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ZARZADZENIE Nr 55 /2017

BURn4ISTRZA  DRAWSKA POMORSKIEGO   - SZEFA  OBRONY   CY\VILNEJ
GMINY

zdnia31  marca  2017r.

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Na podstawie art.17 ust.6  i  7  i  art.138 ust.  1  - 3  ustawy z dnia 21  1istopada  1967 r.  o
powszechn)- obowiazku obrony Rzecz)apospolitej Polskiej (Dz. U.z 2016 r., poz.  1534, poz.
2138),  § 3 pkt 7 rozporzapdzenia Rady Ministr6w z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-
g61owego  zakresu  dzialania  Szefa  Obrony  Cywilnej  Kraju,  szefow  obrony  cywilnej  woje-
w6dztw, powiat6w i gmin (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 850), zarzqdza sis) CO naStQPuje:

§  1.1 Tworzy sic W Urzqdzie Miejskim w Drawsfu Pomorskim   gmirma formacjQ WykryWa-
nia i alarmowania, zwana dalej ,, gtwa," jako formacjQ ObrOny CyWilnej do zadah specjalnych
przeznaczona do wykrywania i rozpoznawania zagroZeh,  a takZe ostrzegania i  alarmowania
ludnoSci  oraz  okreSlania  i  analizowania  s)rfulacji,  przedstawiania  wniosk6w  dotyczapych
przedsiQWZiq6 profllaktycznych i ratowniczych oraz sposot)6w ich realizacji.
2. Do zadah gtwa  naleZy w szczeg61noSci :

1)     wykrywanie i rozpoznawanie uderzefi bronia NBC i konwencjonalna, poZar6w, skaZeh
promieniotw6rczych,  biologicznych,   chemicznych,   w  t)m  toksyczn)-i   Srodkami
przemyslowymi oraz innych zagroZefi dla zdrowia i Zycia ludnoSci i jej 6rodowiska na-
turalnego;

2)    pobieranie i przekazywanie material6w ska2onych do badafi laboratoryjnych;
3)    przekazywanie  zebranych  informacji   do   Powiatowej   Formacji  Analizy  Danych  i

AlalmOWania W Drawsku Pomorskim;
4)     ostrzeganie i alarmowanie ludnoSci.

3.W sklad gfiva wchodza punkty alarmowania przeznaczone do wykrywania zagroZeh oraz
ostrzegania i alarmowania ludnoSci w poszczeg61nych miejscowoSciach, zwane dalej  ,,PAW ,
kt6rych  liczbQ  i  miejSCe  rOZmieSZCZenia  OkreSla  odrQbne  ZarZedZenie  Bu-istrza  Drawska
Pomorskiego  - Szefa OC Gminy.
4. StrukturQ OrganiZaCyjna i etatOWe WVI?OSaZenie gtwa i PA okreSla zalapznik Nr 1  do niniej-
szego zarzapdzenia.
5. SfuZbQ W gfiva i PA pelnia wyznaczeni pracownicy UrzQdu Miejskiego w Drawske Pomor-
skim oraz irme osoby, kt6rym nadaje sic PrZydZialy OrganiZaCyjnO-mObilizacyjne.

§ 2o1. Tworzy sis W Zakladzie Us fug Komunalnych w Drawsfu Pomorskim gminna formacjQ
ratownictwa og61nego przeznaczenia, zwana dalej ,,gfrop" 9 jakO fOrmaCjQ ObrOny CyWilnej do
zadah og61nych przeznaczona do prowadzenia akcji ratunkowej w obiektach i w rejonach, w
kt6rych znajduje sis POSZkOdOWana ludnoS6.
2o Do zadafi gfrop naleZy w szczeg61noSci :

1)  prowadzenie rozpoznania obiekt6w i rejon6w,  w kt6rych majq by6 prowadzone prace
ratunkowe;

2)  wyszukiwanie,   wydobywanie   i   wynOSZenie   (W)aprOWadZanie)   POSZkOdOWanyCh   Ze
zniszczonych (uszkodzonych) budynk6w, budowli  ochronnych, miejsc poZar6w,  zato-
pieriitpo;



3)  zapewnianie - we wsp6Idzialaniu z formacjami OC specjalistycznymi - poszkodowa-
n)- przebywajap)- w zagrmzowanych budowlach ochronnych doplysru SwieZego po-
wietrza oraz wody' i)IVnOSci, 1ek6w i Srodk6w opatrunkowych;

4)  organizowanie punke6w zbi6rki poszkodowanych;
5)  udzielanie doraZnej pomocy przedlekarskiej  poszkodowanyln;
6)  stwarzanie warunk6w do wprowadzenia sprzQtu teChniCZnegO dO akCji ratunkOWej ;
7)  wykonywanie  prostych  prac  zabezpieczajapych  uszkodzone  budynki  oraz  urzapdzenia

techniczne i komunalne, kt6re zagraZaja Zyciu ludzi albo uniemoZliwiaja lub utrudniaja
wykonywani e prac ratunkowych;

8)  oznakowanie i zabezpieczenie wykrytych min, niewysal6w (niewybuch6w).
3o StrukturQ OrganiZaCyjnq i etatOWe WyPOSaZenie gfrop okreSla zalapznik Nr 2 do niniejszego
zarzedzenia.
4.SfuZbQ W gfrOP Pelniq wyznaczeni pracownicy Zakladu Us fug Komunalnych w  Drawsku
Pomorskim  oraz inne osoby, kt6r)- nadaje sis PrZydZialy OrganiZaCyjnO-mObilizacyjne.

