Zarządzenie Nr 0151 /24/2009
Wójta Gminy Krzyżanowice
Organu Wykonawczego Gminy
z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie: powołania grupy organizacyjnej w celu przygotowania i przeprowadzenia
ćwiczenia obronnego na terenie Gminy Krzyżanowice.
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), § 5
pkt 4 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie
szkolenia obronnego (Dz. U Nr 16, poz.150 z późn. zm.) oraz Zarządzenia
Wojewody Śląskiego nr 39/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przygotowania
i przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk. „Górny Śląsk 2009”
zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ćwiczenie obronne pk. „Górny Śląsk - 2009”, zwane dalej „ćwiczeniem” zostanie
przeprowadzone w dniach 15 - 17 czerwca 2009 r. w formie ćwiczenia
wieloszczeblowego.

§ 2.
Celem planowanego ćwiczenia jest:
- sprawdzenie poprawności koncepcji i procedur wykonywania wybranych zadań
operacyjnych zawartych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy,
- podwyższanie umiejętności współdziałania organu i jednostek podległych
wykonujących zadania obronne,
- weryfikacja procedur funkcjonowania organu w czasie podwyższenia gotowości
obronnej państwa, po wprowadzeniu stanów: wyjątkowego lub wojennego i w
czasie wojny,
- sprawdzenie możliwości działania organu i nadzorowanych przez niego jednostek
organizacyjnych w zmienionych warunkach oraz ocena ich funkcjonowania.

§ 3.
W celu przeprowadzenia ćwiczenia obronnego w Gminie Krzyżanowice powołuję
grupę organizacyjną w składzie:
1.
2.
3.
4.

Inspektor d/s Obronnych i OC
Zastępca Wójta Gminy
Inspektor
Podinspektor

– Maksymilian Lamczyk
– Gerard Kretek
– Zbigniew Trębacz
– Dorota Cycon

§ 4.
Na kierownika zespołu organizacyjnego i ćwiczącego wyznaczam Zastępcę Wójta
Gminy – Gerarda Kretek.
§5
Rolę oceniającego ćwiczenie będę sprawował osobiście.
§ 6.
Osoby wchodzące w skład grupy organizacyjnej ćwiczenia zapoznają się
z przygotowaną przez Wojewodę Śląskiego „Koncepcją przygotowania
i przeprowadzenia ćwiczenia” oraz „Planem przeprowadzenia ćwiczenia” i przygotują
przeprowadzenie ćwiczenia na terenie Gminy Krzyżanowice.
§ 7.
Skład grupy organizacyjnej określony w § 3 przygotuje miejsce pracy dla ćwiczących,
wymaganą dokumentację ćwiczenia oraz zapewni odpowiednie działanie środków
łączności i innych elementów technicznych.
§ 8.
1.Szef grupy organizacyjnej na okres ćwiczeń wyznaczy osoby do pełnienia stałego
dyżuru na stanowisku kierowania.
2. W oparciu o przygotowany dziennik działań, stały dyżur prowadzi rejestrację
zadań, poleceń, wydarzeń oraz czynności wykonywanych w czasie ćwiczenia.
3. Dokonuje przesyłania meldunków doraźnych
poszczególnych zadań oraz meldunków okresowych.

dotyczących

realizacji

§ 9.
Grupa organizacyjna na zakończenie ćwiczenia opracuje zbiorczą dokumentację
całego ćwiczenia.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

