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KOSTRZYN NAD ODRĄ

WYTYCZNE
BURMISTRZA MIASTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ
MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 25 lutego 2011 r.
do działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
w roku 2011 r.
ustalone na podstawie kompetencji i uprawnień wynikających w szczególności z:
- art.7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591).),
- art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP
(Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm. )
- § 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. z 2002 r. Nr 96 poz. 850 z późn. zm. ),
- wytycznych Starosty Gorzowskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 25 stycznia
2011 r. do działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2011 r.

Ocena realizacji zadań w 2010 r.
Realizacja zadań w minionym roku przebiegała w oparciu o obowiązujące regulacje
prawne z jednoczesnym uwzględnieniem zasadniczych kierunków przebudowy systemu
bezpieczeństwa obywateli, w tym również obrony cywilnej pod kątem przewidywanych
docelowych rozwiązań.
Do najważniejszych zadań zrealizowanych na szczeblu miasta w roku 2010 zaliczyć
należy:
1.Prowadzenie działań zabezpieczających i ratowniczych prowadzonych na obszarze miasta
Kostrzyna nad Odrą w związku z występującymi zdarzeniami hydrologicznymi – zagrożenie
powodziowe na przełomie maj/czerwiec na rz. Warta i rz. Odra.
2.Kontynuowanie prac naprawczych i modernizacyjnych części energetycznej syren
alarmowych obrony cywilnej znajdujących się w Kostrzynie nad Odrą, oraz bieżące ich
utrzymanie w gotowości do działania.
3. Zakup wspólnie z LUW – WBiZK - nowej radiowej centrali alarmowej RCA-3000 z
modułem DCF 77, oraz zakup dwóch anten wraz z osprzętem. W/w urządzenie wraz z
osprzętem zostało zainstalowane na nowym obiekcie UM, znajdującym się przy ul.
Granicznej 4 (dofinansowanie 50 % z LUW WBiZK).
4.Doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się nowym programem ewidencjonowania
sprzętu w magazynie obrony cywilnej „MOC - Magazyn Obrony Cywilnej” .
5.Uczestnictwo w zabezpieczeniu przygotowania i przeprowadzenia masowej imprezy
młodzieżowej „Przystanek Woodstock” w Kostrzynie nad Odrą.
5. Udział w 8-miu treningach łączności radiowej w sieci zarządzania Starosty Gorzowskiego w
relacji powiat – gmina(miasto).
6. Uczestnictwo w trzech szkoleniach doskonalących z zakresu obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe.
7. Doposażenie miejskiego magazynu obrony cywilnej w sprzęt dla Grupy ratownictwa
Medycznego i pozostałych formacji obrony cywilnej.
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8. Opracowanie Planu organizacji miejsca czasowego zakwaterowania osób poszkodowanych w
wyniku nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń.
9. Przeprowadzenie przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu nieprzydatnego dla dalszego
użytkowania.
10. Doposażenie w niezbędny sprzęt i materiały Miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.
11. Zakup przyczepy lekkiej STOPEXIM do przewozu materiałów i sprzętu. Zakup
dofinansowany w 50 % przez LUW - WBiZK.
12.Zorganizowano i przeprowadzono w 2011 r następujące przedsięwzięcia:
1) Grupa Ratownictwa Medycznego Obrony Cywilnej W Kostrzynie nad Odrą Formacja OC
Miasta w Kostrzynie nad Odrą:
- szkolenie wewnętrzne – Obrona cywilna wczoraj i dziś, ćwiczenia praktyczne i teoretyczne,
- udział w ćwiczeniach Obrony Cywilnej – powódź organizowanych przez Wydział
Zarządzania Kryzysowego w Słubicach,
- udział w Międzynarodowych Ćwiczeniach Zespołów Ratowniczych Medline w
Międzyrzeczu,
- spotkania szkoleniowe wewnętrzne członków Grupy Ratownictwa Medycznego OC.
- zabezpieczenie medyczne oraz pokazy ratownictwa podczas 18 finału WOŚP w Kostrzynie
nad Odrą,
Zajęcia i warsztaty szkoleniowe dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kostrzynie
nad Odrą,
- pokazy psów ratowniczych dla dzieci z Domu dziecka w Cybince – wspólnie z Powiatowym
WOPR w Słubicach.
ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA OBRONY CYWILNEJ
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
w 2011roku będzie:
doskonalenie zasad i form ochrony ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń ludzi
i środowiska w czasie pokoju oraz w okresie narastania zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i wojny.
GŁÓWNY WYSIŁEK obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2011 roku
skoncentrowany będzie na:
- dokonanie stanu oceny obrony cywilnej miasta,
- opracowanie Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego zatwierdzonego przez powiat,
- zapewnienie właściwych warunków bytowych podczas ewakuacji ludności,
- doskonalenie systemu szkoleń ludności z zakresu powszechnej samoobrony.
W celu zapewnienia niezbędnego poziomu przygotowań obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego w 2011 roku należy:
I. W zakresie organizacyjnym i normatywno - prawnym:
1. Zweryfikowanie ilości i rodzajów formacji obrony cywilnej oraz realizowanych przez nie
zadań.
2. Doskonalenie współdziałania z samorządami gminnymi, powiatowymi służbami ,
inspekcjami i strażami oraz sąsiednimi powiatami, w tym w zakresie przepływu informacji i
łączności.
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II. W zakresie planowania i ratownictwa:
1. Aktualizowanie i doskonalenie planów obrony cywilnej w oparciu o pozyskiwane dane.
2. Aktualizowanie planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych.
3. Aktualizowanie planu ewakuacji ludności, zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej
Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i
mienia na wypadek masowego zagrożenia.
4. Doskonalić struktury, poziom wyszkolenia, zasady działania oraz wyposażenie formacji
obrony cywilnej, mając na uwadze potrzeby oraz możliwości finansowe.
5. Rozwijać współpracę ze stowarzyszeniami w mieście, mającą na celu zwiększenie
skuteczności planowanych działań.
III. W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:
1. Doskonalić procedury powiadamiania, ostrzegania i alarmowania na wypadek
wystąpienia zagrożeń na terenie miasta – doskonalenie organizacji i funkcjonowania
Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania.
2. Prowadzić na terenie miasta stały monitoring możliwości wystąpienia zagrożeń.
3. Utrzymywać w stałej sprawności system alarmowania ludności oraz system zarządzania
wykorzystując łączność radiotelefoniczną na terenie powiatu, województwa.
4. Realizować działania mające na celu podniesienie wiedzy społeczeństwa o lokalnych
zagrożeniach oraz sposobach zachowania się na wypadek ich wystąpienia.
5. Aktualizować formy współpracy z lokalnymi mediami dotyczącymi przekazywania
informacji o zagrożeniach.
IV. W zakresie szkolenia:
1. Realizować szkolenia zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21
kwietnia 2009r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu
ochrony ludności i obrony cywilnej.
2. Łączenie w miarę możliwości, w organizowanych szkoleniach i ćwiczeniach, zagadnień
obrony cywilnej z problematyką zarządzania kryzysowego i obronną.
3. Uczestniczenie w szkoleniach podstawowym i doskonalącym w oparciu o placówki
dydaktyczne określone w wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21 kwietnia
2009 r.
4. Kontynuowanie szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, ze szczególnym
uwzględnieniem doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz kształtowania właściwych nawyków postępowania w sytuacjach wystąpienia
nadzwyczajnych zagrożeń.
5. Zacieśnienie współpracy z lokalnymi środkami masowego przekazu w zakresie
informowania ludności o potencjalnych zagrożeniach i zasadach zachowania się po ich
zaistnieniu.
6. popularyzowanie znajomości zachowań w sytuacjach kryzysowych poprzez druk i
kolportaż materiałów informacyjno-poglądowych.

