
Zarządzenie Nr 262/2013 

Wójta Gminy Sieroszewice 

Szefa Obrony Cywilnej Gminy  

z dnia 16 kwietnia 2013 roku 

 

w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Sieroszewice 

 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2012 r. poz.461 ze. zm.), § 3 pkt 3 i § 5 ust. 1 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i 

gmin (Dz. U. nr 96, poz. 850), Wytycznych  Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27.12.2011 

roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin 

oraz Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Ostrowskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w 

sprawie opracowania powiatowego i gminnych planów obrony cywilnej zarządzam, co 

następuje: 

 

 

§ 1. Opracowanie Planu Obrony Cywilnej Gminy Sieroszewice powierzam inspektorowi ds. 

obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 

 

§ 2. Plan należy opracować do dnia 28 czerwca 2013 r.  

 

§ 3. Plan Obrony Cywilnej powinien odwoływać się do informacji zawartych w Planie 

Zarządzania Kryzysowego, o którym mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 roku o 

zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), dokonując korelacji 

danych rzeczowo – materiałowych i osobowych oraz informacji zawartych w Planie 

Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Sieroszewice  w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

 

§ 4. 1. Podczas opracowywania Planu należy realizować zalecenia wynikające z Wytycznych 

Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie opracowania planów 

obrony      cywilnej powiatu i gmin. 

2.  Plan podlega uzgodnieniu z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu Ostrowskiego. 

3.  Uzgodniony Plan zatwierdza Szef Obrony Cywilnej Gminy Sieroszewice. 

 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sieroszewice. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

Zarządzenia Nr 262/2013 

Wójta Gminy Sieroszewice 

Szefa Obrony Cywilnej Gminy  

z dnia 16 kwietnia 2013 roku 

 

w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Sieroszewice 

 

                                                                                      

Obecna struktura i treść planu obrony cywilnej gminy nie przystoi do istniejących 

realiów i nie odpowiada wyzwaniom w zakresie ochrony ludności.  

 Celem „nowego” planu jest zapewnienie systemowego, skoordynowanego                               

i efektywnego działania w sytuacji zagrożeń, niezależnie od ich przyczyny oraz ustalenie 

zasad i procedur udzielania pomocy przez szczebel wyższy. Plan powinien umożliwić 

sprawne osiągnięcie gotowości do realizacji skutecznej ochrony ludności w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 

 W związku z powyższym staje się zasadne podjęcie owego zarządzenia. 

 


