ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2021
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia struktur obrony cywilnej pt.
"Działania ratowniczo-gaśnicze formacji obrony cywilnej w przypadku pożaru na terenie
szkoły, na przykładzie Szkoły Podstawowej w Pniowie"

Na podstawie § 3 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), Programu szkolenia ludności w zakresie
powszechnej samoobrony w Gminie Toszek na lata 2021-2025, Wytycznych i Planu działania
Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Toszek w zakresie zadań Obrony Cywilnej i Zarządzania
Kryzysowego w Gminie Toszek oraz Wytycznych Burmistrza Toszka do działalności związaniej
z ochroną przeciwpożarową na rok 2021-2022,
zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z nałożonymi zadaniami na Burmistrza Toszka jako Szefa Obrony Cywilnej
Gminy, w dniu 3 lipca 2021 r. zostanie przeprowadzone ćwiczenie obrony cywilnej pt. „Działania
ratowniczo-gaśnicze formacji obrony cywilnej w przypadku pożaru na terenie szkoły, na przykładzie
Szkoły Podstawowej w Pniowie".
§ 2. W celu podjęcia skutecznych przygotowań do ćwiczenia i zapewnienia osiągnięcia w nim
wysokich efektów szkoleniowych zarządzam, co następuje:
1. Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjąć:
1) doskonalenie umiejętności Szefa Obrony Cywilnej i Komendantów FOC w podejmowaniu decyzji
do prowadzenia akcji ratowniczej w miejscu wystąpienia zagrożenia;
2) praktyczne osiąganie gotowości do działań przez wyznaczone FOC, prowadzenie działań
ratowniczych i udzielanie pomocy ludności poszkodowanej;
3) współdziałanie drużyn przeciwpożarowych oraz drużyny sanitarnej z terenu Gminy Toszek przy
wspólnym podejmowaniu działań ratowniczo-gaśniczych, ewakuacji, pomocy medycznej;
4) sprawdzenie czasu dojazdu jednostek OSP na miejsce akcji;
5) zaznajomienie się członków drużyn przeciwpożarowych z terenem Szkoły Podstawowej
w Pniowie i terenem przyległym, wytypowanym na miejsce ćwiczeń oraz wypracowanie jasnych
zasad wzajemnej współpracy i podziału zadań w chwili pojawienia się realnego zagrożenia;
6) sprawdzenie podania 4 skutecznych prądów gaśniczych na miejscu pożaru przez okres min.
30 minut;
7) doskonalenie działań dotyczących pożarów wewnętrznych wraz z ewakuacją;
8) sprawdzenie funkcjonowania łączności radiowej;
9) ocena stanu gotowości i współdziałania FOC biorących udział w akcji;
10) ukształtowanie wśród ludności prawidłowych postaw w przypadku zaistnienia podobnych
zdarzeń.
2. Do udziału w ćwiczeniu powołuję Formacje Obrony Cywilnej: drużynę sanitarną oraz
drużyny przeciwpożarowe, utworzone na bazie OSP Ciochowice, OSP Kotulin, OSP Toszek, OSP
Pniów i OSP Wilkowiczki.
3. Ćwiczeniem będę kierował osobiście.
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4. W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia powołuję Zespół Autorski w składzie:
1) Bożena Burda - Inspektor w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich
i Bezpieczeństwa Publicznego;
2) Ireneusz Giemza - Komendant Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Toszku;
3) Jerzy Sulewski - Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Toszku.
5. Komendanci FOC wyznaczonych do ćwiczenia, przygotują składy osobowe do wykonania
zadań ratowniczych.
§ 3. Do zadań Zespołu Autorskiego należy w szczególności:
1. Opracowanie koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;
2. Opracowanie planu przeprowadzenia ćwiczenia;
3. Przygotowanie rozstrzygnięć pozwalających na realizację przedsięwzięć związanych
z funkcjonowaniem w trakcie ćwiczenia systemu kierowania i łączności;
4. Określenie wymagań stawianych poszczególnym ćwiczącym;
5. Zapoznanie uczestników ćwiczenia z planem przeprowadzenia ćwiczenia;
6. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji pozwalającej na dokonanie oceny stopnia
opanowania rozpatrywanych problemów, organizacji działań, sposobów określania i wyboru
wariantów działań, oceny realności i umiejętności przewidywania rozwoju sytuacji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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