
Do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej należą zadania w zakresie:

1) zadania gminy w zakresie:

a) ochrony przeciwpowodziowej miasta dotyczącej w szczególności:

opracowania, wdrożenia i aktualizacji „Planu operacyjnego ochrony przed

powodzią dla miasta Legnicy”,

obsługi operacyjnej i kancelaryjnej Zespołu Ochrony przed Powodzią,

organizacji i utrzymania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego;

b) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dotyczące w szczególności:

realizacji przedsięwzięć związanych z nadzorem prezydenta miasta nad Strażą

Miejską w Legnicy,

kontroli bezpieczeństwa imprez masowych, w tym wydawania decyzji

administracyjnych wynikających z ustaw: o bezpieczeństwie imprez masowych

oraz Prawo o zgromadzeniach;

2) zadania gminy i powiatu w zakresie: 

a) zarządzania kryzysowego dotyczące w szczególności:

opracowania, wdrożenia i aktualizacji „Powiatowego Planu Zarządzania

Kryzysowego dla miasta Legnicy”,

koordynacji pracy i obsługi administracyjno – biurowej „Powiatowego Zespołu

Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy”,

wykonywania zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla

miasta Legnicy określonych w ustawach: o zarządzaniu kryzysowym i Prawo

o zgromadzeniach;

b) obrony cywilnej dotyczącej w szczególności:

opracowywania, wdrożenia i aktualizacji „Planu Obrony Cywilnej miasta Legnicy”,

okresowych planów działania oraz nadzoru nad organizacją i działaniem obrony

cywilnej w podmiotach gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych na

terenie miasta,

przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz

systemu wczesnego ostrzegania,

inicjowania i koordynowania szkoleń sił obrony cywilnej oraz ludności z zakresu

obrony cywilnej,

oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w mieście;

c) powszechnego obowiązku obrony dotyczące w szczególności:

organizowania i przeprowadzania rejestracji i kwalifikacji wojskowej,

zarządzania przymusowego doprowadzenia przez Policję do wskazanej jednostki

wojskowej powołanego do czynnej służby wojskowej w razie niestawienia się do

niej bez uzasadnionej przyczyny oraz nakładanie grzywny w celu przymuszenia

albo zarządzanie przymusowego doprowadzania przez Policję do kwalifikacji

wojskowej osób jej podlegających w razie niestawienia się do niej bez

uzasadnionej przyczyny,

prowadzenia wykazu mężczyzn z terenu miasta o nieuregulowanym stosunku do

służby wojskowej oraz prowadzenie czynności poszukiwawczych,

przygotowania i prowadzenia akcji kurierskiej w razie mobilizacji i wojny,

nakładania w formie decyzji administracyjnych świadczeń osobistych

i rzeczowych,

przygotowywania planów i organizowanie szkolenia obronnego;



3) zadania powiatu w zakresie:

a) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dotyczące w szczególności:

obsługi administracyjno – biurowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

koordynacji pracy Rady Programu „Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy”

oraz obsługi administracyjno – biurowej Rady Programu,

współpracy z powiatowymi inspekcjami i strażami w zakresie wynikającym z zadań

wydziału;

b) obronności dotyczące w szczególności:

opracowania wdrożenia i aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania

miasta Legnicy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i

w czasie wojny”,

nadzoru nad opracowaniem i aktualizacją kart realizacji zadań operacyjnych

stanowiących załącznik do Planu operacyjnego,

przygotowania systemu kierowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

narodowego na potrzeby prezydenta miasta.

Wydział przy załatwianiu spraw używa symbolu „ZKOC”.


