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ZARZĄDZENIE NR 28/2019

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia-Szefa Obrony Cywilnej Miasta

Golubia-Dobrzynia

z dnia 14 marca 2019 roku

w sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 roku na
terenie Miasta Golubia-Dobrzynia

Na podstawie art. 17 ust. 6 i7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2018 r., poz.1459 ze zm. )
oraz $ 3 i 4 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej
województw „powiatówi gmin (Dz.U. z 2002 r., Nr 96, poz. 850), zarządzam , co następuje:
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Ustala się „ Wytyczne Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia — Szefa Obrony

Cywilnej Miasta do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r. na terenie miasta
Golubia-Dobrzynia, stanowiące załącznik do zarządzenia.
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Nadzóri koordynację nad realizacją zarządzenia powierzam inspektorowids. OC i ZK Urzędu
Miasta Golubia-Dobrzynia.
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Zarządzenie wchodziw życie z dnie podpisania
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WYTYCZNE
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia — Szefa Obrony Cywilnej Miasta Golubia-

Dobrzynia

z dnia 14 marca 2019r.
do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie Miasta

Golubia-Dobrzynia

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. O powszechnym

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r., poz.1459 z późn.zm.),

w związku z $ 2 pkt 4 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), wytycznych Starosty Golubsko-

Dobrzyńskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 9 stycznia 2019 roku do działalności

w dziedzinie obrony cywilnej na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w 2019 roku,

określa się poniższe wytyczne do działalności w dziedzinie obrony cywilnej

Zasadniczym celem działania obrony cywilnej w 2019 r. będzie:

Rozwijanie potencjału struktur obrony cywilnej w oparciu o istniejące zasoby,

weryfikacja rzeczywistego stanu przygotowania struktur OC do realizacji zadań obrony

cywilnej w czasie wojny oraz doskonalenie działań przygotowawczych realizowanych w

czasie pokoju w oparciu o istniejące przepisy i wytyczne w tym zakresie, a także

kontynuowanie działań związanych ze zmianami prawnymi W ramach procedowanego

projektu ustawy o ochronie ludnościi obronie cywilnej.

I. Główne cele działania w zakresie obrony cywilnej na terenie Miasta Golubia-

Dobrzynia

w 2019r.
1) współpraca z organami wyższego szczebla w zakresie opiniowania projektu ustawy

o ochronie ludności i obronie cywilnej, a po wejściu w życie nowych rozwiązań

legislacyjnych, wdrażanie nowości ujętych w ustawie;

2) prowadzenie działań związanych z aktualizacją planów obrony cywilnej;

3) modemizacja systemu alarmowania i powiadamiania ludności, opartego o elektroniczne

systemy alarmowe;

4) doskonalenie procesu planowania, przygotowania, przygotowania i zapewniania

niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych oraz wyznaczaniu

i przygotowaniu miejsc grzebania.



5) prowadzenie nadzoru w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.

II. Cele i zadania szczegółowe.

W celu właściwejrealizacji ww. zadań należy:

1. W zakresie organizacyjnym:

a) uregulować kwestie związane z reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej służby

wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osób przewidzianych do

realizacji zadań obrony cywilnej;

b) weryfikować stan osób przewidzianych do realizacji zadań obrony cywilnej

z uwzględnieniem rzeczywistych warunków zatrudnienia, dyspozycyjności na

administrowanym terenie i przynależności do odpowiednich grup zawodowych oraz

przewidzianych dla nich zadań;

c) podejmować działania w zakresie nadzoru i kontroli w zakresie realizacji zadań obrony

cywilnej, a w szczególności stan przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników

do prowadzenia działań ratowniczych;

d) współpracować z WBiZK KPUW Bydgoszcz i Starostwem Powiatowym w Golubiu-

Dobrzyniu

w zakresie przygotowania oceny stanu OC w województwie kujawsko-pomorskim za

2018 r., poprzez terminowe i rzetelne opracowywanie oraz przesyłanie stosownych

danych;

e) przeprowadzić szkolenie dla kadry kierowniczej w zakresie realizacji wytycznych do

działalności w dziedzinie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2019r.
2. W zakresieplanowania:
a) zakończyć prace związane z opracowaniem, doskonaleniem i wdrażaniem planów OCoraz

przeprowadzić analizę stanu opracowanych kart realizacji zadań obrony cywilnej

w zakładach pracy;

b) kontynuować proces bieżącej aktualizacji planów OC na szczeblu miasta ;

c) dokonać przeglądu przyjętych rozwiązań planistycznych w ramach realizacji zadania pn.

