
ZARZĄDZENIE Nr 86/13
BURMISTRZA Trzcianki

z dnia 27 maja 2013r.
w sprawie opracowania planu obrony cywilnej gminy Trzcianka.

Na podstawie art.17 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) , art. 7 ust.1 pkt 14 
ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2013r.  poz.  594), 
w związku z § 3 pkt.2 oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 
2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów 
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz .U. Nr 96, poz. 850), a także zarządze-
nia Nr 21/2012 Wojewody Wielkopolskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 
15 marca 2013r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województwa, powia-
tów i gmin zarządza się, co następuję:

§1.  W  celu  ustalenia  i  przygotowania  sposobu  realizacji  zadań  obrony  cywilnej 
na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, zarządza się przystąpie-
nie do opracowania Planu Obrony Cywilnej gminy Trzcianka, zwanego dalej „ planem OC”.

§2. Za opracowanie planu OC, czyni się odpowiedzialnym inspektora ds. obrony cy-
wilnej  i wojskowości, który koordynuje i wyznacza zadania w zakresie opracowania przed-
miotowego planu w gminie Trzcianka, w tym w szczególności współpracuje 
z referatami, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i służbami.

§3.1. Zobowiązuje się kierowników referatów Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz kie-
rowników gminnych jednostek organizacyjnych do udzielenia merytorycznej pomocy oraz 
przekazania niezbędnych danych do opracowania dokumentów związanym z planem OC.

2. Wskazane  w ust.1  podmioty,  opracowują  karty  realizacji  zadań obrony,  według 
wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.

§4.1.Plan  OC wykonywany będzie  w oparciu  o  ustalenia  wynikające  z  załącznika 
do  zarządzenia,  zgodnie  z  wytycznymi  Szefa  Obrony  Cywilnej  Kraju  z  dnia  21grudnia 
2011r.  w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.
2. Treść planu OC powinna być adekwatna do zakresu działania i zadań gminy Trzcianka.

§ 5. Plan OC powinien być opracowany w formie:
1) dokumentów opisowych i aplikacji komputerowych pozwalających na zbieranie 
i przetwarzanie danych niezbędnych do planów OC obowiązujących w gminie Trzcianka,
2) dokumentów graficznych – map, planów, szkiców i aplikacji komputerowych pozwa-
lających zbierać, przetwarzać  dane graficzne.



§6. Plan OC gminy Trzcianka wymaga uzgodnienia ze Starostą Czarnkowsko- Trzcia-
neckim – Szefem Obrony Cywilnej.

§ 7 .  Zakończenie prac związanych z opracowaniem planu obrony cywilnej gminy 
ustala się na dzień 30 czerwca 2013 roku.

§8. Plan obrony cywilnej gminy wraz z niezbędnymi załącznikami funkcjonalnymi 
są dokumentami jawnymi i nie podlegają przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 182, poz.1228).

§  9.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  inspektorowi  ds.  obrony  cywilnej 
i wojskowości Urzędu Miejskiego Trzcianki.

§ 10.Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


