
ZARZĄDZENIE NR 170/2016
WÓJTA GMINY MIELEC

z dnia 22 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania 
kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Mielec w 2016 roku.

Na podstawie art.17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.144 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów 
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 § 3 zarządzenia Nr 16/2016 Wojewody 
Podkarpackiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 4 lutego 2016 roku. w sprawie ustalenia 
podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony 
cywilnej województwa podkarpackiego w 2016 roku, zarządzenia Nr 7/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego - Szefa 
Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania 
w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Powiatu Mieleckiego w 2016 roku.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Ustala się:

1) „Wytyczne Wójta Gminy Mielec – Szefa Obrony Cywilnej Gminy do działania w zakresie zarządzania 
kryzysowego i obrony cywilnej na 2016 rok”, które określają podstawowe założenia i kierunki działania 
w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.

2) „Kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Mielec na 
2016 rok.”.

§ 2. 

Zobowiązuje się wszystkich wykonawców i współwykonawców do realizacji zadań zawartych 
w „Kalendarzowym planie działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Mielec na 
2016 rok.” Kierowników instytucji i zakładów pracy prowadzących sprawy obrony cywilnej zobowiązuję do 
opracowania własnych planów.

§ 3. 

Kalendarzowy plany działania, o którym, mowa w § 1. podlega uzgodnieniu w Biurze Zarządzania 
Kryzysowego.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 31 grudnia 2016 roku

 
 

Wójt

inż. Józef Piątek

Sporządził: insp. C.Śliwa

Id: 0A8F61F9-7288-44D5-86E3-EEF4C973CAB2. Przyjęty Strona 1



Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2016

Wójta Gminy Mielec

z dnia 22 lutego 2016 r.

WYTYCZNE

SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY
do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na 2016 rok.

Na podstawie art. 17 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.) oraz § 2 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), wytycznych Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2015 roku do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2016 r., wytycznych 
Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 4 lutego 2016 roku w zakresie 
bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i w dziedzinie obrony cywilnej na 2016 rok, określa się poniższe 
wytyczne do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2016 r.

ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA OBRONY CYWILNEJ w 2016 r. będzie:
Doskonalenie obecnie obowiązujących rozwiązań organizacyjno - prawnych w dziedzinie obrony 

cywilnej, dostosowywanie ich do aktualnych wyzwań i potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa,                    
w tym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z planowaniem, wykrywaniem zagrożeń, 
ostrzeganiem i alarmowaniem, dostosowywaniem struktur formacji OC do obowiązujących normatywów 
sprzętowych oraz zintensyfikowanie działań w zakresie edukacji, w tym edukacji społeczeństwa 
w ramach powszechnej samoobrony ludności.

REALIZACJA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ w 2016 r. skoncentrowana będzie na:

1. Wdrażaniu do bieżącej działalności wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r.  
w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej  w sprzęt, środki 
techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.

2. Kontynuacji działań mających na celu tworzenie regulacji prawnych określających organizację                         
i funkcjonowanie obrony cywilnej w gminie.

3. Analizowaniu istniejących rozwiązań w dziedzinie obrony cywilnej mając na uwadze potrzeby występujące 
w zakresie bezpieczeństwa.

4. Inicjowaniu i rozwijaniu współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi zadania obrony cywilnej.

5. Prowadzeniu działań doskonalących w zakresie: planowania, szkolenia, systemów wykrywania zagrożeń, 
ostrzegania i alarmowania.

6. Wdrażaniu wynikającego z aktów prawa międzynarodowego zasady rozdziału zagadnień dotyczących 
ochrony ludności od realizacji zadań obronnych.

CELEM ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO POZIOMU PRZYGOTOWAŃ OBRONY 
CYWILNEJ w 2016 r. należy:

I.  W zakresie organizacyjnym:

1. Integrować i rozwijać współpracę pomiędzy organami rządowymi i samorządowymi w zakresie włączenia 
jednostek ochotniczych straży pożarnych w struktury obrony cywilnej jako formacji obrony cywilnej.