V. W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:
1. Dokonanie oceny stanu zaopatrzenia formacji OC w sprzęt i środki, określenie
docelowych potrzeb oraz opracowanie planu uzupełnienia sprzętu w magazynie miejskim.
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2. Realizowanie zakupów nowych generacji sprzętu i środków materiałowych, z
uwzględnieniem specyfiki występujących zagrożeń na administrowanym terenie.
3. Utrzymywać sprzęt obrony cywilnej w pełnej sprawności technicznej poprzez
konserwację, naprawy, remonty i przeglądy techniczne.
4. Kontynuowanie likwidacji sprzętu przestarzałego, który utracił walory użytkowe.
5. Racjonalne wykorzystanie środków finansowych na realizację zadań obrony cywilnej.
6. Utrzymywać w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej awaryjne źródła energii
elektrycznej oraz beczkowozy do przewozu wody pitnej.
7. Zabezpieczyć potrzeby materiałowo-sprzętowe niezbędne do realizacji zadań obrony
cywilnej w ramach świadczeń rzeczowych.
VI. Zadania priorytetowe w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego do
realizacji w roku 2011 na szczeblu miasta:
1. Opracowanie Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego – po ukazaniu się aktów
normatywnych.
2. Udostępnienie niezbędnych danych do pełnej aktualizacji Miejskiego Planu Operacyjnego
Ochrony Przeciwpowodziowej.
3. Uczestniczenie w powiatowym treningu Systemu Wczesnego Ostrzegania
o zagrożeniach oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania w sytuacji wystąpienia zdarzeń
o charakterze klęski żywiołowej i skażeń.
4. Stałe kontrolowanie sprawności radiowej sieci zarządzania Starosty Gorzowskiego
poprzez codzienne uczestniczenie w sprawdzaniu łączności przez Starostwo Powiatowe
oraz uczestniczenie w comiesięcznym treningu łączności i kwartalne przeprowadzenie
głośnej próby syren alarmowych w mieście. Włączać do treningu służby dyżurne zakładów
pracy w mieście.
5. Systematyczne rotowanie sprzętu obrony cywilnej który utracił walory użytkowe
i dokonywanie zakupów nowoczesnego sprzętu ratowniczego oraz zapewniającego
przetrwanie ludzi.
6. Bieżąca aktualizacja Bazy Danych Sił i Środków Obrony Cywilnej „ARCUS”.
7. Kontynuowanie prac modernizacyjnych części energetycznych syren alarmowych.
VII.
Dla osiągnięcia założonych celów i uzyskania satysfakcjonujących efektów
w doskonaleniu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na szczeblu powiatu
i gminy (miasta) w roku 2011 realizować należy następujące zadania:
1. Opracowanie
Miejskiego
Planu
Zarządzania
Kryzysowego
zgodnie
z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz wydanymi zaleceniami.
2. Doskonalenie systemu zarządzania w sytuacji kryzysowej, ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożenia powodziowego oraz anomalii pogodowych.
3. Podnoszenie systemu sprawności Sieci Alarmowania oraz Sieci Zarządzania poprzez
codzienne uczestnictwo w sprawdzaniu łączności, uczestnictwo w treningach łączności
oraz przeprowadzenie głośnej próby syren alarmowych w mieście.
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