WYTYCZNE
SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA GARWOLIN
z dnia 5 marca 2019 r.
do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r.
I. WSTĘP.
Organy administracji rządowej i samorządowej oraz służby, straże i inspekcje
województwa mazowieckiego współuczestniczą w realizacji strategicznych celów polityki
bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Działając na rzecz bezpieczeństwa
województwa komórki organizacyjne właściwe w sprawach obrony cywilnej prowadzą
działalność planistyczną, organizacyjną i wykonawczą.
Udział organów administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych w
działaniach na rzecz bezpieczeństwa, na poziomie miasta, stanowi o skuteczności
systemu bezpieczeństwa narodowego oraz zapewnia możliwość skutecznego działania w
sytuacjach kryzysowych. Rolą tych organów jest monitorowanie i zapobieganie wszelkim
zagrożeniom, a w sytuacji ich wystąpienia - dążenie do ich opanowania i likwidacji bądź
minimalizacji powstałych skutków.
II. OCENA STANU REALIZACJI ZADAŃ W 2019 ROKU.
Przedsięwzięcia obrony cywilnej realizowane były w oparciu o zadania nakreślone w
"Wytycznych i planie działania w zakresie obrony cywilnej na 2018 r.", działania
określone w aktualizowanych przepisach wykonawczych jak i w oparciu o zaistniałe
potrzeby.
Główny wysiłek skierowany był na:
1) Aktualizacji i wdrażaniu zapisów ,,Planu Obrony Cywilnej Miasta Garwolin" oraz
przeszkoleniu kadry kierowniczej i obsad osobowych realizujących zadania w nim
zawarte.
2) utrzymaniu na dotychczasowym poziomie działalności szkoleniowo popularyzatorskiej organów i członków formacji obrony cywilnej oraz personelu
obrony cywilnej,
3) utrzymaniu w stałej gotowości do działania i modernizacji systemu łączności
radiowej oraz ostrzegania i alarmowania ludności,
4) zakupach i zaopatrywaniu w nowy sprzęt formacji obrony cywilnej oraz
sukcesywnemu wycofywaniu sprzętu starszej generacji nie spełniającego
---."
współczesnych wymogów techniczno-eksploatacyjnych.
Zadania obrony cywilnej zawarte w .Planie działania VI zakresie obrony cywilnej na
2018 r. zostały zrealizowane w całości.
W tym zakresie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1) systematycznie sprawdzano łączność z powiatem przy użyciu Radiowej Sieci
Zarządzania Wojewody Mazowieckiego oraz prowadzono naprawy i konserwację
sprzętu radiotelefonicznego
2) sprawdzono stan techniczny posiadanych przyrządów rozpoznania skażeń
promieniotwórczych, korzystając z pracowni kalibracji przyrządów OC w Zielonce,
3) zaktualizowano bazę danych oraz ewidencję urządzeń do likwidacji skażeń w mieście
Garwolin i zakładach pracy,
4) zaewidencjonowano ujęcia wody, w tym ujęcia dla publicznego zaopatrzenia
posiadające możliwość awaryjnego zasilania aqreqatami prądotwórczymi,
5) prowadzono szkolenia organów oraz pracowników samorządu terytorialnego
realizujących zadania z zakresu ochrony ludności.
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Podsumowując: rok 2018 był okresem doskoneleni« działań formacji obrony
cywilnej i aktualizowania obsady osobowej formacji OC.
Rok 2019 będzie kolejnym okresem doskonalenia systemu obrony cywilnej. Główny
wysiłek w 2019 r. skupiony będzie na:
1. Wdrożeniu w życie planowanych, nowych aktów normatywno - prawnych dotyczących
obrony cywilnej.
2. Aktualizacji planów ewakuacji na terenie miasta Garwolin.
3. Aktualizacji i wdrażaniu zapisów zawartych w planach Obrony Cywilnej Miasta
Garwolin.
4. Szkoleniu kadr kierowniczych oraz aparatu wykonawczego w realizacji zadań
związanych z ochroną ludności w warunkach zagrożenia \IV ramach ćwiczenia
miejskiego.
5. Przygotowaniu obsady Drużyny Wykrywania i Alarmowania do rozwiązywania zadań
prognostycznych.
.
6. Sprawdzeniu w trakcie ćwiczeń i treningów przyjętych rozwiązań.
7. Zapewnieniu odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji,
remontu i wymiany sprzętu.

