
ZARZĄDZENIE NR 90/2015
WÓJTA GMINY PYSZNICA

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Pysznica

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej 
Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 827) oraz § 3 pkt. 2 i § 4 pkt 3 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. z 2002 r. Nr 96 poz. 850), zarządzenia nr 70/2012 Wojewody Podkarpackiego – Szefa Obrony 
Cywilnej Województwa z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województwa, 
powiatów i gmin oraz zarządzenia nr 47/2012 Starosty Stalowowolskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 
7 listopada 2012r. w sprawie zasad opracowanie planu obrony cywilnej powiatu stalowowolskiego i jego gmin Wójt 
Gminy Pysznica – Szef OC Gminy

zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W celu ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i wojny zarządzam przystąpienie do opracowania planu obrony cywilnej na terenie Gminy 
Pysznica.

§ 2. 1. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiedzialny jest podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, 
obrony cywilnej, spraw obronnych.

2. Za opracowanie kart realizacji zadań (zał. nr 1 do zarządzenia) odpowiedzialni są kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy Pysznica, na których spoczywa obowiązek wykonania 
zadania stosownie do zadań obrony cywilnej.

§ 3. 1. Forma planu powinna zawierać części składowe tj.:

a) plan główny,

b) procedury postępowania,

c) karty realizacji zadań obrony cywilnej (KRZOC),

d) załączniki funkcjonalne,

e) informacje uzupełniające,

f) inne dokumenty, wg. decyzji organu sporządzającego.

2. Plany opracowane, wykonane na czas bezpośredniego zagrożenia państwa i wojny (plan ewakuacji, plan ochrony 
zabytków i inne) mogą stanowić załączniki funkcjonalne do opracowywanego tematu.

3. Przy opracowaniu planu obrony cywilnej należy uwzględnić i przestrzegać następujących zasad:

a) Ocena zagrożenia stanowi podstawę opracowania planu,

b) Zgodność planowania z pełnym zakresem zadań obrony cywilnej,

c) Dostosowanie planowanych przedsięwzięć do możliwości realizacyjnych.

§ 4. Opracowany dokument przed zatwierdzeniem przez Szefa OC Gminy wymaga uzgodnienia ze Starostą 
Stalowowolskim oraz podmiotami współpracującymi w zakresie dotyczącym zadań przewidzianych planem realizacji 
przez te podmioty.

§ 5. Plan Obrony Cywilnej podlega bieżącej aktualizacji.

§ 6. Ostateczny termin zakończenia prac nad opracowaniem planu wyznacza się na dzień 30.09.2015 r.
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt

Tadeusz Bąk
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2015 

                                                                       Wójta Gminy Pysznica 
                                                                                                           z dnia 17 sierpnia 2015 r. 
 
 ZATWIERDZAM:  
                                                                            

TYP ZADANIA 

 
KARTA REALIZACJI ZADANIA 

(organ/jednostka organizacyjna) 

NUMER ZADANIA 

GŁÓWNEGO 

 

SYTUACJA 

PLANISTYCZNA 
 

NUMER ZADANIA 

WŁASNEGO 

 

ODPOWIEDZIALNY: 

 (imię i nazwisko) 

 

 (kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialny za realizację zadania) 

WYKONAWCA: 

 

 (imię i nazwisko) 

 

funkcja osoby lub nazwa zespołu bezpośrednio realizującego zadanie) 

TREŚĆ ZADANIA GŁÓWNEGO 

 

TREŚĆ ZADANIA WŁASNEGO 

 

TERMIN WYKONANIA ZADANIA 
(od momentu otrzymania zadania) 

 

PROCEDURA: 

 

OPIS PROCEDUR: 

 

PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE ZEWNĘTRZNE 
(inne DAR, organy/jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez MTBiGM, przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym) 

 

 

PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE WEWNĘTRZNE 

 

 

DOKUMENTACJA BAZOWA 
(plany i inne dokumenty warunkujące realizację zadania i miejsce ich przechowywania) 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
(wg ustaleń wykonawcy) 
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