ZARZĄDZENIE Nr 0050.109.2020
WÓJTA GMINY LUBICZ
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.) oraz § 3 pkt 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa
Obrony Cywilnej, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r. Nr
96, poz. 850) oraz wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 roku
w sprawie normatywów w zakresie zaopatrzenia organów i formacji obrony cywilnej
w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony
cywilnej oraz ich ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań,
zarządza się, co następuje:
§ 1. Tworzy się formację obrony cywilnej do zadań specjalnych – drużynę wykrywania
i alarmowania (dwa) w składzie:
1) komendant drużyny
– 1 osoba;
2) sekcja obserwacji i analiz
– 3 osoby;
3) sekcja łączności i alarmowania – 3 osoby;
4) sekcja rozpoznania
– 3 osoby;
5) punkty alarmowania
– 17 punktów sołeckich, po 2 osoby w każdym punkcie.
§ 2. Formację, przeznacza się do prowadzenia rozpoznania i obserwacji terenu gminy.
Uzyskania danych niezbędnych do organizowania ochrony ludności przed zagrożeniami
związanymi ze stosowaniem środków rażenia, skażeniami i zakażeniami, a także klęskami
żywiołowymi i awariami obiektów technicznych, powodziami i pożarami lub innymi
podobnymi zdarzeniami.
§ 3. Członkowie formacji będą powołani spośród pracowników Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych gminy.
§ 4. Formację należy wyposażyć w sprzęt i środki ochrony indywidualnej, zgodnie
z normatywem zaopatrzenia organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej – systematycznie
doposażając ją w miarę możliwości finansowych z budżetu gminy.
§ 5. Za wyszkolenie i praktyczne przygotowanie członków formacji do działania odpowiada
inspektor ds. obrony cywilnej, nadzwyczajnych zagrożeń i ochrony przeciwpożarowej.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

