
ZARZĄDZENIE NR 116.2020
Wójta Gminy Przystajń

z dnia 30 listopada 2020 r.

w  sprawie  opracowania  planu  operacyjnego  funkcjonowania  Gminy
Przystajń  w warunkach zewnętrznego zagrożenia  bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny

Na podstawie art. 18 ust. 4 i art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada
1967  r.  o  powszechnym  obowiązku  obrony  Rzeczpospolitej  Polskiej  (Dz.  U.
z 2019 r. poz. 1541, z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 i ust. 2 § 5 ust. 1 pkt 5
ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie
warunków i  trybu planowania  i  finansowania  zadań  wykonywanych  w ramach
przygotowań obronnych państwa  przez  organy  administracji  rządowej  i  organy
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1911),w związku z art. 8 ust.1
ustawy  o  samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z  2020  r.,  poz.  713)  oraz  zgodnie
z  zarządzeniem  Nr  63/20  Wojewody  Śląskiego  w  sprawie  ustalenia  zasad
opracowania  planów  operacyjnych  funkcjonowania  organów  administracji
publicznej  województwa  śląskiego  oraz  udziału  w  tym  procesie  jednostek
organizacyjnych  podporządkowanych  i  nadzorowanych  przez  Wojewodę
Śląskiego, zarządza się co następuje:

§ 1.
1) Dokonać  opracowania  nowego  „Planu  Operacyjnego  funkcjonowania

Gminy  Przystajń  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny”, zwanego dalej planem.

2) Uzgodnić  opracowany  plan  z  Wojskowym  Komendantem  uzupełnień
w  Częstochowie,  Powiatowym  Komendantem  Policji  w  Kłobucku,
Powiatowym Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku.

3) Zatwierdzić opracowany i uzgodniony plan przez Wojewodę Śląskiego.
4) Opracować  nowe  karty  realizacji  zadań  operacyjnych  oraz  niezbędne

dokumenty związane z zatwierdzonym planem.

§ 2.
 Plan operacyjny należy sporządzić w oparciu o:

1) zarządzenie Wojewody Śląskiego nr 63/20.
2) wypis z „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa śląskiego:.
3) „Podręcznik Normalizacji Obronnej PDNO-02-A75:2008”.
4) „Normę obronną NO-02-AO6O:2008”.
5) „Wytyczne  w  sprawie  aktualizacji  w  województwie  śląskim  planów

operacyjnych oraz udziału jednostek organizacyjnych podporządkowanych
i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego w procesie aktualizacji planów
operacyjnych”.



Proces  dokonywania  czynności  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  wojewódzkim
„Harmonogramem  uzgadniania  planów  operacyjnych  funkcjonowania
sporządzanych przez organy samorządu terytorialnego województwa śląskiego”.

§ 3.
Pracownik  ds.  obronnych  w  toku  opracowania  planu  operacyjnego  zapewnia
warunki organizacyjne, uwzględniając wymagania w zakresie ochrony informacji
niejawnych. 

§ 4.
W terminie określonym przez „Harmonogram uzgadniania planów operacyjnych
funkcjonowania  sporządzanych  przez  organy  samorządu  terytorialnego
województwa  śląskiego”,  należy  przygotować  i  przesłać  do  Powiatowego
Komendanta  Policji  w  Kłobucku  oraz  Powiatowego  Komendanta  Państwowej
Straży Pożarnej w Kłobucku zestawienia zadań operacyjnych, w zakresie których
zostali ustaleni w planie za koordynatorów, realizatorów lub współwykonawców.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. obronnych.

§ 6.
Traci moc zarządzenie nr 31/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 01 lipca 2011
roku  w  sprawie  przeprowadzenia  procesu  sporządzania,  uzgadniania
i  zatwierdzania  „Planu  Operacyjnego  funkcjonowania  Gminy  Przystajń
w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa  i  w  czasie
wojny”.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Henryk Mach
  Wójt Gminy Przystajń 


