mazowieckiego – Szefa Obrony Cywilnej 
województwa z dnia 17 sierpnia 2012 roku, w sprawie zasad opracowania planów 
obrony cywilnej powiatów i gmin zarządzam co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadań Wójta Gminy – Szefa Obrony Cywilnej w zakresie 
przygotowania i zapewnienia skoordynowanego i efektywnego działania w sytuacji 
zagrożeń, ustalenia zasad i procedur udzielania pomocy w okresie zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, przygotowania instytucji 
państwowych, przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych oraz społecznych 
organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy, powołuje się Zespół do 
opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Wierzbica zwany dalej zespołem w 
składzie:
Przewodniczący Zespołu – Edward Ogorzałek – Inspektor  Samodzielnego 
Stanowiska d/s Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych
Członkowie Zespołu:
– Kierownicy Referatów Urzędu Gminy
– Dyrektorzy, Kierownicy  podległych jednostek organizacyjnych

§ 2

Zespół opracuje Plan Obrony Cywilnej gminy Wierzbica w terminie do 31.03.2013 
roku po jego uzgodnieniu z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu i przedstawi go do 
zatwierdzenia przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy.

§ 3
W pracach zespołu mogą uczestniczyć zaproszeni przez przewodniczącego 
przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy,oraz Kierownicy lecznic weterynarii, 
Kierownik Posterunku Policji 



§ 4
Do zadań zespołu w trakcie przygotowania i opracowywania planu obrony cywilnej 
gminy należy w szczególności:

1. podjęcie działań planistycznych i organizacyjnych nad tworzeniem nowego 
planu obrony cywilnej.

2. Przeprowadzenie analizy i oceny zagrożeń występujących na obszarze gminy
niezbędnych do opracowania koncepcji działania struktur i systemów obrony 
cywilnej w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

3. zbieranie i przekazywanie niezbędnych danych i informacji podmiotom 
zaangażowanym w proces jego realizacji

4. koordynowanie i udzielanie pomocy w zakresie realizacji prac planistycznych 
związanych z opracowaniem planu obrony cywilnej

5. wdrożenie i aktualizowanie planu obrony cywilnej
§ 5

Pracami  Zespołu kieruje  przewodniczący zespołu
§ 6

Miejscem pracy zespołu jest pomieszczenie Samodzielnego Stanowiska d/s 
Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


