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1. Dokumenty i inne plany strategiczne:

1.1. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 12 lutego 2021 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2021 roku.
1.2. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 września 2019 r. w sprawie opracowywania rocznych i wieloletnich planów

działania w zakresie obrony cywilnej.
1.3. Wieloletniego Planu Działania w Zakresie Obrony Cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Miasta Garwolin na lata 2020 - 2024.
1.4. Plan Obrony Cywilnej Powiatu Garwolińskiego.
1.5. Plan Obrony Cywilnej Miasta Garwolin.
1.6. Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia III stopnia powiatu garwolińskiego na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa

państwa i wojny.
1.7. Plan operacyjny funkcjonowania Miasta Garwolin.
1.8. Plan ochrony zabytków na terenie Miasta Garwolin.

2. Przyjęte kierunki działania.
Zasadniczym kierunkiem działania obrony cywilnej w 2021 r. będzie kontynuacja działań przygotowawczych struktur
obrony cywilnej do prowadzenia działań ratowniczych na bazie sił i środków jednostek organizacji pozarządowych
i innych podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz wdrażanie nowych regulacji
dotyczących obrony cywilnej po ich ustanowieniu.

Realizacja zadań obrony cywilnej w 2021 r. skoncentrowana będzie na:
2.1. Wdrażaniu nowych regulacji prawnych i aktów urzędowych dotyczących realizacji zadań obrony cywilnej.
2.2. Angażowaniu jednostek organizacji pozarządowych (OSP, WOPR oraz innych) w przygotowania struktur

obrony cywilnej.
2.3. Modernizacji radiowego analogowego systemu alarmowania i powiadamiania ludności opartego o elektroniczne syreny

alarmowe.
2.4. Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, odbudowa i tworzenie rezerw zasobów materiałowych i sprzętowych

niezbędnych do działań ochronno-ratowniczych.
2.5. Prowadzenie działań związanych z opracowywaniem i aktualizacją planów obrony cywilnej.
2.6. Wdrażanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania
organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.
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2.7. Wdrażanie postanowień Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej z 2020 r. dotyczących obrony cywilnej,
w tym m.in. budowania odporności państwa na zagrożenia, zapewnienia powszechnego charakteru obrony cywilnej
i ochrony ludności oraz gromadzenie i utrzymywanie zdolności do odtwarzania niezbędnych zasobów oraz
zredefiniowania systemu obrony cywilnej i ochrony ludności, nadając mu powszechny charakter z położeniem nacisku
na budowanie zdolności do stałej adaptacji systemu wobec zmieniających się wyzwań i zagrożeń.

2.8. Pozyskiwanie środków na realizację zadań obrony cywilnej.
2.9. Prowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.

3. Zaplanowane przedsięwzięcia i zadania.

Lp. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi
W zakresie organizacyjnym

Aktualizacja wykazu jednostek OSP włączonych do Szef OC Miasta I kwartał
1. KRSG

Szef OC Zakładów I kwartał

Aktualizacja wykazów instytucji, przedsiębiorstw i Szef OC Miasta I kwartał
innych podmiotów przewidzianych do prowadzenia

2. przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie Szef OC Zakładów I kwartałobrony cywilnej.

Dokonanie analizy realizacji zadań wynikających z
Opracowanie sprawozdania i jego przekazanie
do Szefa OC Powiatu nastąpi po otrzymaniu

Wytycznych Szefa OCK oraz Szefa OC Szef OC Miasta l-II kwartał pisma od Szefa OC Powiatu określającego
3

Województwa do działalności za 2020 r. oraz zasady wykonania przedmiotowego zadania.
sporządzenie sprawozdania w tym zakresie.

l-II kwartał
Opracowanie sprawozdania i jego przekazanie

Szef OC Zakładów do Starostwa Powiatowego w Garwolinie nastąpi
po otrzymaniu pisma od Szefa OC Miasta.
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Lp. I Zadanie Realizujący Termin realizacii Uwagi
W zakresie planowania

Na podstawie Wytycznych Szefa Obrony
Cywilnej Kraju z dnia 27 września 2019 r.

