
S U R M i S T R Z 
Drawska Pomorskiego 

ul.Gen.W?.Sikorskiego 41 
78-500 Drawsko Pomorskie 

<łl. 094-3633485; fax. 094-3633113 
ZARZĄDZENIE Nr 105/2015 

BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO 
z dnia 18 czerwca 2015 r. 

w sprawie organizacji ćwiczeń jednostek OSP z terenu gminy Drawsko Pomorskie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz 
Planu zgrupowań i zawodów uzgodnionego z Komendą Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Drawsku Pomorskim, zarządza się, co następuje: 

§1. Wyznacza się na dzień 27 czerwca 2015 r. ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy 
Drawsko Pomorskie według następujących zasad: 
1) temat ćwiczeń: 

a) szkolenie doskonalące członków OSP; 
b) ćwiczenia doskonalące na obiekcie; 

2) cel ćwiczeń: 
a) szkolenie wewnętrzne strażaków OSP z użyciem sprzętu technicznego i medycznego 

znajdującego się na wyposażeniu pojazdów pożarniczych, 
b) ćwiczenia praktyczne na obiekcie- zapoznanie się z: 

- zagrożeniem pożarowym danego obiektu, 
- zaopatrzeniem wodnym wewnątrz i w pobliżu obiektu, 
- warunkami budowlanymi i ewakuacyjnymi, 
- sposobami prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej 
oraz 
- doskonalenie umiejętności działania i współdziałania dowódców OSP i strażaków 

PSP, 
- doskonalenie współdziałania jednostek straży pożarnej z dyrektorem szkoły, 

3) teren i miejsce ćwiczeń: 
Zgrupowanie rozpocznie się w dniu 27 czerwca 2015 r. o godzinie 90(l i zakończy w tym 
samym dniu o godzinie 1300. Jednostki OSP stawią się w dniu 27 czerwca 2015 r. o godz. 900 

w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Mielenku Drawskim; 
4) siły i środki biorące udział w ćwiczeniach - w zgrupowaniu udział biorą jednostki OSP 
z terenu gminy Drawsko Pomorskie - zastępy sześcioosobowe, 
5) zabezpieczenie organizacyjne ćwiczeń: 

a) dowódcą zgrupowania i kierownikiem ćwiczeń jest Komendant Gminny 
druh Józef Chilko. 

b) instruktorów-wykładowców celem przeprowadzenia szkolenia wyznacza Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zatwierdzam pod względem 
formalno-prawnym 
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