
Załącznik nr  2 do Zarządzenia  nr  S.0050.21.2017 Burmistrza 
Dobrodzienia  - Szefa Obrony Cywilnej  Gminy Dobrodzień  z  dnia 
31 stycznia  2017 r. w sprawie  realizacji zadań  z zakresu obrony 
cywilnej  w roku 2017.

                     

Kalendarzowy plan działania w  zakresie  planowania, organizacji i realizacji
  przedsięwzięć obrony cywilnej na 2017 rok

                                                                                       

               
                                 



L.p. DZIAŁ ZADANIA  DO  REALIZACJI WYKONAWCA/
WSPÓŁWYKONAWCA

TERMIN
REALIZACJI

UWAGI

1 2 3 4 5 6

1 Organizacyjny
1.1.  Opracowanie  i  uzgodnienie  rocznego  planu  działania
w zakresie obrony cywilnej na 2017 rok. 

Szef OC Gminy Dobrodzień
/Inspektor  OC/

do 15 lutego

1.2.  Udział  w  naradzie  szkoleniowej   na  temat  realizacji
wytycznych  do  działalności  w  dziedzinie  obrony  cywilnej
w 2017 r. w starostwie powiatowym.

Inspektor  OC do 15 lutego

1.3. Dokonanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej za
rok 2016 według wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z
dnia  30  sierpnia  2016 r.  w sprawie  opracowywania  oceny
stanu  przygotowań  ochrony  ludności  i   obrony  cywilnej  w
województwach.

Szef OC Gminy Dobrodzień
/Inspektor  OC/

do 13 lutego

1.4.  Przygotowanie   i  przesłanie  do  jednostki  nadrzędnej
informacji  na  temat  realizacji  wytycznych  do  działalności
w dziedzinie obrony cywilnej w 2017 r.

do 11 grudnia

1.5.  Udział  w  procesie  uzgadniania  projektu  ustawy
o  ochronie  ludności  i  obronie  cywilnej  wraz
z rozporządzeniami wykonawczymi.

wg potrzeb

1.6.  Wdrażanie  w  życie  nowych  uregulowań  prawnych
normujących problematykę  obrony cywilnej.

na bieżąco

1.7.  Koordynowanie  i  monitorowanie  stopnia  przygotowań
i  realizacji  przedsięwzięć  obrony  cywilnej  na  obszarze
działania szefa OC.  

na bieżąco
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2 Planowanie               
i ratownictwo

2.1. Kontynuowanie wdrażania w dokumentach  planistycznych
na  szczeblu  powiatu  i  gminy  zasady  rozdziału  zadań  ochrony
ludności od zadań obronnych, wynikającej                      z aktów
prawa międzynarodowego.

Szef OC Gminy Dobrodzień
/Inspektor  OC/

do 31 grudnia

2.2.   Kontynuowanie prac związanych z opracowaniem, 
doskonaleniem i wdrażaniem planów OC  powiatów i gmin.

na bieżąco

2.3.   Kontynuowanie prac związanych  z opracowaniem, 
doskonaleniem i wdrażaniem kart realizacji zadań OC. 

Szef OC Gminy Dobrodzień
/Inspektor  OC/
Kierownicy instytucji 
państwowych, przedsiębiorstw i 
innych  jednostek organizacyjnych 
oraz społecznych organizacji 
ratowniczych, przewidzianych do 
prowadzenia przygotowań     i 
realizacji przedsięwzięć w zakresie 
obrony cywilnej

na bieżąco

2.4.  Aktualizacja  wykazu  instytucji  państwowych,
przedsiębiorców  i  innych  podmiotów  oraz  społecznych
organizacji  ratowniczych,  przewidzianych  do  prowadzenia
przygotowań  i  realizacji  przedsięwzięć  w  zakresie   obrony
cywilnej.

Szef OC Gminy Dobrodzień
/Inspektor  OC/

do 18 września

2.5.  Dokonanie aktualizacji planów ewakuacji 
(przyjęcia )  ludności III stopnia

do 31 
października

Po otrzymaniu danych 
uzgodnionych  przez WBiZK  
OUW                                z 
terenowymi organami 
administracji wojskowej 
(WSzW w Opolu)  dot. dróg 
ewakuacji oraz rejonów 
rozmieszczenia ewakuowanej
ludności .

2.6.  Aktualizacja planu ochrony zabytków na poziomie powiatu i
gminy.

na bieżąco

2.7.  Ocena  formacji  OC  pod  względem  ich  zdolności  do
wykonywania zadań OC.

na bieżąco
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  3 Wykrywanie 

zagrożeń, 
ostrzeganie            
i alarmowanie 

3.1.1    Bieżąca aktualizacja i weryfikacja bazy danych sił 
i środków województwa opolskiego -  Program ARCUS 2005.

3.1.2    Przekazywanie do WCZK wygenerowanych  plików 
aktualizacyjnych. 

Szef OC Gminy
Dobrodzień

/Inspektor  OC/

cały rok
20-24 lutego,
22-26 maja,
04-08 września
04-08 grudnia

Każdorazowo 
(poza wyznaczonymi 
terminami)
 po wprowadzeniu 
nowych danych do 
bazy ARCUS 2005.