W celu zapewnienia
należy:

niezbędnego poziomu przygotowań

w 2019 roku

1. W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM
1.1. Dokonać przeglądu regulacji prawnych, struktur organizacyjnych, planów
i procedur współdziałania oraz wypracować wnioski dotyczące zmian
w zakresie działania obrony cywilnej.
1.2. Wdrożyć znowelizowane Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
organizacji i działania Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania
oraz powiatowych i gminnych elementów systemu.
1.3. Wdrożyć znowelizowane Zarządzenie Wojewody VI sprawie gospodarowania
rzeczowymi składnikami majątku obrony cywilnej.
1.4. Wdrożyć w życie instrukcję o zasadach ewakuacji oraz aktualizować na bieżąco
plany obrony cywilnej.
1.5. Opiniować projekty nowo budowanych lub remontowanych obiektów
budowlanych na szczeblu lokalnym (miasta) zapewniając ochronę ludności
zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
1.6. Zaktualizować zapisy dotyczące realizacji zadań z' zakresu obrony cywilnej
w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i szczegółowo rozpisać je na
poszczególne komórki organizacyjne i pracowników.
1.7. Wprowadzić nowe unormowania w zakresie sprawozdawczości z realizacji
zadań obrony cywilnej według nowych wzorów przesłanych przez Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MU\rV vv W-wie.

------..

- 32. W ZAKRESIE PLANOWANIA.
2.1. Aktualizować na bieżąco miejski plan ewakuacji ludności, zwierząt i mienia
na wypadek masowego zagrożenia.
2.2. Dokonać przeglądu i oceny przydatności oraz możliwości tworzenia i efektywnego
wykorzystania formacji OC w sytuacji wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych.
2.3. Zaktualizować:
a) plany świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej.
2.4. Doskonalić:
a) formy i sposoby współdziałania pomiędzy służbami, inspekcjami strażami
oraz organizacjami pozarządowymi podczas realizacji zadań obrony cywilnej,
b) koordynację działań podczas ćwiczeń i treningów wszystkich dostępnych
podmiotów ratowniczych i pomocowych;
2.5. Przygotować do wdrożenia procedury ewakuacji ludzi i mienia na wypadek
wystąpienia zagrożeń, zwracając szczególną uwagę na obiekty użyteczności
publicznej, w których może przebywać znaczna liczba ludzi.
2.6. Zapewnić ochronę dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej oraz
ważnej dokumentacji na wypadek zagrożeń czasu pokoju i wojny.

3. W ZAKRESIE WYKRYWANIA I ALARMOWANIA.
3.1. Kontynuować prace organizacyjno-techniczne w zakresie utrzymania
gotowości do działania systemów alarmowania, ostrzegania i powiadamiania
ludności o zagrożeniu.
3.2. Doskonalić funkcjonowanie wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania
poprzez uczestniczenie członków formacji wykrywania i alarmowania w
powiatowych treningach Systemu Wykrywania i Alarmowania.
3.3. Utrzymywać w stałej sprawności technicznej system ostrzegania i alarmowania
ludności na terenie miasta.
3.4. Doskonalić wspólnie ze służbami, strażami i inspekcjami, procedury
informowania, ostrzegania i alarmowania na szczeblu miasta.
3.5. Doskonalić, przy wykorzystaniu normy ATP - 45 B, znajomość procedur
prognozowania skażeń i wymiany informacji zwłaszcza w sytuacjach zagrożeń
bronią masowego rażenia oraz innymi środkami stosowanymi w atakach
terrorystycznych.
3.6. Przygotowywać formacje wykrywania i alarmowania do realizacji zadań
wynikających z udziału w krajowym systemie wykrywania skażeń
i alarmowania.
3.7. Sprawować stały nadzór nad pracą Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody
Mazowieckiego.
3.8. Udzielać pomocy w rozbudowie i eksploatacji radiowych systemów łączności
na potrzeby OC.
4. W ZAKRESIE ŁĄCZNOŚCI RADIOFONICZNEJ.
4.1.Przeprowadzenie cotygodniowej kontroli funkcjonowania Radiowej
Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego w celu sprawdzenia właściwej pracy
użytkowników.
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OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI.

