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ZARZADZENIE Nr  65/2017
BURn4ISTRZA  DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie organizacji 6wiczefi jednostek OSP z terenu gminy Drawsko Pomorskie

Na  podstawie  art.  7  ust.   1  pkt  14  ustarvy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorzapdzie
gminnym (Dz. U.  z 2016 r., poz.  446, poz.  1579, poz.  1948, z 2017 r., poz.  730) oraz Planu
zgrupowari i zawod6w uzgodnionego z Komendq Powiatowa Paristwowej  StraZy PoZamej w
Drawsku Pomorskim,  zarzapdza sis) CO naStePuje:

§1.     Wyznacza sis na dzieh 22 kwietnia 2017 r.  6wiczenia jednostek OSP z terenu gminy
Drawsko Pomorskie wedlug nastepujapych zasad:
1 ) temat 6wiczeri:

I)    szkolenie praktyczne jednostek OSP ;
g)   zapoznanie sis z obiektem;
h)   6wiczenia taktyczno-bojowe na obiekcie /na terenie Kabe1-Technik Polska Sp. z o.o.

2) eel szkolenia i 6wiczenia:
a)  przypomnienie i utrwalenie zasad sprawiania poszczeg61nych rodzaj 6w  sprzetu,

utrwalanie umiejetnoSci w zckresie sprawiania linii ssavlryCh, drabin, 1inii gaSniczych,
b)  utrwalanie umiej QtnOSci obslugi przyrzapd6w pomiarolvych bedapych na stanie  OSP,

utrwalanie umiej QtnOSci obslugi sprzetu hydraulicznego, zasad ratovIliCtwa
technicznego ,

c)  zapoznanie z zagroZeniem poZaro\vym obiektu,
3) teren i miejsce 6wiczeh:
zgrupowanie rozpocznie  sic w dniu 22 kwietnia 2017 I.  o  godzinie  845  i  zakohczy w tym
samym dniu o godzinie 1300. Jednostki OSP stawiasie w dniu 22 kwietnia 2017 r. o  godz. 845
na  placu  parkingolvym  Komendy  Powiatowej   Pahstwowej   Strazy  PoZamej   w  Drawsku
Pomorskim;
4) sily i frodki biorape udzial w 6wiczeniach - w zgrupowaniu udzial biorqjednostki OSP
z terenu gminy Drawsko Pomorskie - zastQPy SZeScioosobowe,
5) zabezpieczenie organizacyjne 6wiczeh:

i)    dow6dcq zgrupowania i kiero\unikiem 6wiczeh jest Komendant Gmirmy
druh J6zef Chilko.

j)    instruktor6w-\vykladowc6w celem przeprowadzenia szkolenia \vyznacza Komendant
Powiato\vy Pahstwowej Strazy PoZamej w Drawsku Pomorskim.

?2. Zarzapdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjQCia.