§ 3.1 Tworzy sis  nabaZie:
1)  Ochotniczej StraZy PoZamej w Rydzewie ;
2) Ochotniczej StraZy PoZamej w Linownie ;
3)  Ochotniczej StraZy PoZamej w ZagoZdzie ;
folmaCje PrZeCiWPOZarowe, zwane dalej "fypo2" , jako formacje obrony cywilnej do zadah
specjalnych  przeznaczona  do   gaszenia  poZar6w   oraz   prowadzenia   akcji   ratunkowej
w obiektach i w rejonach, w kt6rych znajduje sic POSZkOdOWana ludnoS6.

2oDo zadah fypoZ naleZy w szczeg61noSci :
1)  udzial w likwidacji shaltk6w klQSk Zys,iolowych i zagroZed Srodowiska;
2)  prowadzenie gaSniczych i innych prac ratunkowych w rejonach poraZenia, polegajapych

na:
a)  oslonie jednostek ratowniczych wprowadzonych do rejonu poraZenia;
b)  oslonie jednostek ratowniczych w strefach objQtyCh POZarem;
c)  ratowaniu ludzi i oslonie ludnoSci ewckuowanej z rejon6w objQtyCh lub zagroZonych

poZarami;
d)  gaszenie poZar6w powstalych na terenie dzialania;
e)  1okalizacja poZar6w na okreSlonych rubieZach.

3.StrukturQ OrganiZaCyjna i etatOWe WxpOSaZenie fypoZ okreSla zalapznik Nr 3  do niniejszego
zarzqdzenia.
4.  SfuZbQ W  fyPOZ pelniq wyznaczeni  czlonkowie ochotniczych  straZy poZamych oraz  inne
osoby, kt6r)- nadaj e sis PrZydZialy OrganiZaCyjnO-mObilizacyjne.

§  4.1  Tworzy sic W Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim   na bazie  StraZy Miejskiej
w   Drawsinl Pomorskim   formacjQ POrZedkOWO-OChrOnna, ZWana dalej  "fro" , jako formacjQ
obrony  cywilnej  do  zadah  og61nych  przeznaczonq do  zapewnienia  porzedfu  publicznego
podczas  prowadzenia  ewakuacji  ludnoSci,  akcji  ratunkowych,  a  takZe  podczas  zwalczania
klQSk Zywiolowych i zagroZeh Srodowiska oraz usuwania ich skutk6w.
2.Do zadah fro naleZy w szczeg61noSci :

1)  utrzymanie ladu i porzedku publicznego podczas prowadzenia ewakuacji ludnoSci oraz
w czasie prowadzenia akcji ratunkowych.

2)  ochrona obiekt6w gospodarczych, uZytecznoSci publicznej itp.
3)  ochrona  mienia   znajdujapego   sic  W  POmieSZCZeniaCh   mieSZkalnych   opuszczonych

w zwiqzhal z ewakuacja ludnoSci.
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4)  przeciwdzialanie panice i niekontrolowanemu ruchowi ludnoSci.
5)  wykonywanie innych przedsiQWZiQ6 porzqdkowo - ochrormych, wynikajapych z s]rfua-

cji i decyzji szefa OC;
6)  oznakowanie i zabezpieczenie wykrytych min, niewypal6w (niewybuch6w);
7)  informowanie policji o wystQPOWaniu r6Znego rodzaju zjawisk majapych wplyw na stan

utrz)-ania ladu i porzapdku publicznego, a w szczeg61noSci o:
a)  pojawieniu sis i dZialaniu gnxp dyWerSyjnyCh;
b) pojawieniu sis grip PrZeStQPCZyCh dOkOnujapyCh naPad6w rabunkowych i grabieZy

mienia;
c)  kolportowaniu wrogich material6w propagandowych przez przeciwnika.

3.StrukturQ OrganiZaCyjna i  etatOWe W)POSaZenie  fro  okreSla zalapznik Nr 4  do  niniejszego
zarzedzeni a.
4.SfuZbQ W  fro  Pelnia wyznaczeni  pracownicy Urzedu Miejskiego  w  Drawske Pomorskim
oraz inne osoby, kt6rym nadaje sic PrZydZialy OrganiZaCyjnO-mObilizacyjne.

§ 5.1Tworzy sis W Miejsko-Gminn)- OSrodrfu Pomocy Spolecznej w Drawsku Pomorskim
formacjQ POmOCy  POSZkOdOWan)m,  ZWana dalej  ,,  fop" jako  formacjQ  ObrOny  C)Wilnej  do
zadah  og61nych  przeznaczona do  wykonywania  zadafi  zwiazanych  z  udzielaniem  pomocy
socjalnej poszkodowanej ludnoSci.
2.Do zadah fop naleZy w szczeg61noSci :

1)  zapewnienie poszkodowanej ludnoSci w strefach zniszczed :
a)  dostaw wyZywienia i artykuI6w ZywnoSciowych;
b)  dostaw Srodk6w higieny osobistej;
c)  dostaw odzieZy' obuwia i poScieli;

2)  zapewnienie doraZnych miejsc zakwaterowania dla poszkodowanej ludnoSci;
3)  prowadzenie pun]rfu przygotowania i wydawania posilk6w.

3.StrukturQ OrganiZaCyjnq i  etatOWe W)q?OSaZenie  fop  okreSla zalapznik Nr  5  do  niniejszego
zarzedzeni a.
4.SfuZbQ W fop Pelniq wyznaczeni pracownicy Miejsko-Gminnego OSrodka Pomocy Spolecz-
nej  w  Drawsfu  Pomorskim  oraz  inne  osoby,  kt6r)-  nadaje  sis PrZydZialy  OrganiZaCyjnO-
mobilizacyjne.

§ 6. Traci moc zarzqdzanie Nr   154 / 2015  Burmistrza Drawska Pomorskiego -Szefa Obrony
Cywilnej  Gminy -   z dnia 10 wrzeSnia 2015 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywi1-
nej®

§  7.  Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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