2. Pobudzać oraz inicjować wzajemną współpracę pomiędzy podmiotami realizującymi zadania obrony  
cywilnej.

II.  W zakresie planowania:

1. Dążyć do włączenia jak największej liczby jednostek ochotniczych straży pożarnych w struktury obrony 
cywilnej.

2. Dokonać sprawdzenia i weryfikacji kart przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych wszystkich członków 
formacji obrony cywilnej oraz uzgodnień w tym zakresie z WKU.
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3. Prowadzić bieżącą aktualizację Gminnego Planu Obrony Cywilnej.

4. Dokonać analizy realizacji wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju do działalności  w dziedzinie obrony 
cywilnej w 2015 r.

5. Dokonać sprawdzenia aktualności planów ochrony zabytków na poziomie terenowym. Plany ochrony 
zabytków należy sprawdzić pod kątem realizacji zapisów Rozporządzenia Ministra Kultury z dn. 
25.08.2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych.

III.  W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:

1. Utrzymywać w stałej gotowości system alarmowania ludności oraz dążyć do określenia założeń do 
technicznej modernizacji radiowego analogowego systemu alarmowania i powiadamiania ludności opartego 
o elektroniczne i elektryczne syreny alarmowe i sukcesywnie go modernizować.

2. Doskonalić system powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach uderzeniami 
z powietrza, oraz uczestniczyć w jego comiesięcznych treningach.

IV.  W zakresie edukacji:

1. Kontynuować edukację społeczeństwa w zakresie rodzajów alarmów i sygnałów alarmowych oraz 
komunikatów ostrzegawczych, a także zasad postępowania po ich usłyszeniu.

2. Prowadzić szkolenia w obszarze obrony cywilnej i ochrony ludności 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.

3. Realizować ćwiczenia struktur i organów OC 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.

4. Pozyskiwać i kierować na szkolenia kandydatów na instruktorów OC.

5. Kontynuować propagowanie wiedzy wśród ludności cywilnej i pracowników zakładów pracy w obszarze 
powszechnej samoobrony dot. potencjalnych zagrożeń czasu wojny i pokoju oraz sposobów przeciwdziałania 
tym zagrożeniom, z wykorzystaniem środków masowego przekazu, stron internetowych, ulotek i publikacji 
oraz innych form szkolenia.

6. Podnosić świadomość obywateli oraz osób odpowiedzialnych za realizację zadań w obszarze ochrony 
ludności i obrony cywilnej z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

7. Sprawować bieżący nadzór nad realizacją ćwiczeń i szkoleń w zakresie obrony    cywilnej.

8. Prowadzić na szczeblu terenowym wspólne ćwiczenia obrony cywilnej, ćwiczenia obronne oraz ćwiczenia 
z zakresu zarządzania kryzysowego, o wspólnym zakresie tematycznym w ramach zadań określonych dla tych 
komponentów.

V.  W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:

1. Wdrożyć wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie normatywów w zakresie  zaopatrywania 
organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania 
zadań obrony cywilnej.

2. Przeprowadzić inwentaryzację posiadanych zasobów materiałowych i sprzętowych obrony cywilnej 
z uwzględnieniem wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie normatywów w zakresie 
zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne 
do wykonywania zadań obrony cywilnej. Sprzęt przestarzały i nieprzydatny wycofywać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

3. Pozyskiwać, w miarę posiadanych środków finansowych sprzęt, środki techniczne i umundurowanie 
niezbędne do realizacji zadań OC uwzględniając wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie 
normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne  
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.

4. Dokonać weryfikacji oraz sprawdzenia sprawności awaryjnych źródeł zasilania w energię                                  
w wyznaczonych obiektach.

5. Nadzorować poprawność funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach 
specjalnych zgodnie z § 3 pkt.13 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r.
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