
Zarządzenie Nr 17/2011 

Prezydenta Miasta Rzeszowa 

Szefa Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa 

z dnia 27 stycznia 2011 roku 
 

w sprawie ustalenia „Planu działania w zakresie bezpieczeństwa, 

zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej miasta Rzeszowa na 2011 rok” 
 

 

 Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. 

z 2004r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), § 3 pkt 3, § 5 ust. 1 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, 

powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) oraz Zarządzenia Nr 02/11 

Wojewody Podkarpackiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 07 

stycznia 2011r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków 

działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony 

cywilnej województwa podkarpackiego w 2011 roku 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Ustalam „Plan działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego 

i obrony cywilnej miasta Rzeszowa na 2011 rok”, stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 
Zobowiązuję wszystkich wykonawców i współwykonawców do realizacji zadań 

zawartych w „Planie działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania 

kryzysowego i obrony cywilnej miasta Rzeszowa na 2011r.” 

 

§ 3. 

Upoważniam i zobowiązuję Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i 

Ochrony Ludności do dokonania oceny realizacji zadań w zakresie 

bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w mieście 

Rzeszowie w 2010r. oraz wydania dla podmiotów gospodarczych i instytucji 

miasta wytycznych do działania na 2011 rok, które określą ogólne założenia i 

kierunki realizacji zadań w Rzeszowie w tym zakresie. 
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§ 4. 

W oparciu o plan działania, wytyczne, własne plany szkoleniowe oraz stan 

obrony cywilnej w podległym zakładzie, zobowiązuję kierowników podmiotów 

gospodarczych i instytucji realizujących zadania ujęte w planie do dokonania 

oceny stopnia ich realizacji w 2010 roku i opracowania rocznych zakładowych 

planów realizacji zadań w 2011 roku. 

 

§ 5. 

Roczne plany działania o których, mowa w § 4. przed zatwierdzeniem przez 

kierowników zakładów pracy podlegają uzgodnieniu przez Dyrektora Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa w 

terminie do 18 marca 2011r. 

§ 6. 

O wykonaniu zadań wynikających z planu działania należy powiadomić Szefa 

Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa poprzez Dyrektora Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Ludności w terminie do 10 listopada 2011r. 

§ 7. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Ludności. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 


