Zarządzenie Nr~.~ ..I2012
Burmistrza Sokółki - Szefa Obrony Cywilnej Sokółki
z dnia~ listopada 2012 roku

Na podstawie art. 17, ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz.
461) oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku
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)
uwzględniając
wytyczne
Szefa Obrony Cywilnej Województwa
- Wojewody
Podlaskiego z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie zasad opracowania planów obrony
cywilnej powiatów i gmin zarządza się co, następuję:

§ 1 Celem określenia i przygotowania przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych
obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny opracowuje się
Plan Obrony Cywilnej Gminy Sokółka i karty realizacji zadań obrony cywilnej.
§ 2 Zasady opracowania

planu, jego strukturę określają Wytyczne Szefa Obrony
Cywilnej Województwa z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie zasad opracowania
planów obrony cywilnej powiatów i gmin.

§ 3 Opracowanie planu i jego aktualizację

powierza się
i wojskowych w Urzędu Miejskiego w Sokółce.

inspektorowi ds. obronnych

§ 4 Instytucje państwowe, przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne
organizacje ratownicze, przewidziane do prowadzenia przygotowań i realizacji
przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
o których mowa w
§ 3 pkt 24
rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku 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)
rozporządzenia Rady Ministrów opracują karty realizacji zadań obrony cywilnej, wg
ustaleń przygotowanych przez Urząd Miejski w Sokółce - inspektora ds. obronnych
i wojskowych.

§5

Ustala się termin zakończenia prac nad nowym Planem Obrony Cywilnej i kart
realizacji zadań obrony cywilnej do 15 marca 2013 roku.
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