
ZARZĄDZENIE NR 61/2012 

WÓJTA GMINY CZERNIKOWO  – SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY 

z dnia 12 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie: zasad opracowania planu obrony cywilnej gminy 
 

 

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. 

zm.), § 3 pkt. 2 Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 

województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz.850), Zarządzeniem nr 21/2012 

Wojewody kujawsko – pomorskiego – szefa obrony cywilnej województwa z dnia 31 

stycznia 2012 roku, oraz Zarządzeniem Nr 21/2012 Starosty Toruńskiego – szefa obrony 

cywilnej powiatu z w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województwa, 

powiatów i gmin 
 

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1  

Opracować i uzgodnić ze Starostą Toruńskim „Plan obrony cywilnej gminy 

Czernikowo” zwany dalej planem w terminie do 31 grudnia 2012 roku w celu ustalenia i 

przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia 

państwa i wojny na szczeblu gminy. 
 

§ 2  
 

1. W celu wykonania zadania określonego w § 1 powołuje Zespół Planistyczny, zwany 

dalej Zespołem, w składzie: 

1. Przewodniczący – Dariusz Zagrabski - z-ca Wójta Gminy Czernikowo 

2. Sekretarz - Wiesław Wernerowicz - podinspektor ds. OC i NZ 

3. Członkowie - kierownicy Referatów Urzędu Gminy 
 

- kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 

- zaproszeni przez przewodniczącego zespołu 

przedstawiciele zespolonych i organizacji 

pozarządowych służb 

2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności podinspektor 

ds. OC i NW. 

3. Przy opracowaniu planu kierować się Wytycznymi Starosty Toruńskiego z dnia 

27 czerwca 2012 r. 



 

§ 3 

Kierownicy jednostek organizacyjnych i Kierownicy referatów zobowiązani są do 

opracowania kart realizacji zadań obrony cywilnej zgodnie z kompetencjami i realizowanymi 

zadaniami w okresie zagrożenia i wojny. 
 

§ 4  
 

Plan podlega uzgodnieniu ze Starostą Toruńskim – Szefem Obrony Cywilnej Powiatu 

za pośrednictwem przewodniczącego Zespołu. 

Po uzgodnieniu przewodniczący zespołu przedstawi Wójtowi Gminy plan do 

zatwierdzenia. 
 

§ 5  
 

Zobowiązuje się kierowników referatów, jednostek organizacyjnych, szefów 

jednostek podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Wójta Gminy do 

przekazania niezbędnych danych do opracowania planu obrony cywilnej gminy. 
 

 

§ 6  
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania 

 


