
Zarządzenie Nr SG.0050.239.2012 
Burmistrza Zdzieszowic-Szefa Obrony Cywilnej 

z dnia 10.12.2012r

w sprawie: opracowania gminnego planu obrony cywilnej dla Miasta i Gminy Zdzieszowice

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, § 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 nr 96, poz. 
850), oraz zarządzenia nr A0.120.95.2012r. Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 30 lipca 2012 
roku w sprawie zasad opracowania gminnych planów obrony cywilnej z terenu powiatu 
krapkowickiego zarządzam co następuje :

§1

Gminny Plan Obrony Cywilnej opracowuje się w celu ustalenia i przygotowania sposobu realizacji 
zadań obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

§2

Powołuję się Gminny Zespół ds. opracowania Planu Obrony Cywilnej, zwany dalej Zespołem 
w składzie:
1. Szef Zespołu - V-ce Burmistrz,
2. Zastępca Szefa Zespołu - Specjalista ds. Obronnych i Obrony Cywilnej
3. Członkowie - Kier. Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska,
4. - Kier. Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa,
5. - Kier. Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych,

§3

Zespół w powyższym składzie opracuje „Plan Obrony Cywilnej dla Miasta i Gminy Zdzieszowice 
według wzoru określonego w załączniku nr 1 do wytycznych Starosty Krapkowickiego - Szefa 
Obrony Cywilnej Powiatu stanowiące załącznik do zarządzenia nr AO.120.95.2012 Szefa Obrony 
Cywilnej Powiatu z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zasad opracowania gminnych planów 
obroriy cywilnej z terenu powiatu krapkowickiego

• §4

. Szef Zespołu może uzupełnić skład osobowy, o którym mowa w . § 1 poprzez zaproszenie do 
udziału w jej pracach po jednym przedstawicielu:

1/ Komisariatu Policji;
2/ Służby Zdrowia
3/ przedstawicieli innych instytucji stosownie do zaistniałej sytuacji.

§5
Termin opracowania powyższego planu ustala się na 30 marca 2013r.



Po opracowaniu całości Planu, Przewodniczący Zespołu przedstawi mi go do zatwierdzenia.

§7
Koordynację, nadzór i wykonanie zarządzenia sprawuję osobiście.

§6

Zarządzenie nie budzi 
zastrzeżeń pod względem
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