
ZARZĄDZENIE NR 25/2019
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 6 maja 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U.2018.1459 t.j. ), § 3 pkt. 7, § 4 pkt. 4 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) § 4 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu 
oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Z 2013 r., poz. 96) § 2 pkt 3 lit. a i c Zarządzenia 
Nr 524 Wojewody Mazowieckiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 21 października 2013 r. 
w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego oraz 
Zarządzenia Nr 1057 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie 
w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie województwa mazowieckiego 
i Wytycznych Szefa Obrony Kraju z dnia 3 marca 2014 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 

w Zarządzeniu Nr 2/2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 05 lutego 2016 r. w sprawie tworzenia i przygotowania do 
działnia formacji obrony cywilnej wprowadza się następujące zmiany:

w §1 otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie oceny zagrożenia i potrzeb zabezpieczenia ludności utworzyć na terenie gminy Kałuszyn:

1. Drużynę Wykrywania i Alarmowania (DWA)- terenową formację obrony cywilnej;

2. Punkt Alarmowania- w wyznaczonych jednostkach OSP.”.

§ 2. 

Opracować plan działania dla Punktu Alarmowania.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw OC.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Id: 75569EDC-878D-4C71-97D9-2653B003264C. Podpisany Strona 1