Szef OC Miasta I kwartał w sprawie opracowywania rocznych
i wieloletnich planów działania
w zakresie obrony cywilnej po otrzymaniu

Aktualizacja wieloletniego planu działania (2020-2024) pisma od Szefa Obrony Cywilnej Powiatu
w zakresie obrony cywilnej ze względu na sytuację

Na podstawie Wytycznych Szefa Obrony1. pandemiczną panującą w kraju oraz planu działania na
2021 rok. Cywilnej Kraju z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie opracowywania rocznych
Szef OC Zakładów I kwartał i wieloletnich planów działania w zakresie

obrony cywilnej po otrzymaniu pisma od
Szefa Obrony Cywilnej Miasta.

Dokonanie Oceny stanu przygotowań w zakresie ochrony Szef OC Miasta do 31 stycznialudności i obrony cywilnej za 2020 r. zgodnie z
wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia

2.
13.01.2017 r. w sprawie opracowywania oceny stanu
przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej w Szef OC Zakładówwojewództwie mazowieckim. do 25 stycznia

Realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli
przeprowadzonej przez Zespół Kontrolerów Szefa

3. Obrony Cywilnej Kraju w Mazowieckim Urzędzie Szef OC Miasta II-IV kwartał Po otrzymaniu powiadomienia od SzefaWojewódzkim w przedmiocie "Przygotowanie formacji Obrony Cywilnej Powiatu.obrony cywilnej i ratowników do przeprowadzenia działań
ratowniczvch".

4. Aktualizacja planu obrony cywilnej. Szef OC Miasta I kwartał Raz w roku

5. Szef OC Miasta I kwartał Raz w roku
Aktualizacja planu ewakuacji. I kwartał

Szef OC Zakładów Raz w roku
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Lp. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi

6. Aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Szef OC Miasta I kwartał Na bieżąco

Po otrzymaniu Planu działania
Sporządzenie rocznego planu działania Szef OC Miasta IV kwartał w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony
w zakresie Obrony Cywilnej na2022 rok i dokonanie Cywilnej Powiatu.

7. jego uzgodnień zgodnie z obowiązującymi
zasadami. Po otrzymaniu Planu działania

Szef OC Zakładów IV kwartał w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony
Cywilnej Miasta Garwolin.

Restrukturyzacja formacji obrony cywilnej zgodnie z
wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 Szef OC Miasta IV kwartał Na bieżącomarca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie

8. zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej
w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie
niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej IV kwartałz uwzględnieniem ramowych struktur
organizacyjnych i podstawowych zadań formacji Szef OC Zakładów Na bieżąco
obrony cywilnej.



-
Realizujący Termin UwagiLp. Zadanie realizacji

W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej.

Aktualizacja baz danych w zakresie ochrony płodów Szef OC Miasta l-IV kwartał Po otrzymaniu powiadomienia ze
rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

1. żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń Po otrzymaniu powiadomienia z Miasta
wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem. Szef OC Zakładów l-IV kwartał Garwolin

Szef OC Miasta l-IV kwartał Po otrzymaniu powiadomienia zeAktualizacja ewidencji publicznych urządzeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie.
2. umożliwiających zaopatrywanie ludności w wodę

Po otrzymaniu powiadomienia z Miastana wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Szef OC Zakładów l-IV kwartał Garwolin

Sprawdzenie, wzorcowanie radiometrów będących Szef OC Miasta l-IV kwartał
Po otrzymaniu powiadomienia ze
Starostwa Powiatowego w Garwolinie.na ewidencji Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie użytkowanych na Po otrzymaniu powiadomienia z Miasta3. terenie miasta Garwolin Szef OC Zakładów l-IV kwartał Garwolin
Aktualizacja wykazu obiektów budowlanych Szef OC Miasta Na podstawie danych z oceny stanu
przeznaczonych do zbiorowej ochrony ludności na I kwartał przygotowań w zakresie ochrony ludności i

4. wypadek masowego zagrożenia.
Szef OC Zakładów I kwartał obrony cywilnej gmin za rok 2020.

