
Zarządzenie Nr 115/2012 

Wójta Gminy- Szefa Obrony Cywilnej Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 26 września 2012 r. 

w sprawie: opracowania planu obrony cywilnej gminy 

KA.0050.115.2012 

 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i  7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 461) 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) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 83 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej 

Województwa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie opracowania planów obrony cywilnej 

województwa, powiatów, miast, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony 

cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne 

organizacje ratownicze i na podstawie zarządzenia Nr OR. 120.21.2012.VII Starosty Kłobuckiego  –  

Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony 

cywilnej powiatu i planów obrony cywilnej gmin z terenu powiatu kłobuckiego, 

 

zarządzam, co następuje : 

§ 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 Gminy Wręczyca Wielka”.  

§ 2 

Do opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy  Wręczyca Wielka powołuję zespół  w składzie: 

1)  Podinspektor w Ref. Spraw Obywatelskich – odpowiedzialny  za wykonanie i nadzór 
      merytoryczny nad całością prac koncepcyjnych związanych z planem obrony cywilnej gminy oraz 
      opracowanie dokumentów opisowych i graficznych do planu;  

2)   p.o. Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich – w zakresie kompetencji referatu;  

2)   Skarbnik gminy – w zakresie kompetencji  referatu  finansowego; 

3)   Kierownik  Ref. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  – w zakresie kompetencji  referatu; 

4)   Kierownik  Ref.  Gosp. Gruntami i Ochrony Środowiska - w zakresie kompetencji  referatu; 

5)   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – w zakresie kompetencji jednostki; 

6)   Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – w zakresie kompetencji jednostki; 

7)   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Oświaty - w zakresie kompetencji jednostki; 

8)   inne jednostki , komórki organizacyjne Urzędu, w zależności od potrzeb i kompetencji. 

§ 3 

W zależności od potrzeb, niezbędne ustalenia realizować w ramach umów i porozumień z : 

1)   Komisariatem Policji we Wręczycy Wielkiej; 



2)   Ochotniczymi Strażami Pożarnymi  z terenu gminy; 

3)   parafiami wyznaniowymi; 

4)   innymi jednostkami organizacyjnymi w zależności od potrzeb. 

§ 4 

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy  w Wręczycy Wielkiej  do udzielenia wszelkiej 
merytorycznej pomocy „zespołowi” w zakresie zadań określonych w § 1. 

§ 5 

Za opracowanie  kart realizacji zadań obrony cywilnej (KRZOC) odpowiedzialni są kierownicy 

jednostek organizacyjnych, którym takie zadania przydzielono, o których mowa w  § 2 (wzór karty 

stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia). 

§ 6 

Zestawienia zadań obrony cywilnej (ZZOC) przewidziane do realizacji przez jednostki organizacyjne  

na administrowanym terenie opracuje szef OC Gminy (wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia).  

§ 7 

Prace zespołu koordynuje Podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich. 

§ 8 

Plan obrony cywilnej gminy „zespół” opracuje zgodnie z Wytycznymi  Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 

dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów 

i gmin, w terminie do 30 października 2012 r. 

§ 9 

Gminny plan obrony cywilnej podlega uzgodnieniu  z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu. 

§ 10 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wręczyca Wielka. 

§ 11 

Traci moc zarządzenie Nr 0152/11/OC/2001 Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Wręczyca Wielka z 

dnia 28.06.2001r. w sprawie: opracowania planów obrony cywilnej zakładów pracy. 

§ 12 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2012 
                                                                                         Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Wręczyca Wielka 
                                                                                         z dnia 26 września 2012 r.  w sprawie opracowania planu 
                                                                                         obrony cywilnej Gminy Wręczyca Wielka 

 

Z A T W I E R D Z A M 

……………………………………………… 
/kierownik jednostki organizacyjnej/  

 

KARTA 

REALIZACJI ZADANIA OBRONY CYWILNEJ 

 

…………………………………………………………….. 
/nazwa instytucji, jednostki organizacyjnej/ 

 

ODPOWIEDZIALNY KIEROWNIK 
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ  
/koordynator-wykonawca zadania/ 

 

SPORZĄDZAJĄCY UZGODNIONO 
/ORGAN OBRONY CYWILNEJ/ 

TREŚĆ ZADANIA: 
 
 
 
 

PROCEDURA: 
/podejmowane działania przy realizacji zadania/ 

 
 
 

PODMIOTY 
WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 

 
 
 

ZEWNĘTRZNE : 
 

 
 
 

WEWNĘTRZNE :  

DOKUMENTACJA BAZOWA : 
/dokumenty warunkujące realizację zadania oraz miejsca ich przechowywania/ 

 
 
 

DODATKOWE USTALENIA : 
 

 
 
 

 

    

…………………………………………………….. 

         /podpis/ 

 

 

 

 



                                                                                         załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 115/2012 
                                                                                         Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Wręczyca Wielka 
                                                                                         z dnia 26 września 2012 r.  w sprawie opracowania planu 
                                                                                         obrony cywilnej Gminy Wręczyca Wielka 

 
 

ZESTAWIENIE ZADAŃ 
OBRONY CYWILNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

NA TERENIE GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

Treść zadania : 
 
 

Realizujący: 
 
 

       

Zakres 
realizacji : 

 

       

Siły i środki 
 
 

       

Treść zadania : 
 
 

Realizujący: 
 
 

       

Zakres 
realizacji: 

 

       

Siły i środki 
 
 

       

Treść zadania : 
 
 

Realizujący: 
 
 

       

Zakres 
zadania : 

 
 

       

Siły i środki 
 
 
 

       

 


