
ZARZĄDZENIE NR 74.2020
WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pk.
„WARTA 2020”.

Na podstawie § 3 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 października 2015 r.
w sprawie  szkolenia  obronnego (Dz.  U.  z  2015 r.  poz.  1829),  Zarządzenia  nr  OR.120.18.2020.VII
Starosty Kłobuckiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego
ćwiczenia  obronnego  pk.  „Warta  2020”,  planu  szkolenia  obronnego  Gminy  Przystajń  na  2020  r,
zarządza się, co następuje: 
               

§ 1.
Ustala  się  organizację  przygotowania  oraz  harmonogram  i  zasady  przeprowadzenia  ćwiczenia
obronnego pk. „WARTA 2020” na temat „Sprawdzenie reagowania i działania organów samorządowych
oraz  podległych  i  współdziałających  jednostek  organizacyjnych  realizujących  zadania  obronne  w
warunkach  kryzysu  oraz  zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa  i  w  czasie  wojny,  zwanego  dalej
„ćwiczeniem”.

§ 2.
Ćwiczenie  zostanie  przeprowadzone  w  dniu  20  października  2020  roku  w  formie  ćwiczenia
powiatowego, zawierającego elementy działań teoretycznych z elementami praktycznymi.

§ 3.
Ćwiczenie  obronne  na  terenie  Gminy  Przystajń  zostanie  przeprowadzone  według  zatwierdzonego
„Planu przeprowadzenia  ćwiczenia  obronnego” opracowanego przez  Wydział  Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

§ 4.
Osoba odpowiedzialna za organizację i udział w ćwiczeniu - pracownik ds. obronnych.

§ 5.
Ćwiczeniami  obronnymi  kieruje  Wójt  Gminy  Przystajń.  W  razie  nieobecności  lub  wyłączenia
z kierowania ćwiczeniami obronnymi Wójta  Gminy Przystajń,  kierowanie ćwiczeniem powierza się
Sekretarzowi Gminy.

§ 6.
1. Udział w ćwiczeniu wezmą:

 Wójt Gminy
 Sekretarz Gminy,
 pracownik ds. obronnych,
 pracownicy  odpowiedzialni  za  wykonanie  zadań  ujętych  w  „Planie  Operacyjnym”

i „Planie reagowania kryzysowego”,
 Obsada Stałego Dyżuru,
 Obsada Stanowiska Kierowania,
 Jednostki OSP z terenu gminy,
 Inne jednostki w zależności od sytuacji wynikłej w ćwiczeniu.

§ 7.
Organizatorzy  ćwiczenia  opracowują  procedury  realizacji  zadań  operacyjnych  związanych
z zaistniałymi zdarzeniami i zagrożeniami oraz zakres współpracy w realizacji zadań.

§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przystajń

       Henryk Mach