„doraźne grzebanie zmarłych”;;

d) przeprowadzić analizę realizacji wytycznych Szefa OC Miasta Golubia-Dobrzynia z ub.r.

poprzez analizę sprawozdań opracowanych przez zakłady pracy za 2018 r.;

3. W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:
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a) uczestniczyć w organizowanych przez wyższy szczebel praktycznych treningach

uruchamiania procedur Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz powiadamiania niezbędnych

osób funkcyjnych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i nadzorowanie prowadzenia

akcji ratunkowych;

b) prowadzić edukację społeczeństwa w zakresie rodzajów alarmów i sygnałów alarmowych

oraz komunikatów ostrzegawczych;

©) uczestniczyć w dokonywanych przez Starostwo Powiatowe Golub-Dobrzyń sprawdzeniach

łączności bezprzewodowej;

d) kontynuować proces wdrażania systemu powiadamiania ludności Miasta Golubia-

Dobrzynia

o zagrożeniach, utrudnieniach i anomaliach pogodowych za pomocą systemu SISMS.

4. W zakresie edukacji:

a) kontynuować edukację społeczeństwa w zakresie rodzajów alarmów i sygnałów

alarmowych oraz komunikatów ostrzegających, a także zasad postępowania po ich

ogłoszeniu;

b) zapewnić realizację ćwiczeń struktur i organów OC zgodnie z Wytycznymi Szefa OC

Kraju z dn. 23.11.2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej oraz

poradnikiem metodycznym przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej;

c) prowadzić wspólne ćwiczenia obrony cywilnej, ćwiczenia obronne oraz w zakresie

zarządzania kryzysowego, o wspólnej tematyce.

d) realizować proces szkolenia zgodnie z wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego -

Szefa Obrony Cywilnej Województwaz dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej w województwie kujawsko-

pomorskim;

5. W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:
a) prowadzić inwentaryzację i legalizację posiadanych zasobów materiałowychi sprzętowych

obrony cywilnej;

b) wyposażać tworzonei istniejące już formacje obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej uwzględniając
jednocześnie potrzeby określone przez tworzącego formacje, które wynikają z analizy

zagrożeń administrowanego terenu i wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia

03.03.2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrzenia organów i formacji obrony



cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań
obrony cywilnej;

6. W zakresie ochrony ludności:

a) dbać o należyte i prawidłowe utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i budynków
zakładów pracy w zakresie:

> eksploatacji instalacji ogrzewczej i odgromowej utrzymania kanałów wentylacyjnychidymowychitp.
> usuwania nadmiernej ilości zalegającego śniegu z dachów, chodników, dróg

publicznych i wewnętrznych oraz zwisających sopli z okapów w okresie zimowym;
> utrzymywania w należytym stanie ciągów komunikacyjnych (usuwanie rozlanych

olejów, śniegu, zamarzniętej wody zimą itp.).
b) monitorować sytuację socjalno — bytową osób samotnych, starszych i chorych w okresie

zimowym;w razie potrzeby organizować niezbędną doraźną pomoc.

Za prawidłową realizację ww. przedsięwzięć czynię odpowiedzialnymi: inspektora ds.
OCiZK w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Dyrektorów, Prezesów i Kierowników
zakładów pracy, jednostek organizacyjnych, podległych i podporządkowanych z terenu
Miasta Golubia-Dobrzynia.

Szczegółowe zadania w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego zawarte są w załączonym „Planie Działania...”
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