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1. Dokumenty i inne plany strategiczne:

1.1. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 września 2019 r. w sprawie opracowywania rocznych i wieloletnich planów
działania w zakresie obrony cywilnej;

1.2. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 28 grudnia 2020 r. do działalności w dziedzinie ochrony ludności, ochrony
przeciwpożarowej i obrony cywilnej w 2021 i 2022 r.;

1.3. Wytyczne Wojewody Mazowieckiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 1 grudnia 2021 r. do działalności w dziedzinie
obrony cywilnej na terenie województwa mazowieckiego w 2022 r;

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 miasta Garwolin 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.

1) przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, odbudowa i tworzenie rezerw zasobów materiałowych i sprzętowych
niezbędnych do działań ochronno-ratowniczych;

2) 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.

Realizacja zadań obrony cywilnej w 2022 r. skoncentrowana będzie na:

1) współpracy przy opracowywaniu regulacji prawnych kompleksowo regulujących problematykę obrony cywilnej poprzez
kontynuowanie prac związanych z procedowaniem projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz

opracowywaniem aktów wykonawczych do tejże ustawy;
2) analizie potrzeb i ocenie przygotowania istniejących struktur i zasobów na terenie gminy i powiatu do realizacji zadań w stanach

nadzwyczajnych w zakresie ochrony ludności;
3) zaopatrywaniu formacji obrony cywilnej w normatywny sprzęt oraz środki techniczne i umundurowanie niezbędne do

wykonywania zadań;
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4) modernizacji radiowego analogowego systemu alarmowania i powiadamiani ludności;
5) prowadzeniu działań związanych z budowaniem zdolności stałej adaptacji ochrony ludności wobec stale zmieniających się

zagrożeń i wyzwań uwzględniających współpracę ze środowiskiem akademickim oraz naukowo-badawczym, a także do
wypełniania zobowiązań międzynarodowych;

3. Zaplanowane przedsięwzięcia i zadania.

Lp. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi
W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM

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

1. przewidzianych do prowadzenia przygotowań
i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony Szef OC Zakładów
cywilnej. I kwartał

Szef OC Miasta
Opracowanie sprawozdania i jego

l-II kwartał przekazanie do Szefa OC Powiatu
Dokonanie analizy realizacji zadań nastąpi po otrzymaniu pisma od Szefa
wynikających z Wytycznych Szefa OCK oraz OC Powiatu określającego zasady

2. Szefa OC Województwa do działalności za Szef OC Zakładów I-II kwartał wykonania przedmiotowego zadania.
2021 r. oraz sporządzenie sprawozdania
w tym zakresie.

3



Lp. I Zadanie I Realizujący Termin realizacji Uwagi
W ZAKRESIE PLANOWANIA

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

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

1. Opracowanie planu działania w zakresie obrony
Obrony Cywilnej Powiatu

cywilnej na 2022 rok. Na podstawie Wytycznych Szefa
Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27
września 2019 r. w sprawie

Szef OC Zakładów I kwartał opracowywania rocznych i wieloletnich
planów działania w zakresie obrony
cywilnej po otrzymaniu pisma od Szefa
Obrony Cywilnej Miasta.

Dokonanie Oceny stanu przygotowań Szef OC Miasta
w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej za do 31 stycznia
2019 r. zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony
Cywilnej Województwa z dnia 13.01.2017 r.

2. w sprawie opracowywania oceny stanu
przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej Szef OC Zakładów do 20 stycznia
w województwie mazowieckim.
Realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających
z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Zgodnie z rekomendacjami Szefa

3. Kontrolerów Szefa Obrony Cywilnej Kraju Szef OC Miasta Obrony Cywilnej Województwa
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim II-IV kwartał przekazanymi na odprawie z szefami
w przedmiocie "Przygotowanie formacji obrony obrony cywilnej powiatów w dn. 31
cywilnej i ratowników do przeprowadzenia działań sierpnia 2020 roku.
ratowniczych".

4. Szef OC Miasta I kwartał
Aktualizacja planu obrony cywilnej.

I kwartałSzef OC Zakładów
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Lp. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi

5. Szef OC Miasta
Aktualizacja planu ewakuacji.

I kwartał

Szef OC Zakładów I kwartał

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

Szef OC Miasta
Po otrzymaniu Planu działania

Sporządzenie rocznego planu działania IV kwartał w zakresie obrony cywilnej Szefa
w zakresie Obrony Cywilnej na 2023 r. Obrony Cywilnej Powiatu.

