
Zarządzenie Nr 72/15
Burmistrza Trzcianki

z dnia 16 kwietnia 2015r.

w sprawie likwidacji Formacji Obrony Cywilnej na terenie
       Gminy Trzcianka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia
 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej  (  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  144  ze  zm.)  w  związku  a  §  3  pkt  7 
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) zarządza się,
 co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się istniejące na terenie Gminy Trzcianka Formacje 
Obrony Cywilnej.

§ 2.Obowiązki wynikające z zadań Formacji Obrony Cywilnej przejmą 
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Trzcianka, jak niżej:

1/ OSP Biała;
2/ OSP Nowa Wieś;
3/ OSP Niekursko;
4/ OSP Stobno;
5/ OSP Trzcianka;
6/  OSP Siedlisko.

 
§ 3.Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. obrony cywilnej

 i wojskowości.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 72/15 Burmistrza Trzcianki

z dnia 16 kwietnia 2015r.

w sprawie likwidacji Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy 
Trzcianka

Zgodnie z art. 17  ust 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. 
poz.  144  ze  zm.)  Burmistrz  Trzcianki  jako  Szef  Obrony  Cywilnej  gminy 
Trzcianka  kieruje oraz koordynuje przygotowaniami i realizacją przedsięwzięć 
obrony cywilnej. 

Podstawowymi  jednostkami  organizacyjnymi  przeznaczonymi  do 
wykonywania zadań obrony cywilnej  są  formacje obrony cywilnej.  Formacje 
tworzą   burmistrzowie,  uwzględniając  w szczególności:  skalę  występujących 
zagrożeń,  rodzaj  formacji  ich przeznaczenie  oraz stan osobowy i  organizację 
wewnętrzną.  Formacje  mogą  składać  się  z  oddziałów  przeznaczonych  do 
wykonywania  zadań  ogólnych,  jak  i  jednostek  specjalistycznych  np. 
ratownictwa.

W związku z tym Burmistrz Trzcianki postanawia zlikwidować Formacje 
Obrony Cywilne,  a ich obowiązki przekazuje sześciu jednostkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy Trzcianka, w tym jednostkom włączonym do 
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jednostki wyposażone są 
w specjalistyczny sprzęt i urządzenia oraz posiadają stan osobowy odpowiednio 
przeszkolony do udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych podczas 
pożarów,  zagrożeń  ekologicznych  związanych  z  ochroną  środowiska  oraz 
innych klęsk i zdarzeń.


