
Z A R Z ^ D Z E N I E Nr 100/2014 
Wojta Gminy Pacanow z dnia 22.07.2014 r. 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej. 

Na podstawie § 5 pkt. 4 Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie 
szkolenia obronnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz.150 ), § 3 Rozporz^dzenia Rady Ministrow z 
dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 
szefow obrony cywilnej wojewodztwa, powiatow i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), w celu 
przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej oraz zapewnienia osi^ni^cia wysokich efektow 
szkoleniowych, zarz^dza si?, co nast^puje: 

§ 1 . 

Zgodnie „ Programem szkolenia obronnego w Urz^dzie Gminy Pacanow na lata 2013 - 2015 " oraz 
„ Planem szkolenia obronnego w Urz^dzie Gminy Pacanow na 2014 rok " w Gminie Pacanow 
zostanie przeprowadzona gminna gra obronna nt. „ Kierowanie gmin^ w czasie osi^gania 
gotowosci obronnej panstwa czasu kryzysu ". 

§2 . 

Jako cele szkoleniowe w grze obronnej przyj^c : 

a) ugruntowanie wiedzy o istocie podwyzszania stanow gotowosci obronnej panstwa i gminy, 
b) wyrobienie i utrwalenie w uczestnikach gry umiej?tnosci i nawykow dziaiania zespolowego, 

w ramach okreslonych zespolow fiinkcjonalnych, na rzecz skutecznego wykonywania zadah 
obronnych w czasie wyzszych stanow gotowosci obronnych, zwlaszcza stanu gotowosci 
obronnej gminy czasu kryzysu, 

c) doskonalenie procesu uruchamiania i funkcjonowania stalego dyzuru, 
d) doskonalenie organizacji wspoldziatania i obiegu informacji, umiej^tnosci kierowania sitami 

i srodkami oraz podejmowania decyzji podczas dzialan. 

§ 3 . 

Gr? obronn^ przeprowadzic w dniu 5 wrzesnia 2014 r. w godzinach od 7̂ *̂  do 16*̂ ^ w siedzibie 
Urz^du Gminy Pacanow oraz na terenie miejscowosci Pacanow. 

V ^ §4 . 

Gra obronna zostanie przeprowadzona w jednym etapie oraz w trzech fazach zgodnie z 
opracowan^ dokumentacjq^: 

I faza - kierowanie gmin^ w czasie osi^ania gol^wosci obrormej czasu kryzysu - sprawdzenie 
gotowosci do dziaiania wybranych elementow systemu obronnego gminy, 

I I faza - organizacja wypracowania danych do decyzji Wojta, 
I I I faza - ( epizod praktyczny ) przeciwdzialanie zagrozeniu atakiem terrorystycznym na obiekty 

uzytecznosci publicznej na terenie gminy - dziaiania ewakuacyjno - ratownicze w 
budynku Urz^du Gminy Pacanow. 



§ 5 . 

W grze obronnej udzial wezm^: 

1. Szef Gminnego Zespotu Zarz^dzania Kryzysowego. 
2. Z - ca Szefa Gminnego Zespolu Zarz^dzania Kryzysowego. 
3. Gminny Zespol Zarz^dzania Kryzysowego. 
4. Obsada Stalego Dyzuru Wojta. 
5. Kierownicy Referatow oraz Samodzielne Stanowisko Pracy. 
6. Kierownicy, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Podlegtych Wojtowi. 
7. Komendant Gminny Ochotniczych Strazy Pozamych. 
8. Komisariat Policji w Stopnicy. 
9. Kierownik oraz wyznaczona piel^gniarka Niepublicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej 

w Pacanowie. 
10. Wyznaczone Jednostki Ochotniczych Strazy Pozamych: OSP Pacanow i OSP Rataje 

Karskie 

§6 . 

Na Kierownika Gry Obronnej wyznaczam Sekretarza Gminy ( Szefa Gminnego Zespolu 
Zarzadzania Kryzysowego). 

§ 7 . 

Opracowanie gry obronnej powierzam Sekretarzowi Gminy oraz Inspektorowi ds. obronnych i 
- wedlug moich wytycznych, stanowi^cych zal^cznik do zarz^dzenia. 

§ 8 . 

Dokumentacj? gry obronnej przedstawic do zatwierdzenia i akceptacji Wojewodzie 
Swi^tokrzyskiemu za posrednictwem Dyrektora Wydzialu Bezpieczenstwa i Zarzadzania 
Kryzysowego SUW w Kielcach w terminie do dnia 05.08.2014 roku. 

§9 . 

Sekretarza Gminy i Inspektora ds. obroimych i OC czyni? odpowiedzialnymi za : 

1) Powiadomienie uczestnikow gry obronnej o terminie i miejscu prowadzenia gry, 
2) Przeprowadzenie instruktazu z uczestnikami gry, 
3) Przygotowanie miejsca prowadzenia gry, 
4) Opracowanie i przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonej gry decyzyjnej 

z uwzgl^dnieniem wnioskow przeslanych przez uczestnikow gry. 

§10. 

Uczestnicy gry - do czasu rozpocz^cia gry, kazdy wedlug kompetencyjnej odpowiedzialnosci : 

1) Uaktualni^ posiadan^ dokumentacje obronn^ przypisan^ danemu szczeblowi 
organizacyj nemu, 

2) Zapewni^ udzial w grze sily i srodki przewidziane w odpowiednich planach oraz 
miejsca pracy dla zespolow cwicz^cych. 



§11. 

W dniu przeprowadzenia gry obronnej zostanie uruchomiony Staly Dyzur Wojta. 

§12. 

Sekretarz Gminy i Inspektor ds. obronnych i OC w terminie do dnia 16.09.2014 roku opracuje i 
przedstawi mi do akceptacji sprawozdanie z gry obronnej, w ktorym uwzgl^dni : 

1) ocen? dziaiania podleglych i wspoldzialaj^cych jednostek organizacyjnych oraz zespolow 
funkcjonalnych zaangazowanych w realizacji poszczegolnych zadah, 

2) ocen? i stopieh zrealizowania zadah, b^d^cych problematyk^ gry obronnej, 
3) zestawienie ilosci sil i srodkow uzytych w czasie gry obronnej z podzialem na rodzaje 

i realizowane zadania w zakresie ochrony ludnosci oraz bezpieczenstwa i porz^dku 
publicznego, 

4) przedstawi kalkulacje faktycznie poniesionych kosztow udzialu w grze obronnej, 
5) przedstawi wnioski i propozycje wynikaj^ce z przeprowadzenia gry obronnej. 

§13 . 

Inspektor ds. obronnych i OC w terminie do dnia 19.09.2014 roku przesle opracowane 
sprawozdanie do Wojewody Swi^tokrzyskiego za posrednictwem Wydzialu Bezpieczenstwa i 
Zarzadzania Kryzysowego Swi^tokrzyskiego Urz^du Wojewodzkiego w Kielcach. 

§14 . / 

Omowienie gry nast^i w sali herbowej urz^du gminy w dniu 12.09.2014 roku o godz. lO"". W 
omowieniu wezmie udzial kierownicza kadra urz^du, kierownicy referatow, kierownicy jednostek 
organizacyjnych oraz przedstawiciele sluzb uczestnicz^cych w grze. 

§15 . 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Zalacznik: 

Wytyczne Wojta Gminy Pacanow do opracowania dokumentacji gminnej gry obronnej 
prowadzonej w dniu 5 wrzesnia 2014 roku. 

mgr Wleslawl^kbp 
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