ZARZĄDZENIE NR 191/2017
BURMISTRZA OPALENICY
z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Opalenica.
Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), § 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. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) oraz art. 7 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do zapewnienia ochrony ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr
kultury, ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałania w
zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska jak również usuwania ich skutków, tworzy
się na terenie Gminy Opalenica następujące formacje obrony cywilnej:
1) Formacje Wykrywania i Alarmowania (FWA);
2) Formację Ratownictwa Ogólnego (FRO).

§ 2.1. Formacja Wykrywania i Alarmowania jest formacją przeznaczoną do wykonywania zadań w
zakresie wykrywania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków rażenia, klęskami
żywiołowymi, awariami obiektów technicznych, skażeniami i zakażeniami, powodziami lub innymi
podobnymi zdarzeniami oraz wybuchem wojny.
2.2. Strukturę organizacyjną oraz zadania formacji przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

§ 3.1. Formacja Ratownictwa Ogólnego jest formacją przeznaczoną do prowadzenia działań
ratowniczych, współpracy ze służbami profesjonalnymi zapewniającymi porządek publiczny
podczas akcji ratunkowych, ewakuacji ludności oraz ochrony obiektów użyteczności publicznej.
3.2. Strukturę organizacyjną oraz zadania formacji przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

§ 4. Osobom powołanym do składu formacji OC należy nadać karty przydziału do
formacji obrony cywilnej.

§ 5. Decyzję o rozwinięciu FOC podejmuje Szef Obrony Cywilnej Gminy Opalenica.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego, Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 190/2017
Burmistrza Opalenicy
z dnia 6 listopada 2017 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZADANIA FORMACJI OBRONY CYWILNEJ NA
TERENIE GMINY OPALENICA

Formacja Wykrywania i Alarmowania (FWA)
1. Struktura Formacji Wykrywania i Alarmowania.
KOMENDANT FORMACJI

SEKCJA OBSERWACJI
I ANALIZ

SEKCJA ŁĄCZNOŚCI
I ALARMOWANIA

SEKCJA ROZPOZNANIA

2. Obsada osobowa Formacji Wykrywania i Alarmowania.
Nazwa stanowiska

Ilość stanowisk

Komendant

1

1.Sekcja obserwacji i analiz

3

2.Sekcja łączności i alarmowania

4

3. Sekcja rozpoznania

4

Uwagi

3. Podstawowe zadania Formacji Wykrywania i Alarmowania.
a) rozwinięcie posterunku wykrywania i alarmowania,
b) zbieranie i analizowanie informacji o skażeniach, zakażeniach, napromieniowaniu,
uderzeniach bronią masowego rażenia i innych zagrożeniach ludności występujących na
terenie gminy,
c) wydzielenie ze swojego składu patroli do prowadzenia rozpoznania ogólnego i rozpoznania
skażeń,
d) prowadzenie bieżącej analizy zagrożeń według danych z rozpoznania,
e) określanie warunków atmosferycznych w przyziemnej warstwie powietrza i przekazywanie
ich na potrzeby jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
f) przekazywanie Szefowi OC Gminy propozycji zalecanych procedur postępowania i
sposobów zachowania się ludności w zaistniałej sytuacji,
g) alarmowanie zagrożonej ludności za pomocą syren alarmowych oraz za pośrednictwem

punktów (posterunków) alarmowania,
h) przekazywanie informacji o skażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią masowego
rażenia i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludności Szefowi OC Gminy,
i) do szczegółowych obowiązków poszczególnych sekcji należy:
1) sekcja obserwacji i analiz:
- prognozowanie rozwoju sytuacji,
- udział w rozpoznaniu rzeczywistej sytuacji na terenie gminy,
- odtwarzanie rzeczywistej sytuacji skażeń na określony czas,
2) sekcja łączności i alarmowania:
- zorganizowanie i utrzymanie stałej łączności między sekcjami drużyny,
- ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności,
- przekazywanie sygnałów powiadamiania jednostkom podległym,
- prowadzenie ewidencji sygnałów ostrzegania i alarmowania.
3) sekcja rozpoznania:
- przygotowanie i rozwinięcie posterunku obserwacyjnego,
- prowadzenie obserwacji w wyznaczonym rejonie,
- wykrycie i określenie miejsc (odcinków dróg) skażonych,
- podawanie sygnałów ostrzegania i alarmowania,

4. Formacja Wykrywania i Alarmowania będzie wykorzystywała na swoje potrzeby sprzęt będący w
posiadaniu Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 190/2017
Burmistrza Opalenicy
z dnia 6 listopada 2017 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZADANIA FORMACJI OBRONY CYWILNEJ NA
TERENIE GMINY OPALENICA

Formacja ratownictwa ogólnego (FRO).
1. Struktura Formacji Ratownictwa Ogólnego.
KOMENDANT FORMACJI

RATOWNIK OGÓLNY

RATOWNIK ZAWIADOWCA

2. Obsada osobowa Formacji Ratownictwa Ogólnego.
Nazwa stanowiska

Ilość stanowisk

Komendant

1

1.Ratownik ogólny

4

2.Ratownik zawiadowca

3

Uwagi

3. Podstawowe zadania Formacji Ratownictwa Ogólnego:
Formacja Ratownictwa Ogólnego tworzona jest jako formacja obrony cywilnej przeznaczona jest
do prowadzenia działań ratowniczych oraz do zapewnienia porządku publicznego podczas
prowadzenia ewakuacji ludności i mienia, w czasie wojny oraz zwalczania klęsk żywiołowych i
zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków.

Do podstawowych zadań formacji w szczególności należy:
1. rozwijanie punktów pierwszej pomocy medycznej,
2. udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym,
3. utrzymanie ładu i porządku publicznego podczas prowadzenia ewakuacji ludności oraz w
czasie prowadzenia akcji ratunkowych,
4. przekazywanie informacji o skażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią masowego
rażenia i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludności Szefowi OC Gminy,
5. ochrona zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury,
6. ochrona mienia znajdującego się w pomieszczeniach mieszkalnych opuszczonych w

związku z ewakuacją ludności,
7. ratowanie i udzielanie pomocy ludności poszkodowanej w wyniku działań zbrojnych, klęsk
żywiołowych i innych podobnych zdarzeń w tym zagrożeń środowiska.
8. przeciwdziałanie panice i niekontrolowanemu ruchowi ludności,
9. wykonywanie innych przedsięwzięć porządkowo - ochronnych, wynikających z sytuacji i
decyzji przełożonych,
10. informowanie policji o występowaniu różnego rodzaju zjawisk mających wpływ na stan
utrzymania ładu i porządku publicznego, a w szczególności o:
•

pojawieniu się i działaniu grup dywersyjnych,

•

pojawieniu się grup przestępczych dokonujących napadów rabunkowych i grabieży mienia,

•

kolportowaniu wrogich materiałów propagandowych przez przeciwnika.

4. Formacja Ratownictwa Ogólnego będzie wykorzystywała na swoje potrzeby sprzęt będący
w posiadaniu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opalenica.