5. Rozdysponowywanie asortymentu Szef OC Miasta I - IV kwartał
Na bieżącoprzeznaczonego na przeciwdziałanie COVID-19.

Szef OC Zakładów/ Ludność I - IV kwartał

Restrukturyzacja formacji obrony cywilnej zgodniej l-IV kwartał Po otrzymaniu powiadomienia
6. z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 Szef OC Miasta z Starostwa Powiatowego w Garwolinie.marca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie

zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w
sprzęt, środki techniczne i umundurowanie
niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej Po otrzymaniu powiadomienia
z uwzględnieniem ramowych struktur Szef OC Zakładów l-IV kwartał z Miasta Garwolin
organizacyjnych i podstawowych zadań formacji
obrony cywilnej.

5
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W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania.
l Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi
p. 

Szef OC Miasta Drużyna
Wykrywania i Alarmowania l-IV kwartał Każda gmina (miasto) bierze udział1. Organizacja treningów Systemu Wykrywania miasta Garwolin Komendant (piątek ostatniego

i Alarmowania. Drużyny oraz Komendanci Sekcji miesiąca kwarta/u) W treningu, raz w kwartale.
(DWA)

Utworzenie i aktualizacja obsad osobowych formacji

2.
obrony cywilnej działających w Systemie Wykrywania i Szef OC Miasta l-IV kwartał Proces prowadzony na bieżąco
Alarmowania.

Udział w konferencjach, warsztatach szkoleniowych i Po otrzymaniu informacji od Szefa OC
3. odprawach dotyczących Krajowego Systemu Szef OC Miasta l-IV kwartał Powiatu.Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Modernizacja i rozbudowa systemu ostrzegania i Szef OC Miasta
l-IV kwartał4. alarmowania ludności.

Utrzymanie w ' . technicznej urządzeń Po otrzymaniu dofinansowania z WBiZKsprawnoset
MUW w Warszawie

5.
służących do rozpoznania zagrożeń oraz ostrzegania i Szef OC Miastaalarmowania ludności o zagrożeniach, a także systemów l-IV kwartał
łączności wykorzystywanych na potrzeby SWA.

W zakresie łączności radiotelefonicznej (Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckieao).
1. Modernizacja Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Szef OC Miasta

Mazowieckiego. l-IV kwartał Po otrzymaniu dofinansowania

l-IV kwartał
Cotygodniowa kontrola funkcjonowania

2. Sprawdzanie łączności radiowej. Radiowej Sieci Zarządzania WojewodySzef OC Miasta (każdy roboczy Mazowieckiego w celu sprawdzenia
wtorek roku) właściwej pracy użytkowników.

Udział w treningu radiowym systemu ostrzegania
Zgodnie z harmonogramem określonym3. ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z Szef OC Miasta l-IV kwartał

powietrza. przez Centrum Operacji Powietrznych.

4. Aktualizacja bazy danych dotyczących abonentów Szef OC Miasta l-IV kwartał Na bieżącoradiotelefonicznych.
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UwaaiLp. Zadanie Realizujący Termin realizacji
Plan treningów elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzeqania.

Trening radiowy w systemie ostrzegania ludności
cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami
z powietrza.

Szef OC Miasta l-IV kwartał Uczestnictwo1.

W zakresie szkoleń.

1.
Szkolenie kierowników komórek organizacyjnych
realizujących zadania obrony cywilnej w mieście
Garwolin

Szef OC Miasta II kwartał Uczestnictwo przedstawiciela miasta
w szkoleniu, po powiadomieniu z WBZK MUW.

2.

Szkolenie dla nowo zatrudnionych pracowników
realizujących zadania obrony cywilnej
w jednostkach samorządu terytorialnego.