7. i dokonanie 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 Szef OC Miasta IV kwartał3 marca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie Na bieżąco

8. 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 formacji Szef OC Zakładów IV kwartał Na bieżąco
obrony cywilnej.
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Lp. Zadanie Realizujący Termin Uwagirealizacji
W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

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

1. produktów żywnościowych i pasz, a także Po otrzymaniu powiadomieniaujęć i urządzeń wodnych na wypadek Szef OC Zakładów l-IV kwartał z Miasta Garwolinzagrożenia zniszczeniem.
Aktualizacja ewidencji publicznych urządzeń Szef OC Miasta l-IV kwartał Po otrzymaniu powiadom ien ia
umożliwiających zaopatrywanie ludności z Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

2. w wodę na wypadek wystąpienia sytuacji Po otrzymaniu powiadomienia
kryzysowych. Szef OC Zakładów l-IV kwartał z Miasta Garwolin

Sprawdzenie, wzorcowanie radiometrów Szef OC Miasta l-IV kwartał
Po otrzymaniu powiadomienia

będących na ewidencji Mazowieckiego z Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

3. Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Po otrzymaniu powiadomienia
użytkowanych na terenie miasta Garwolin Szef OC Zakładów l-IV kwartał z Miasta Garwolin

4. Aktualizacja ewidencji punktów zabiegów Szef OC Miasta l-IV kwartałspecjalnych.
5 Rozdysponowywanie asortymentu

przeznaczonego na przeciwdziałanie COVID- Szef OC Miasta l-IV kwartał
19.

6. Bieżąca analiza ilości i jakości sprzętu
znajdującego się na wyposażeniu Szef OC Miasta l-IV kwartałmagazynów OC w odniesieniu do istniejących
potrzeb.

7. Aktualizacja wykazu obiektów budowlanych Szef OC Miastaprzeznaczonych do zbiorowej ochrony I kwartał Brak
ludności na wypadek masowego zagrożenia. Szef OC Zakładów I kwartał
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Lp. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi
W ZAKRESIE WYKRYWANIA ZAGROŻEN, OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA.

Szef OC Miasta
1. Organizacja treningów Systemu Wykrywania Drużyna Wykrywania i l-IV kwartał Zgodnie z decyzja przekazaną przez

i Alarmowania. Alarmowania miasta Garwolin (
Centralny Ośrodek Analizy SkażeńKomendant Drużyny oraz

Komendanci Sekcli_{_DWAl

Aktualizacja obsad osobowych formacji
obrony cywilnej działających w Systemie Szef OC Miasta l-IV kwartał2. Wykrywania i Alarmowania.

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

i Alarmowania.

Doposażenie formacji obrony cywilnej Szef OC Miasta l-IV kwartał4. w sprzęt.

Modernizacja i rozbudowa systemu Po rozstrzygnięciu przetargu przez
ostrzegania i alarmowania ludności. Szef OC Miasta l-IV kwartał WBiZK MUW w Warszawie5.

6. Utrzymanie ' . technicznejw sprawnoset
urządzeń służących do rozpoznania zagrożeń
oraz ostrzegania i alarmowania ludności

Szef OC Miasta l-IV kwartało zagrożeniach, a także systemów łączności
wykorzystywanych na potrzeby SWA.

7



Lo. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi
W ZAKRESIE ŁACZNOŚCI RADIOTELEFONICZNEJ (RADIOWEJ SIECI ZARZĄDZANIA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO).

1. Modernizacja Radiowej Sieci Zarządzania Szef OC Miasta l-IV kwartał Po otrzymaniu dofinansowania
Wojewody Mazowieckieco.

l-IV kwartał Cotygodniowa kontrola funkcjonowania
2. Test łączności radiowej. Szef OC Miasta (każdy wtorek

Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody
Mazowieckiego w celu sprawdzenia

roku) właściwej pracy użytkowników.
Udział w treningu radiowym systemu Szef OC Miasta l-IV kwartał Zgodnie z harmonogramem określonym3. ostrzegania ludności cywilnej i wojsk przez Centrum Operacji Powietrznych.
o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.

Aktualizacja bazy danych dotyczących Szef OC Miasta l-IV kwartał Na bieżąco
4. abonentów radiotelefonicznych.

PLAN TRENINGOW ELEMENTOW SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ WCZESNEGO OSTRZEGANIA.

Trening radiowy w systemie ostrzegania Szef OC Miastaludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach l-IV kwartał Uczestnictwo
1. uderzeniami z powietrza.

20.01; 17.02;

Trening radiowy w systemie ostrzegania 17.03; 21.04;
19.05; 23.06;2. ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach Szef OC Miasta 21.07; 18.08;uderzeniami z powietrza. 15.09; 20.10;
17.11; 15.12.

W ZAKRESIE SZKOLEN.