5.1. Aktualizacja wykazu publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach
specjalnych oraz sprawdzenie poprawności ich funkcjonowania.

6. W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA
TECHNICZNEJ

LOGISTYCZNEGO I INFRASTRUKTURY

6.1. Powołać komisję do przeprowadzenia spisu z natury oraz oceny stanu technicznego
sprzętu OC oraz opracować i przesłać wnioski o wybrakowaniu sprzętu.
6.2. Wdrożenie nowego programu do ewidencji majątku obrony cywilnej na terenie
województwa mazowieckiego.
6.3. Ciągłe uaktualnianie baz danych i procedur w zakresie doraźnych miejsc
zakwaterowania,
przygotowania
pozyskiwania środków transportu oraz
środków niezbędnych do przetrwania dla ewakuowanej ludności
6.4. Utrzymywanie należytych warunków przechowywania sprzętu obrony cywilnej
i sprzętu przeciwpowodziowego
zgromadzonego
w magazynie obrony
cywilnej.
6.5. Weryfikacja bazy danych o budowlach ochronnych w zakresie możliwości ich
wykorzystania
w okresie wystąpienia
zagrożenia
(w "Ocenie stanu
przygotowań OC").
7. W ZAKRESIE SZKOLENIA I POPULARYZACJI
7.1. Prowadzić:
a) ocenę przeszkolenia członków formacji obrony cywilnej oraz personelu
OC miejskich formacji i opracowywać wnioski i propozycje zmian w tym
zakresie,
b) przeglądy i oceny kierunków i priorytetów w szkoleniu ludności w ramach
powszechnej samoobrony oraz opracowywać propozycję zmian w tym
zakresie.
7.2. Uczestniczyć w szkoleniu burmistrzów (równorzędnych) i szkoleniu pracowników
gmin z zakresu obrony cywilnej.
7.3. Przeprowadzić ćwiczenie doskonalące dla pracowników w zakresie obrony
cywilnej miasta Garwolin.
7.4. Popularyzować znajomość zachowań w sytuacjach zagrożenia poprzez
wydawnictwa i kolportaż materiałów informacyjno - poglądowych.
7.5. Współpracować z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w organizowaniu
i prowadzeniu zawodów oraz konkursów o tematyce obrony cywilnej oraz
edukacji dla bezpieczeństwa.
7.6. Promować i popularyzować poprzez lokalne stacje telewizyjne, rozgłośnie
radiowe i redakcje prasowe wśród społeczeństwa, zagadnienia dotyczące
zachowania się w sytuacjach zagrożeń. W szerszym zakresie wykorzystywać
do tego celu strony internetowe urzędu i zakładów pracy.
. 7. Kontynuować współpracę z przedstawicielami mediów publicznych w zakresie
powszechnej samoobrony oraz ostrzegania i alarmowania ludności.
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ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA OBRONY CYWILNEJ
Miasta Garwolin w 2019 roku będzie:
rozwijanie potencjału struktur obrony cywilnej w oparciu o istniejące zasoby, weryfikacja rzeczywistego stanu
przygotowania struktur OC do realizacji zadań obrony cywilnej w czasie wojny oraz doskonalenia działań
przygotowawczych realizowanych w czasie pokoju w oparciu o istniejące przepisy i wytyczne w tym zakresie, a także
kontynuowanie działań związanych ze zmianami prawnymi w ramach procedowanego projektu ustawy o ochronie ludności i
obronie cywilnej.

