ZARZĄDZENIE Nr 70/2014
BURMISTRZA MOGILNA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY
z dnia 6 maja 2014 r.

w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej na terenie Gminy Mogilno w 2014
roku

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.), w
związku z rozporządzeniem 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. Nr 96 poz. 850), zarządzam, co następuje :

§ 1 Ustalam zadania z zakresu obrony cywilnej dla instytucji, przedsiębiorstw, placówek
oświatowych, oraz innych jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy Mogilno.

§ 2 Zadania z zakresu obrony cywilnej należy planować i realizować zgodnie z „Wytycznymi
Burmistrza Mogilna – Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie realizacji zadań obrony
cywilnej na terenie miasta Mogilno w 2014 roku” stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego
zarządzenia ,, Planem działania w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz
ochrony ludności na 2014’’.

§ 3 Prezesów Zarządów Spółek , Dyrektorów , Kierowników jednostek organizacyjnych o
których mowa w § 1 zobowiązuję do opracowania i uzgodnienia własnych planów
przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w 2014 r., w terminie do dnia 21
czerwca 2014 r. W planach zalecam uwzględnić zamierzenia określane w zarządzeniach oraz
wytycznych organów zwierzchnich i resortowych, a także zamierzenia własne.

§ 4 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia i koordynację realizacją zadań obrony cywilnej
przez jednostki organizacyjne na obszarze miasta powierzam inspektorowi ds. obronności i
zarządzania kryzysowego.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2014
Burmistrza Mogilna– Szefa OC Gminy
z dnia 6 maja 2014r.
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej
na terenie Gminy Mogilno w 2014 roku.

WYTYCZNE
BURMISTRZA MOGILNA- SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY
do działalności w dziedzinie obrony cywilnej
na terenie Gminy Mogilno w 2014 r.

ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA OBRONY CYWILEJ w 2014 r. będzie:

Wzmacnianie zdolności struktur obrony cywilnej w sferze ochrony ludności cywilnej
przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych oraz
przezwyciężania

ich

bezpośrednich

następstw

poprzez

dostosowywanie

istniejących

rozwiązań w dziedzinie ochrony ludności do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie
bezpieczeństwa,

w

tym

ze

szczególnym

uwzględnieniem

zagadnień

związanych

z

planowaniem, realizacją szkoleń i ćwiczeń oraz normatywami wyposażenia formacji obrony
cywilnej.

GŁÓWNY WYSIŁEK REALIZACJI
skoncentrowany będzie na :

ZADAŃ

OBRONY

CYWILNEJ

w

2014

r.

1)kontynuowaniu procesu dostosowywania istniejących rozwiązań w dziedzinie obrony
cywilnej do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa;
2)wdrażaniu wynikającej z aktów prawa międzynarodowego
zagadnień dotyczących ochrony ludności od realizacji zadań obronnych;

zasady

rozdziału

3)działaniach doskonalących w zakresie planowania zadań oraz wzmacniania struktur obrony
cywilnej;

4)doskonaleniu współdziałania pomiędzy podmiotami realizującymi zadania zadania związane
z ochroną ludności przed zagrożeniami, w tym organizacji reagowania w sytuacji wystąpienia
przypadków masowych.

CELEM ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO
CYWILNEJ w 2014 roku należy:

POZIOMU

PRZYGOTOWAŃ

OBRONY

1.W zakresie organizacyjnym:

1)doskonalenie system ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach;
2)wzmacniać zdolność struktur administracyjnych
kryzysowych i wspierania obrony państwa;

do

funkcjonowania

w

sytuacjach

3)kontynuować zadania związane z ustaleniem normatywów w zakresie zaopatrywania
formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do
wykonywania zadań obrony cywilnej;
4)pobudzać oraz inicjować wzajemną współpracę pomiędzy podmiotami realizującymi
zadania obrony cywilnej;
5)wspierać organizacje pozarządowe w zakresie przygotowania do realizacji zadań z zakresu
obrony cywilnej;
6)wspierać działania mające na celu realizację szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej;
7)monitorować i kontrolować podmioty w zakresie przygotowania do realizacji zadań z
zakresu obrony cywilnej;

2.W zakresie planowania i ratownictwa:

1)opracować ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej za 2013 r. wg wytycznych Szefa
Obrony Cywilnej Kraju z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie opracowywania oceny stanu
przygotowań szefa obrony cywilnej w województwach;
2)dążyć do zapewnienia spójności procesów planowania obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego;
3)kontynuować prace związane z opracowaniem programów doskonalenia obrony cywilnej;
4)kontynuować prace związane z opracowywaniem, doskonaleniem i wdrażaniem planów
obrony cywilnej;

5)aktualizować plan ewakuacji III stopnia;
6)doskonalenie procedury w zakresie stosowania stopni alarmowych.

3.W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:

1)utrzymywać w stałej gotowości system alarmowania ludności ;
2)doskonalić system wykrywania skażeń i powiadamiania;
3)prowadzić edukację społeczeństwa w zakresie nowych rodzajów alarmów i sygnałów
alarmowych oraz komunikatów ostrzegawczych;
4)nawiązywać współpracę z lokalnymi stacjami telewizyjnymi i radiowymi w celu
przekazywania bezpośrednio z centrum zarządzania kryzysowego informacji w zakresie
ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach z uwzględnieniem zasad postępowania po
usłyszeniu sygnału alarmowego.

4.W zakresie edukacji:

1)realizować szkolenia zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21 kwietnia
2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony
ludności i obrony cywilnej;
2)organizować ćwiczenia struktur i organów OC w celu weryfikacji procedur i
zasad postępowania na wypadek zagrożeń, wynikających z dokumentów planistycznych,
zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r.
w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej oraz poradnikiem
metodycznym
przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej;
3)propagować wiedzę w obszarze powszechnej samoobrony dotyczących potencjalnych
zagrożeń czasu wojny i pokoju oraz sposobów przeciwdziałania z wykorzystaniem środków
masowego przekazu, stron internetowych, ulotek i publikacji oraz organizację pogadanek i
szkoleń;
4)upowszechniać międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych;

5.W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:

1)prowadzić bieżącą inwentaryzację posiadanych zasobów materiałowych i sprzętowych
obrony cywilnej, a sprzęt przestarzały i nieprzydatny wycofywać zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
2)prowadzić bieżącą konserwację, naprawy, remonty i legalizację posiadanego sprzętu OC;
3)dokonać inwentaryzacji oraz sprawdzenia poprawności funkcjonowania publicznych
urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych;
4)nadzorować ewidencję magazynowania i obrotu materiałów oraz sprzętu OC;
5)aktualizować bazę danych budowli schronów i ukryć, które mogą zostać wykorzystane w
przypadku powstania zagrożenia dla ludzi.