Szef OC Miasta II-III kwartał Udział po otrzymaniu powiadomienia
o szkoleniu z WBZK MUW i Starostwa
Powiatoweqo w Garwolinie

3.
Szkolenie doskonalące kadry kierowniczej
i pracowników realizujących zadania obrony

cywilnej w mieście Garwolin.
Szef OC Miasta II-IV kwartał Forma szkolenia uwarunkowana od rozwoju

sytuacji związanej z Covid-19

Zasady ewakuacji osób z budynków użyteczności
publicznej na wypadek zagrożeń pożarowych
i terrorystycznych

Szef OC Miasta
III-IV kwartał

Wg planu szkoleń
miasta na 2020- 24 r.

Internet, e-Iearming4.

W zakresie ćwiczeń.

Szef OC Powiatu IV kwartał Współudział w ćwiczeniu powiatowym z
zakresu realizacji zadań obrony cywilnej

1. Ćwiczenie powiatowe z zakresu realizacji zadań
obronnych (epizot realizacji zadań obrony
cywilnej)

W zakresie powszechnej samoobrony oraz innej działalności edukacyjno-instruktażowej dla ludności.
Szkolenie pracowników oraz ludności
niezorganizowanej w zakresie zadań obrony cywilnej
ze szczególnym uwzględnieniem powszechnej
samoobrony oraz procedur postępowania
w sytuacjach kryzysowych, w tym epidemii (pandemii)
zakażeń wirusami.

Szef OC Miasta
~_I_"_-I_V_k_w_a_rt_a_ł_--1 Publikacje na stronie internetowej urzędu oraz

stronach portali internetowych, wykład,
prezentacja, e-IearmingWg planów szkoleń

miasta na 2020-24 r.

1.
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Lp. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi
W zakresie finansowania.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w
Przesłanie do WBZK MUW wniosków instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie

1. o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań Szef OC Miasta 31.01. dotacji celowej z budżetu państwa
obrony cywilnej na 2021 r. zamieszczonej na stronie internetowej

MUW.

Sporządzenie i podpisanie umów o udzielenie
Szef OC Miasta . ~.- I - II kwartał Po otrzymaniu informacji z W B i Z K MUW2. dotacji celowej w dziale 754, rozdział 75414 na w W-wie2021 rok.

Przesłanie do WBZK MUW sprawozdania
3. z wykorzystania dotacji celowych na realizację Szef OC Miasta IV kwartał W ciągu 30 dni od zakończenia zadaniazadań obrony cywilnej w 2021 roku przez miasto

Garwolin.

W zakresie kontroli.
Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli Wg własnego planu kontroli Miasta Garwolinw zakresie realizacji zadań planistyczno- III-IV kwartał zaplanowanych do realizacji na lata 2020-organizacyjnych zgodnie z § 4 rozporządzenia 2024.1. Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. Szef OC Miasta Dodatkowo niezrealizowane z powoduw sprawie szczegółowego zakresu działania l-IV kwartał pandemii kontrole z roku 2020 przeniesioneszefa obrony cywilnej województw, powiatów i do realizacji na rok 2021gmin.

oPlan wydatków na cele związane z obroną cywilną
Lp. Przedsięwzięcie Zaplanowane środki Zródło Uwagi

(w tys. zł) finansowania

Modernizacja i utrzymanie systemów Budżet państwa
Zaplanowana przebudowa systemu ze1. alarmowania i powiadamiania. 3,0 zł Budżet miasta - 3,0 zł.
środków programu "Mazowieckie Syreny

Szkolenia i ćwiczenie w zakresie obrony Budżet miasta - 1,0 zł.
Plus"

2. cywilnej. 1,0 zł
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Plan kontroli
Nazwa kontrolowanego Termin

Lp. Temat kontroli przeprowadzenia Uwagipodmiotu kontroli
Okres objęty kontrolą: 2017 - 2020

1. Realizacja zadań pIanistyczno- Publiczna Szkoła Podstawowa nr.5 IV kwartał Przedmiotową kontrolę ze względu na
organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej. pandemię przeniesiono do realizacji w 2021

roku.

2. Realizacja zadań pIanistyczno- Przedsiębiorstwo Wodociągów i IV kwartał Okres objęty kontrolą: 2018 - 2021organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej. Kanalizacji Sp. z 0.0. w Garwolinie