REALIZACJA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ
W 2019 r. skoncentrowana będzie na:
1) prowadzeniu działań doskonalących w zakresie: planowania i szkolenia w ramach systemów wykrywania zagrożeń,
ostrzegania i alarmowania,
2) kontynuowaniu procesu wdrażania do bieżącej działalności wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca
2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,
3) kontynuowaniu procesu dostosowywania istniejących rozwiązań w dziedzinie obrony cywilnej do aktualnych wyzwań
i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa,
4) analizowaniu i opracowywaniu rozwiązań usprawniających realizację zadań obrony cywilnej w obowiązującym stanie
prawnym w Polsce,
5) działaniach doskonalących w zakresie planowania zadań oraz wzmacniania struktur obrony cywilnej.
- 2-

)

)

SPIS TREŚCI
Przedsięwzięcia w zakresie:

Strona

1. Organizacyjnym

3

2. Planowania

3-4

3. Systemu wykrywania i alarmowania

4-5

4. Łączności radiotelefonicznej

5

5. Ochrony przed skażeniami

5

6. Zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej

6

7. Szkolenia i popularyzacji

7-8

8. W zakresie kontroli

9

9. Harmonogram szkoleń w mieście Garwolin

10

10. Plan kontroli

11

)

)
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L.p.

Treść zadania

-----

Termin

Odpowiedzialny
za wykonanie

Osoba nadzorująca Adnotacjeo
wykonanie
wykonaniu

1. W zakresie organizaeyjnym
1

Aktualizacja wykazu instytucji, przedsiębiorstw i innych podmiotów
przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji 2.01 - 10.02
przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania
cały rok
do realizacji zadań obrony cywilnej.

D. Zając

T.Ołowski

D. Zając

T.Ołowski

D. Zając
Zakłady Pracy

2.

po
Opracowanie i zatwierdzenie Planu działania w zakresie OC na otrzymaniu
rok 2019 oraz przekazanie najważniejszych zamierzeń do Planu planu ze
Powiatowego.
Starostwa

T. Ołówski
Dyrektorzy,
Prezesi

D. Zając

T. Ołówski

*

3.

Aktualizacja Planu ewakuacji III stopnia miasta Garwolin na
wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny.

D. Zając

T. Ołówski

4.

Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli problemowych
i sprawdzających w jednostkach podległych i nadzorowanych.

D. Zając
Dyrektorzy,
Prezesi

T. Ołówski

*
*

5.

Aktualizacja struktur organizacyjnych obrony cywilnej w mieście
Garwolin w aspekcie wykorzystania zasobów osobowych
JednostekOSP do służby w formacjach obrony cywilnej

D. Zając

T. Ołówski

6.

Dokonanie analizy struktur oraz wyposażenia FOC pod kątem
faktycznych możliwości ich wykorzystania w uzgodnieniu
Z WBiZK MUW W Warszawie.

cały rok

D. Zając
Zakłady Pracy
posiadające
Formacje OC

T.Ołowski
Dyrektorzy, Prezesi
ZakładówPracy
posiadających
FormacjeOC

7.

Aktualizacja planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

cały rok

D. Zając

2
2. W zakresie planowania.
1.

Dokonanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej wg
wytycznych Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.01.2017 r.

wg Planu
kontroli
cały rok

T. Ołowski

*

*
*
*

)

)
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8.
9.
10.

11.

12.
13.

Treść zadania

Termin

Uzgodnienie Planu działania Miasta Garwolin w zakresie obrony po otrzymaniu
planu ze
cywilnej na rok 2019 z Starostwem Powiatowym w Garwolinie
Starostwa
cały rok
Aktualizacja Planu obrony cywilnej miasta Garwolin
Współpraca z jednostkami administracji wojskowej - Wojskowym
cały rok.
Komendantem Uzupełnień - w realizacji zadań obrony cywilnej.
Restrukturyzacja formacji obrony cywilnej zgodnie z wytycznymi
Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie
normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony 01- 30.09.2019
cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne
z uwzględnieniem
do wykonywania zadań obrony cywilnej
ramowych struktur organizacyjnych podstawowych zadań formacji
obrony cywilnej.
wg.
Opracowanie planu kontroli realizacji zadań obrony cywilnej na
Planu
Kontroli.
2019 rok.
m. Garwolin
Opracowanie sprawozdania z realizacji wytycznych Szefa OC
po otrzymaniu
Kraju do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r.
wytycznych