Szkolenie kierowników komórek Szef OC Miasta Uczestnictwo przedstawiciela miasta
1. organizacyjnych realizujących zadania obrony II kwartał w szkoleniu, po powiadomieniu z WBZK

cywilnej w mieście Garwolin MUW.
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Lp. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi

Szkolenie dla nowo zatrudnionych pracowników Udział po otrzymaniu powiadomienia
2. realizujących zadania obrony cywilnej Szef OC Miasta II-III kwartał o szkoleniu z WBZK MUW.

w jednostkach samorządu terytorialnego.

Szkolenie kadry kierowniczej i pracowników III-IV kwartał Po otrzymaniu dofinansowan iaSzef OC Miasta Wg planu szkoleń3. realizujących zadania obrony cywilnej oraz z WBiZK M UW w Warszawie
członków formacji OC w mieście Garwolin. miasta na 2022 r.

Szkolenie personelu wchodzącego w skład Szef OC Miasta III-IV kwartał
4. zespołów organizacyjnych zabezpieczających Wg planu szkoleń

ewakuację (przyjęcie) ludności. miasta na 2022 r.

W ZAKRESIE CWICZEN.

1. Współudział struktur obrony cywilnej miasta Szef OC Miasta III-IV kwartał
Po otrzymaniu dofinansowania z WBZK

w ćwiczeniach tematycznie związanych Komendanci oraz nowi Wg planu szkoleń MUW.
z bezpieczeństwem narodowym. członkowie FOC miasta na 2022 r.

W ZAKRESIE POWSZECHNEJ SAMOOBRONY ORAZ INNEJ DZIAŁALNOSCI EDUKACYJNO-INSTRUKTAŻOWEJ DLA LUDNOSCI.

Publikowanie i propagowanie zagadnień
dotyczących zachowania się w sytuacjach III-IV kwartał

1. zagrożenia życia i zdrowia: Szef OC Miasta
./ zapoznanie ludności zasadami

Wg planów szkoleń
Z miasta na 2022 r.

postępowania podczas zakażeń Publikacje na:
epidemiologicznych; - stronie internetowej urzędu oraz

./ zapoznanie z zasadami ewakuacji z rejonów regionalnych
zagrożonych, stronach portali internetowych;

./ zapoznanie z zasadami postępowania po - na tablicach, gablotach ściennych;
ogłoszeniu sygnałów alarmowych, - podczas masowych imprez plenerowych

./ zapoznanie z zasadami postępowania
w sytuacji zagrożenia niebezpiecznymi
substancjami chemicznymi,

./ zapoznanie z zasadami udzielania
pierwszej pomocy przed medycznej.
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L_Q. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi
W ZAKRESIE FINANSOWANIA.

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

1. udzielenie dotacji celowej na realizację zadań Szef OC Miasta 28.02.2022 r. o udzielenie dotacji celowej z budżetu
obrony cywilnej na 2022 r. państwa zamieszczonej na stronie

internetowej MUW.

Sporządzenie i podpisanie umów o udzielenie Po otrzymaniu informacji z W B i Z K MUW2. dotacji celowej w dziale 754, rozdział 75414 na Szef OC Miasta I - " kwartał w W-wie2022 rok.

Przesłanie do WBZK MUW sprawozdania z

3. wykorzystania dotacji celowych na realizację Szef OC Miasta IV kwartał W ciągu 30 dni od zakończenia zadaniazadań obrony cywilnej w 2020 roku przez miasto
Garwolin.

W ZAKRESIE KONTROLI.
Przygotowa n ie i przeprowadzenie kontroli
w zakresie realizacji zadań pIanistyczno-
organizacyjnych zgodnie z § 4 rozporządzenia

III-IV kwartał Wg własnego planu kontroli1. Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. Szef OC Miasta zewnętrznych Miasta Garwolinw sprawie szczegółowego zakresu działania
szefa obrony cywilnej województw, powiatów
i gmin.
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PLAN WYDATKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z OBRONĄ CYWILNĄ.

Lp. Zaplanowane środki Źródło finansowania
Przedsięwzięcie

(w tys. zł) (kwota w tys. zł)
Uwagi

Podpisane porozumienie

Modernizacja i utrzymanie systemów alarmowania Budżet państwa -
z Wojewodą Mazowieckim

1. w sprawie modernizacji.
i powiadamiania. Budżet miasta - 3 Kwota dofinansowania po

rozstrzygnięciu przetargu.

Szkolenia i ćwiczenie w zakresie obrony cywilnej. 16
Budżet państwa - 13 Po otrzymaniudofinansowania2. Budżet miasta - 3 z WBZK MUW.

Plan kontroli
Lp. Temat kontroli Nazwa kontrolowanego Termin przeprowadzenia Uwagipodmiotu kontroli

1. Realizacja zadań planistyczno-organizacyjnych Publiczna Szkoła IV kwartał Okres objęty kontrolą: 2018
z zakresu obrony cywilnej. Podstawowa nr.2 - 2021

Opracował:
Insp. ds. OC D
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