3.2.    Sprawdzanie stanu systemu łączności radiotelefonicznej
w sieciach zarządzania wojewody.

Operator
radiotelefonu

/Inspektor  OC/

w każdy piątek 
(w przypadku gdy 
piątek jest dniem 
wolnym od pracy 
sprawdzenia należy 
dokonać w dzień 
poprzedzający dzień 
wolny)

Od godz. 9:00 PCZK 
jako stacja nadrzędna 
będzie wywoływać 
stacje gminne,              
z jednoczesnym 
zapytaniem o 
słyszalność ,a 
następnie przekaże 
informację o stanie 
łączności do WCZK 
Opole

3.3.   Udział w  krajowym treningu systemu powszechnego 
ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu 
uderzeniami z powietrza.

Szef OC Gminy
Dobrodzień

/Inspektor  OC/

podczas treningów:
1) decyzyjnych              

pk. Sudety -17,
2) Gry decyzyjnej pk. 

Obronność – 17

W terminach 
określonych przez 
WBiZK OUW

3.4.  Uruchomienie Systemu Wykrywania   i Alarmowania         
w trakcie treningów decyzyjnych  pk. Sudety - 17

15 - 16 marca
27 - 28 września

3.5.  Udział w przeprowadzanych  testach sprawności syren 
alarmowych.

16 stycznia, 
17 lipca,
oraz na tydzień przed 
udziałem 
w treningu 
decyzyjnym 
pk.”Sudety-17”  

Wykonywane przez 
jednostkę nadrzędną
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3.6.  Udział wybranych elementów wojewódzkiego  
SWO i SWA w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
treningu Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń         
i Alarmowania. 
 

Szef OC Gminy
Dobrodzień

/Inspektor OC/

IV kwartał W terminie określonym 
przez WBiZK OUW

3.7.  Przesłanie zaktualizowanej  dokumentacji  
planistyczno - eksploatacyjnej systemów łączności        
i alarmowania na obszarze działania szefa OC oraz 
protokołów z przeprowadzonych przeglądów systemu 
alarmowego.

do 8 grudnia do Wydziału KRZ

3.8.  Rozbudowa,  modernizacja i utrzymanie 
systemów alarmowania, ostrzegania i powiadamiania  
ludności oraz systemu łączności radiotelefonicznej 
w sieciach zarządzania wojewody.
 

Szef OC Gminy
Dobrodzień

/Inspektor OC, 
Inspektor ds. ochrony

przeciwpożarowej/

 cały rok 
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4. EDUKACJA
4.2. Opracowanie planu przedsięwzięć szkoleniowych, 
organizowanych na szczeblu gminy  na 2017 r. i przekazanie 
kopii (drugiego egzemplarza) do Wydziału KRZ Starostwa 
Powiatowego w Oleśnie.

Szef OC Gminy
Dobrodzień

/Inspektor d. OC/

 
 

do 6 lutego

4.3. Organizowanie szkoleń zgodnie z Wytycznymi Szefa 
Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie 
zasad organizacji  i sposobu przeprowadzania szkoleń               
z zakresu obrony cywilnej.

wg planów 
własnych

4.4. Prowadzenie dokumentacji dydaktycznej. na bieżąco

4.5. Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów 
edukacyjnych poświęconych problematyce ochrony ludności.

na bieżąco

4.6. Udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego dla dzieci i młodzieży.

 Szef OC Gminy
Dobrodzień

/Dyrektor ZEASiP/

I – II kwartał W zakresie 
określonym 
przez KG PSP

4.7. Zgłaszanie do WBiZK OUW,  potrzeb  na 2018 r. 
w zakresie przeprowadzenia szkolenia podstawowego oraz 
przeszkolenia kandydatów na Instruktorów OC. 

Szef OC Gminy
Dobrodzień

/Inspektor OC/

do  31 
października

Do wiadomości 
Wydziału KRZ

4.8. Udział  powiatowych i gminnych  formacji obrony 
cywilnej    w ćwiczeniach  z zakresu ochrony ludności.

Szef OC Gminy
Dobrodzień

/Inspektor OC/

wg potrzeb
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5
Zabezpieczenie 
logistyczne                  
i infrastruktura 
techniczna

5.1. Przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu OC na zasadzie
potwierdzenia sald wg. stanu na  31 grudnia 2016 r.
 

Referat finansowy Urzędu
Szefowie  OC Gmin

do 15 stycznia 
2017r.

5.2. Przeprowadzenie przeglądu sprzętu obrony cywilnej       
w celu  zakwalifikowania do kasacji.

Komisja powołana przez 
Szefa OC Gminy 
Dobrodzień

do 30  czerwca

5.3. Przeprowadzenie sezonowej konserwacji sprzętu. Szefowie OC Gmin Według 
planu 
konserwacji         
na 2017 rok

 6 KONTROLE 6.2.  Kontrola  stanu przygotowań i  realizacji  zadań obrony
cywilnej na obszarze działania szefa obrony cywilnej gminy.

Zespół kontrolny 
Burmistrza Dobrodzienia

według planów 
własnych

6.3. Monitorowanie realizacji zaleceń  pokontrolnych. Szef OC Gminy Dobrodzień
/Inspektor OC/

na bieżąco
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