Odpowiedzialny
za wykonanie

Osoba
nadzorująca
wykonanie

D. Zając

T.Ołowski

D. Zając

T.Ołowski

D. Zając

T. Ołowski

D. Zając

T. Ołowski

*

D. Zając

T. Ołowski

*

D. Zając

T. Ołowski

*

D. Zając

T.Ołowski

D. Zając

T.Ołowski

Adnotacje
o
wykonaniu

3. W zakresie systemu wykrywania i alarmowania.
Utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń służących do
cały rok
rozpoznania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania ludności
14.
o zagrożeniach, a także systemów łączności wykorzystywanych
na potrzeby SWA.
Sprawdzenie działania Systemu Alarmowania Miasta Garwolin 01 sierpnia 2019
15. w systemie głośne włączenie dnia 01.08.2019 oraz ciche włączenie - głośne włączenie
syren
raz w miesiącu przez cały rok.

*
*

)
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Treśćzadania

Termin

Odpowiedzialny
za wykonanie

Utrzymanie i rozwijanie współpracy z lokalnymi mediami
w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach
D. Zając
cały rok
16.
z uwzględnieniem zasad postępowania po usłyszeniu sygnału
alarmowego wśród ludności.
Prowadzenie edukacji społeczeństwa na imprezach, festynach
lokalnych w zakresie: rodzajów alarmów i sygnałów alarmowych
D. Zając
17. oraz komunikatów ostrzegawczych. Propagowanie
informacji
cały rok
o obowiązujących sygnałach alarmowych na terenie miasta
Garwolin
Współudział w powiatowym ćwiczeniu obronnym -trening S W i A
D. Zając
18.
11 - 20.03.2019
miasta Garwolin
4. W zakresie łączności radiofonicznej. (Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego)
Utrzymywać w stałej sprawności Radiową Sieć Zarządzania
Wojewody Mazowieckiego. Udzielać pomocy w rozbudowie każdywtorek
D. Zając
1 i eksploatacji radiowych systemów łączności na potrzeby OC oraz
roku
przeprowadzić sprawdzenia łączności systemu - raz na tydzień.

Osoba
nadzorująca
wykonanie

Adnotacje
o
wykonaniu

T.Ołowski

*

T.Ołowski

T.Ołowski

*

T.Ołowski

*

T.Ołowski

*

5. W zakresie ochrony przed skażeniami.
1
I

2

I

3
4

I
,

Aktualizacja baz danych w zakresie ochronyprzed skażeniami.
Sprawdzenie przyjętych rozwiązań planistycznych w zakresie
ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów
żywnościowych, pasz oraz ujęć i urządzeń wodnych na wypadek
zagrożenia zniszczeniem.
Sprawdzanie, wzorcowanie radiometrów będących na ewidencji
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Aktualizacja wykazu publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę
w warunkach specjalnych oraz sprawdzenie poprawności ich
funkcjonowania.

cały rok

D. Zając

I

I
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Treść zadania

Termin

Odpowiedzialny
za wykonanie

Osoba
nadzorująca
wykonanie

Adnotacje
o
wykonaniu

6. W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej
1.
2

3

4.

5.

6.

Przesłanie do WBiZK MUW wniosku o przyznanie środków
finansowych w ramach dotacji celowej na realizację zadań obrony
cywilnej na 2019 rok.
Powołać komisję do przeprowadzenia oceny stanu technicznego
sprzętu OC oraz opracować i przesłać wnioski o wybrakowaniu
sprzętu.
Ciągłe uaktualnianie baz danych i procedur w zakresie doraźnych
miejsc zakwaterowania, przygotowania pozyskiwania środków
transportu oraz środków niezbędnych do przetrwania dla
ewakuowanej ludności.
Utrzymywanie należytych warunków przechowywania sprzętu
obrony cywilnej i sprzętu przeciwpowodziowego zgromadzonego
w magazynie obrony cywilnej.
Przesłanie do WBZK MUW rozliczenia z otrzymanych w 2019 r.
środków finansowych na realizację zadań OC w ramach dotacji
celowej w dziale 754, rozdział 75414 - (kserokopie faktur VAT z
dokładnym opisem).
Wdrażanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3
marca 2014 r. w sprawie normatywów, w zakresie zaopatrywania
organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony
cywilnej, z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych
i podstawowych zadań obrony cywilnej,

2.01 - 30.01.

