
ZARZĄDZENIE NR 81.2020
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej.

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 7 Rozporządzenia 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. z 2002 r., Nr 96 poz. 850),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Tworzy się formacje obrony cywilnej przeznaczone do wykonywania zadań na rzecz Gminy Iwonicz-
Zdrój, mając na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, 
ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk 
żywiołowych i zagrożeń środowiska, a także usuwania ich skutków na obszarze administracyjnym Gminy 
Iwonicz-Zdrój.

§ 2. Ilość formacji przeznaczonych do wykonania zadań obrony cywilnej na rzecz Gminy Iwonicz-Zdrój, 
a także odpowiedzialnych za zorganizowanie tych formacji  i przygotowanie do działania określa załącznik do 
zarządzenia.

§ 3. Struktura organizacyjna poszczególnych formacji oraz zadania zawarte są w opracowanych planach 
działania tych formacji.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zadań wynikających z niniejszego zarządzenia sprawuję osobiście.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 109/09 Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 
10 września 2009 roku w sprawie Formacji Obrony Cywilnej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj
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Załącznik do Zarządzenia Nr 81.2020

Burmistrza-Szefa OC Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 15 września 2020 roku

WYKAZ  FORMACJI  OBRONY  CYWILNEJ  PRZEZNACZONYCH  DO
WYKONYWANIA  ZADAŃ  OC  NA  RZECZ  GMINY  IWONICZ-ZDRÓJ

Lp. Nazwa formacji OC Baza formowania

Odpowiedzialny za 
szkolenie i 

przygotowanie do 
działania

1. Formacja do zadań ogólnych (SDRO) – 
(21 osób)

Strażacy z gminy  
Iwonicz-Zdrój

Pełnomocnik OIN, 
zarządzania kryzysowego, 
obronnych, wojskowych, 
OC i ewidencji 
działalności gospodarczej.

2. Drużyna Wykrywania i Alarmowania 
(DWA) – (10 osób)

pracownicy UG  
Iwonicz-Zdrój

Pełnomocnik OIN, 
zarządzania kryzysowego, 
obronnych, wojskowych, 
OC i ewidencji 
działalności gospodarczej.
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