ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2012
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 25. 10. 2012 r.
w sprawie opracowania
i wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Trzebnica

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 roku
poz. 461 z późn. zm), § 3 pkt. 2 oraz § 4 pkt 4 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 (Dz. U. nr 96 poz.
850), uwzględniając Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz
zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu-Starosty Trzebnickiego nr 36/12 z dnia
28. 08. 2012 r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej gmin.
Burmistrz Gminy Trzebnica zarządza, co następuje:
§1.
Opracować i uzgodnić „ Plan Obrony Cywilnej Gminy Trzebnica”, zwany
dalej„Planem” określający rolę, miejsce i zadania administracji samorządowej w czasie
realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej a także współdziałanie z kierownikami
jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na okres
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
§2
1. W celu wykonania zadania określonego w § 1 powołuję Zespół Planistyczny, zwany
dalej „Zespołem” w składzie:
1) Przewodniczący – II Zastępca Burmistrza Gminy,
2) Wiceprzewodniczący - Sekretarz Gminy,
3) Koordynator ds. opracowania „ Planu”– Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego
i Obrony Cywilnej,
4) Członkowie „ Zespołu”:
a) Komendant Straży Miejskiej,
b) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Obywatela,
c) Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
d) Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwetycyjnego,
e) Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
f) Dyrektor Zespołu Administracyjnego Placówek Oświaty,
g) Dyrektor Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu,
h) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
i) Prezes ZGK Ergo spółka z o.o.
j) Komendant Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej.
2 Pracami „Zespołu” kieruje przewodniczący a w razie jego nieobecności
wiceprzewodniczący.
3. W celu realizacji zadań „Zespołu” przewodniczący może z własnej inicjatywy lub na
wniosek członka „Zespołu” zapraszać do udziału w pracach inne osoby niż wymienione
w § 2 pkt 1.
4. Zespół Planistyczny określi zadania obrony cywilnej realizowane przez jednostki
organizacyjne o których mowa w §3 pkt 24 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. nr 96, poz. 850),
oraz przekaże tym jednostkom do opracowania wzór karty realizacji zadania obrony
cywilnej.
§3
1. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych i społecznych organizacji
ratowniczych przewidzianych w „Planie” do prowadzenia przygotowań i realizacji
przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej oraz do opracowania kart realizacji zadań
obrony cywilnej zapewniających sprawną realizację przez nich zadań określonych
w „Planie”.
2. Karta realizacji zadań obrony cywilnej jednostki organizacyjnej podlega uzgodnieniu
z właściwym organem obrony cywilnej oraz zatwierdzeniu przez kierownika tej
jednostki.
§4
1. Plan Obrony Cywilnej Gminy Trzebnica przed zatwierdzeniem wymaga uzgodnienia
z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu–Starostą Trzebnickim oraz innymi organami
i podmiotami tylko w części ich dotyczącej w terminie do 30 stycznia 2013 roku.
2. Uzgodniony „Plan” zatwierdza Burmistrz Gminy Trzebnica – Szef Obrony Cywilnej
Gminy Trzebnica.
§5
Plan Obrony Cywilnej Gminy Trzebnica zawiera sposoby realizacji zadań obrony
cywilnej wymienione w Protokołach dodatkowych do Konwencji genewskich
z 12 sierpnia 1949 r. sporządzonych w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r.
(Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175).
§6
1. Plan Obrony Cywilnej Gminy Trzebnica podlega bieżącej aktualizacji, nie rzadziej
jednak niż co dwa lata.
2. Nadzór nad procesem aktualizacji Planu Obrony Cywilnej Gminy Trzebnica
powierzam Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.
§7
Z dniem 1. 03. 2013 roku wprowadzam do stosowania opracowany, uzgodniony
i zatwierdzony Plan Obrony Cywilnej Gminy Trzebnica określający rolę, miejsce
i zadania administracji samorządowej w czasie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,
a także współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji
zadań obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i wojny.
§8
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam II Zastępcy
Burmistrza Gminy Trzebnica.

§9
Tracą moc Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 10 grudnia
1999 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej powiatów, gminy i zakładów
pracy.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