D. Zając

T.Ołowski

*

30.09.2019

D. Zając

T.Ołowski

*

D. Zając

T. Ołowski

*

D. Zając

T.Ołowski

*

D. Zając

T.Ołowski

*

cały rok

cały rok
do 30 dni po
wykonaniu
zadania i
opłaceniu
należności
w zależności od
potrzeb i
możliwości
organizacyjnych i
finansowych
organów obrony
cywilnej

,

D. Zając

T. Ołowski

*

)
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Łp,

Termin

Treść zadania

Odpowiedzialny
za wykonanie

Osoba
nadzorująca
wykonanie

Adnotacje
o
wykonaniu

7.W zakresie szkolenia i popularyzacji.
T.Ołowski
1

Opracowanie harmonogramu szkoleń podstawowych w zakresie
obrony cywilnej na 2019 rok.

2

Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej w
mieście Garwolin oraz jednostkach organizacyjnych podległych i
nadzorowanych na terenie miasta.

3

Szkolenie obsad osobowych elementów organizacyjnych
zabezpieczających proces ewakuacji na wypadek masowego
zagrożenia.

4

Propagowanie, w środkach masowego przekazu, oraz podczas
masowych imprez organizowanych na terenie m. Garwolin ( Dni
Garwolina -czerwiec itp.) zagadnień dotyczących zachowania
się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

5

Opracowywanie artykułów prasowych, ulotek i komunikatów
temat OC i zachowania się w sytuacjach nadzwyczajnych.

na

6

zawodów
oraz
Współudział
w organizacji
i prowadzeniu
konkursów dla młodzieży szkolnej, dotyczących ochrony ludności.

29 marca
15 marca

D. Zając
Zakłady Pracy

wg harmonogr.
D. Zając
szkoleń
z zakresu OC Zakłady Pracy
na 2019 r.
wg harmonogr.
szkoleń
D. Zając
z zakresu OC Zakłady Pracy
na2019r.

Cały rok

D. Zając
Zakłady Pracy

Cały rok

D. Zając
Zakłady Pracy

Cały rok

D. Zając
Zakłady Pracy

Dyrektorzy,
Prezesi
T.Ołowski
Dyrektorzy,
Prezesi
T.Ołowski
Dyrektorzy,
Prezesi
T. Ołowski
Dyrektorzy,
Prezesi
T.Ołowski
Dyrektorzy,
Prezesi
T.Ołowski
Dyrektorzy,
Prezesi

*
*
*
,

)

)

-8-

L.p.

Treść zadania

7

Popularyzowanie,
w prasie fachowej i środkach masowego
OC oraz najlepszych
przekazu,
zagadnień
dotyczących
rozwiązań stosowanych w organach administracji samorządowej,
przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych.

8

Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów szkoleniowych
i literatury specjalistycznej z zakresu ochrony ludności.

9

Realizowanie szkolenia oraz innych form przekazu dla ludności
powszechnej
samoobrony,
z uwzględnieniem
w ramach
szczeblu
lokalnym,
potencjalnych
zagrożeń
na
problematyki
oraz
pomocy
reagowania
na zagrożenia
zapobiegania,
wzajemnej.

10

Współudział struktur organizacyjnych obrony cywilnej w
szkoleniach

obsad

zespołów

i

elementów

organizacyjnych

11

Ćwiczenie
ewakuacji

12

pracowników
miasta
Udział
w naradzie
szkoleniowej
realizujących zadania obrony cywilnej, dotyczącej realizacji zadań
w 2019 r.

Osoba nadzorująca Adnotacje
o
wykonanie
wykonaniu

Termin

Odpowiedzialny
za wykonanie

Cały rok

D. Zając
Zakłady Pracy

T.Ołowski
Dyrektorzy,
Prezesi

Cały rok

D. Zając
Zakłady Pracy

T.Ołowski
Dyrektorzy,
Prezesi

D. Zając
Zakłady Pracy

T. Ołowski
Dyrektorzy,
Prezesi

Cały rok

D. Zając
Zakłady Pracy

T.Ołowski
Dyrektorzy,
Prezesi

wg
harmonogramL
szkoleńz
zakresu obrony
cywilnej
na 2019 r.

