
ZARZĄDZENIE Nr 13 /2017 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 20 lutego 2017 r. 
w sprawie przeprowadzenia szkolenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu  

Gminy Borne Sulinowo. 
Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016r.,poz. 446, z późn. zm. ),  w związku z art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 
r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 119) i art. 137 ustawy z dnia 21 
listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.  
z 2016r., poz. 1534 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. W dniu 4 marca 2017r. na terenie Gminy Borne Sulinowo przeprowadzone będzie 
gminne ćwiczenie Ochotniczych Straży Pożarnych pod kryptonimem TARTAK 2017 
„Ćwiczenie doskonalące współdziałanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Borne Sulinowo”.                            

§   2.   Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu należy przyjąć:  
1) praktyczne sprawdzenie alarmowania i łączności, czasów dojazdów i gotowości bojowej 

OSP, organizacja zabezpieczenia rejonu akcji, oraz współdziałanie służb ratowniczych 
podczas prowadzenia działania ratowniczego z udziałem wielu poszkodowanych osób; 

2) doskonalenie umiejętności w zakresie:  
a) prowadzenia rozpoznania rejonu działania, 
b) uwalniania osób uwięzionych w pojazdach, 
c) postępowania podczas pożaru w miejscu zdarzenia, 
d) udzielania pomocy poszkodowanym i ich ewakuacji z miejsca zdarzenia. 

§   3.   W ćwiczeniu wezmą udział: 
1)  naczelnicy OSP oraz zastępy z OSP Miasta Bornego Sulinowa, OSP Łubowo i OSP 
Juchowo, 
2)  ponadto w ramach współpracy wydzielone siły OSP Lotyń, OSP Czaplinek, OSP Barwice, 
OSP Czarne, OSP Bińcze. 

§ 4.1. Na kierownika ćwiczenia wyznaczam Komendanta Miejsko-Gminnego 
Ochotniczej Straży Pożarnej pana Tomasza MURYN. 
2. Kierownik ćwiczenia sporządzi sprawozdanie z przebiegu ćwiczenia wraz z kosztami 
szkolenia. 
3. Całość opracowanej dokumentacji z przebiegu ćwiczenia Kierownik ćwiczenia przekaże do 
Urzędu Miejskiego w terminie do 16 marca br. 

§  5. Wykonanie zarządzenia  powierzam Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego. 
§   6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


