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ZENIE NR 4/16

wÓrrł GMII{Y BARTMC 7'KA

zdnia16sĘcznia 2016r.

w sprawie rozformowania i powołania struktury formacji obrony cywilnej

na terenie gminy Bartniczka

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 196'7 r. o powszechnym obowiązku

obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. IJ. z 2015 r. poz. 827 z poźn. zm) oraz $ 3 pkt 7

rozporządzania 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) zarząclzam, co następuje:

$ 1. Rozformowaó Formacje obrony Cyłvilnej w obecnych strukturach oraz wystąpió do wszystkiclr

członków formacji o zwrot kartprzrydziału do formacji obrony c1rvilnej gminy.

$ 2. Powołaó komisję i dokonaó protokólarnego zniszczenia starych kartprzydziału.

$ 3. Na podstawie oceny zagrożenl,a i potrzeb zabezpieczenia ludności na administrowanym terenie

oraz możliwości technicznego zabezpieczania działań formacji obrony cy.wilnej postanawiam

utworzyó w Gminie Bar1niczka Druzynę Wykrywania i Alarmowania (DWA).

$ 4. Członkom formacji obrony cywilnej utworzonej w $ 3 nadaó kaĄ przydziaŁu

organizacyjno - mobilizacyjnego według nowego wzoru.

$ 5. Strukturę organizacyjną formacji obrony cywilnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

$ 6. Drużyna Wykrywania i Alarmowania przeznaczona jest do wykonpvania zadan w zakresie

wykrywania zagrożen ze stosowaniem środków rażenia, klęskami żywiołowymi, awariami obiektów
technicznych, skażeniami i zakażeniami, powodziami lub innymi podobnymi zdarzeniaml oraz
wybuchem wojny.



$ 7' Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obsfugi sekretariatu,

woj skowych, obrony cyrvi lnej' zar ządzania kryzys owe go i kan celarii taj nej .

$8. Zaruądzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załączn|knr 7

do Zarządzenia Wójta Gminy Bartniczka

rlr 4116 z dńa 16 sĘcznia 2016r.

Struktura o rganizacyj na D rużyny Wykrywdnia i Alarm owania

Nazwa stanowiska Ilość stanowisk

Komendant Drużyny I

Sekcja obserwacji i analiz (chemik/fią'k) 2

Sekcja łączności i alarmowania (radiotelefonista) 2

Sekcj a r ozp oznania (patrol) 5

Razem w druĘnie 10