D. Zając
(obsada
osobowa
Planów
ewakuacji)

T. Ołowski

maj/
październik

Burmistrz!
Pracownik insp.
OC

Wojewoda

Cały rok

*

)

,)
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L.p.

Termin

Treść zadania

Odpowiedzialny
za wykonanie

Osoba nadzorująca
wykonanie

Adnotacje
o
wykonaniu

8. W zakresie kontroli.

1.

*

Prowadzić kontrole kompleksowe i re kontrole w zakresie
realizacji zadań z obrony cywilnej w jednostkach podległych
i nadzorowanych na terenie miasta Garwolin:

o sposobie realizacji zadań oznaczonych w uwagach

Miasto Garwolin.

D. Zając
Listopad
ZakładyPracy

T.Ołowski
Dyrektorzy,
Prezesi

zakłady pracy powiadamiają w określonym terminie Burmistrza

)

)

-9 -

L.p.

Treść zadania

Termin

Odpowiedzialny
za wykonanie

Osoba nadzorująca
wykonanie

8. W zakresie kontroli.

1.

*

Prowadzić kontrole kompleksowe i re kontrole w zakresie
realizacji zadań z obrony cywilnej w jednostkach podległych
i nadzorowanych na terenie miasta Garwolin:

o sposobie

Miasto Garwolin.

D. Zając
Listopad
Zakłady Pracy

T. Ołowski
Dyrektorzy,
Prezesi

realizacji zadań oznaczonych w uwagach zakłady pracy powiadamiają w określonym terminie Burmistrza

Adnotacje
o
wykonaniu

)
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HARMONOGRAM

SZKOLEŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ
w mieście GarwoIin na 2019 rok

Termin

L.p.

Treść zadania

1.

Udział w szkoleniu, w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
Burmistrza Miasta Garwolin

maj

2.

Szkolenie terenowych organów obrony cywilnej.

maj

3.

Szkolenie mieszkańców miasta w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej
ze szczególnym uwzględnieniem powszechnej samoobrony oraz procedur
postępowania w procesie ewakuacji na wypadek masowego zagrożenia
poprzez kolportowanie ulotek, broszur oraz gier i Quizów tematycznych
podczas obchodów Dni Garwolina.

czerwiec

4.

Szkolenie: kadry kierowniczej i pracowników urzędu oraz dyrektorów,
prezesów i
kierowników
jednostek podległych i nadzorowanych
w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej ze szczególnym
uwzględnieniem powszechnej samoobrony oraz procedur postępowania w
procesie ewakuacji na wypadek masowego zagrożenia.

listopad

Odpowiedzialny
za wykonanie

Osoba
nadzorująca
wykonanie

Dyrektor WBZK
w W-wie

Wojewoda

Dyrektor WBZK
w W-wie
Kier. Wydziału
Bezpieczeństwa
i Zarządzania
Kryzysowego
T. Ołowski
insp. D. Zając
Kier. Wydziału
Bezpieczeństwa
i Zarządzania
Kryzysowego
T. Ołowski
Insp. D. Zając

Wojewoda

Burmistrz Miasta

Burmistrz Miasta

Adnotacje
o
wykonaniu

)

)
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PLAN
kontroli Urzędu Miasta Garwolin
w zakresie obrony cywilnej w 2019 rok.
L.p.

Nazwa kontrolowanej komórki
organizacyjnej

Wydział Urzędu przeprowadzający
kontrolę

Forma kontroli

Termin
kontroli

Okres objęty
kontrolą

WydziałBezpieczeństwai Zarządzania
Kryzysowego,

kompleksowa

30 listopad

od 2012 roku.

1.

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Sp. z o. o. w Garwolinie
przeniesiona z 2018 roku

2

Publiczna Szkoła Podstawowa

WydziałBezpieczeństwai Zarządzania
Kryzysowego,

kompleksowa

30 listopad

od 2014 roku.

nr 1

j

Opracował:
insp. OC D.

