
Zarządzenie Nr 15.2013 

Burmistrza Drezdenka 

z dnia 01 marca 2013r. 

w sprawie opracowania planu obrony cywilnej Gminy Drezdenko. 

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), art. 7 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

w związku z § 3 pkt. 2 oraz § 4 pkt 4 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), a także zarządzenia 

Nr 171 Wojewody Lubuskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatów i gmin. 

zarządza się, co następuje: 

§1. W celu ustalenia zasad oraz określenia sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na okres 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny opracować Plan Obrony Cywilnej 

Gminy Drezdenko.  

§2. Dokument wymieniony w § 1 opracować zgodnie z wytycznymi Starosty Strzelecko-

drezdeneckiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony 

cywilnej gmin. 

§3. Zobowiązuję kierowników referatów, samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego           

w Drezdenku oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do udzielenia 

merytorycznej pomocy oraz przekazania niezbędnych danych do opracowania dokumentów 

wymienionych w § 1 niniejszego zarządzenia. 

§4. Odpowiedzialnym za opracowanie planu obrony cywilnej Gminy Drezdenko czynię 

podinspektora ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p-poż. Urzędu Miejskiego  

w Drezdenku. 

§5. Plan obrony cywilnej Gminy Drezdenko podlega uzgodnieniu ze Starostą Strzelecko-

Drezdeneckim – Szefem Obrony Cywilnej Powiatu i zatwierdzeniu przez Burmistrza 

Drezdenka – Szefa Obrony Cywilnej Gminy. 

§6. Zakończenie prac związanych z opracowaniem planu obrony cywilnej gminy ustala się na 

dzień 20 marca 2013 roku. 

§7. Plan obrony cywilnej gminy wraz z niezbędnymi załącznikami funkcjonalnymi są 

dokumentami jawnymi i nie podlegają przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 182, poz.1228). 

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


