Zarządzenie Nr 41/2006
Burmistrza Karczewa
z dnia 24 kwietnia 2006 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu
Miejskiego
w Karczewie
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
zarządzam co następuje;
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Karczewie
przyjętym zarządzeniem Nr 13/2004 z dnia 4 lutego 2004r. i zmienionym
zarządzeniem Nr 89/2004 z dnia 30 września 2004r, zarządzeniem Nr
21/2005 z dnia 22 marca 2005r,
zarządzeniem Nr 120/2005 z dnia 13 grudnia 2005r. oraz zarządzeniem
Nr 19/2006
z dnia 1 marca 2006r. wprowadza się następujące zmiany;
1. W § 4
rozszerza się treść punktu 13, nadając mu brzmienie;
13)Burmistrz jest Szefem Obrony Cywilnej Gminy Karczew i kieruje
wykonywaniem zadań obronnych.
2. W § 11
dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy Wydziału Spraw
Obywatelskich
(SO) na następującą „ Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i
Zarządzania
Kryzysowego”.
Dla Wydziału Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania
Kryzysowego
ustala się symbol literowy SOOiZK.
3. W § 17
rozszerza się treść punktu 14, 15 i 16 nadając im brzmienie;
14) Realizowanie zadań z zakresu obrony cywilnej,
a) opracowanie, weryfikowanie i uaktualnianie gminnego planu
obrony cywilnej,
b) koordynowanie w gminie przygotowaniami do realizacji zadań
obrony
cywilnej,
c) realizacja całokształtu przedsięwzięć planistycznych i
organizacyjnych
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dotyczących systemu wykrywania i alarmowania,
d)opracowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego
i sytuacji kryzysowych,
e) planowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej,
f) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
g) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek
powstania
masowego zagrożenia dla życia i zdrowia,
h) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki
techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony
cywilnej, także
zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania,
konserwacji,
eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu,
i) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących
obrony cywilnej
i mających wpływ na realizację zadań OC,
j) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony
cywilnej,
w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej.
15. ) Prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony,
a) opracowanie na kolejny rok kalendarzowy wytycznych Burmistrza
oraz planu
zasadniczych przedsięwzięć do działalności w zakresie wykonywania
zadań
obronnych,
b) opracowanie, uzgadnianie i przedkładanie do zatwierdzenia planu
operacyjnego
funkcjonowania gminy, a także stosownych programów obronnych,
c) opracowanie programów i planów szkolenia obronnego, a także jego
organizowanie i prowadzenie,
d) kompletowanie dokumentacji szkoleniowej,
e) opracowanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających
sprawne
wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości
obronnej
państwa,
f) opracowanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru,
g) przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,
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h) przygotowanie i przeprowadzenie poboru ( prowadzenie nadzoru nad
stawiennictwem poborowych do poboru oraz ustalenie przyczyn
nie zgłaszania się),
i) przyjmowanie podań, wydawanie opinii oraz decyzji w sprawach
dotyczących
powszechnego obowiązku obrony RP ( ustawa z dnia 21 listopada
1967r. ze
zmianami).
j) opracowanie i realizacja planów świadczeń rzeczowych i osobistych
na rzecz
Sił Zbrojnych,
k)opracowanie dokumentacji oraz realizowanie przedsięwzięć
przygotowawczych
do prowadzenia „Akcji Kurierskiej”,
l) reklamowanie z urzędu i na wniosek żołnierzy rezerwy od obowiązku
pełnienia
czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie
wojny,
ł) nadzorowanie jednostek organizacyjnych gminy w zakresie obrony
cywilnej
i spraw obronnych,
m)opracowanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia na
potrzeby
obronne,
n) prowadzenie kontroli z realizacji zadań obronnych przez wydziały
UM oraz
zakłady pracy znajdujące się na terenie miasta i gminy,
o) realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska
kierowania
Burmistrza, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych
stanach
gotowości obronnej państwa,
p) utrzymanie w stałej aktualności Planu Operacyjnego
Funkcjonowania Gminy,
a także stosownych programów obronnych,
r) opracowanie i bieżąca aktualizacja regulaminu organizacyjnego
Urzędu
Miejskiego na czas wojny oraz projektu zarządzenia Burmistrza
Karczewa
wprowadzającego w/w regulamin w życie.
16) Prowadzenie spraw w dziedzinie zarządzania kryzysowego;
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a) bieżąca aktualizacja planu reagowania kryzysowego oraz
dokumentów
z nim związanych,
b) opracowanie dokumentacji roboczej Gminnego Zespołu
Reagowania,
c) przygotowanie posiedzeń Gminnego Zespołu Reagowania
Kryzysowego
i obowiązującej dokumentacji,
d) opracowanie i uaktualnianie planu ochrony przed powodzią,
e) opracowanie regulaminu bieżących prac gminnego Zespołu
Reagowania
Kryzysowego oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną
lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej,
f) monitorowanie i analiza występujących na terenie gminy zagrożeń
naturalnych i cywilizacyjnych oraz przedstawienie wniosków
Burmistrzowi,
g)opracowanie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących zagrożeń,
w tym
ogłaszania i odwoływania pogotowia przeciwpowodziowego i alarmu
powodziowego,
h)opracowanie na szczeblu gminy planu przygotowania i dystrybucji
płynu
Lugola w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych,
i) opracowanie dla gminy na kolejny rok kalendarzowy „Wytycznych
Burmistrza”
i „Planu zasadniczych przedsięwzięć do działalności w dziedzinie
zarządzania
kryzysowego i ochrony ludności”.
4. W § 17
zmienia się treść punktu 18 nadając mu brzmienie;
18)Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
§2
W pozostałej części Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w
Karczewie
pozostaje bez zmian.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
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inż. Władysław Dariusz
Łokietek
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