
 

ZARZĄDZENIE NR: 100/2022 

 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW 
z dnia 5 września 2022 r. 

 

w sprawie przygotowania i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pod 

kryptonimem GOŁOBORZE-22 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 0roku o samorządzie 

gminnym    (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 7 ustawy z dnia 11 

marca 2022 roku o obronie ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974), § 1 ust. 2 rozporządzania Rady 

Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach 

obowiązku obrony (Dz. U. poz. 875), § 10 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

7 grudnia 2021 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2021 poz. 2259) oraz § 10 ust. 

1 zarządzenia nr 45/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2022 roku oraz 

zarządzenia Starosty Buskiego z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie przygotowania i 

przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pod kryptonimem GOŁOBORZE-22 zarządzam, co 

następuje: 

§ 1. 

 

1. W dniach 20 – 22 września 2022 roku na terenie gminy Pacanów zostaną przeprowadzone 

epizody wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem GOŁOBORZE-22 zwanego 

dalej ćwiczeniem. 

2. Tematem ćwiczenia jest „Kierowanie realizacją zadań operacyjnych wsparcia przez 

administrację publiczną Sił Zbrojnych RP i Sojuszniczych Sił Wzmocnienia w warunkach 

wyższych stanów gotowości obronnej państwa” oraz realizacja przedsięwzięć wynikających  

z „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa świętokrzyskiego w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”, zwanego dalej „Planem operacyjnym”. 

 

§ 2. 

 

Celem przeprowadzenia ćwiczenia jest: 

1) sprawdzenie w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa, zdolności 

wsparcia Sił Zbrojnych RP i Sojuszniczych Sił Wzmocnienia, przez wydzielone powiatowe 

struktury podsystemu niemilitarnego systemu obronnego państwa, w tym przez administrację 

publiczną; 

2) doskonalenie i zgranie elementów kierowania oraz zespołów zadaniowych w 

wypracowaniu decyzji oraz realizacji przedsięwzięć i zadań wynikających z Planów 

Operacyjnych Funkcjonowania; 

3) sprawdzenie realności rozwiązań przyjętych w Planie operacyjnym, o którym mowa          

w pkt. 2, a także sprawności organizacyjnej oraz działania elementów kierowania wybranych 

jednostek organizacyjnych i ich ogniw wykonawczych w czasie podwyższania gotowości 

obronnej państwa oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 

 

§ 3. 

 

Kierownikiem ćwiczenia na terenie gminy Pacanów jest Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów. 

 

 

 



§ 4. 

 

1. W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia powołuję grupę organizacyjną 

ćwiczenia w składzie: 

1) Kazimierz Zdziebko – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Pacanów. 

2) Dorota Skowron – Inspektor ds. obronnych i OC. 

2. Osoby wymienione w punkcie 4.1. są: 

1) koordynatorami wyznaczonymi do udziału w pracach / szkoleniach Zespołu Autorskiego 

Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju - przygotowującego koncepcję ćwiczenia; 

2) odpowiadają za przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych podczas 

przygotowania i trwania ćwiczenia. 

3. Ponadto w zakresie zadań przygotowawczych do ćwiczenia, polecam: 

1) Sekretarzowi: 

a) nadzorować proces przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia na terenie gminy 

Pacanów, 

b) nadzorować organizację przedsięwzięć szkoleniowych mających na celu właściwe 

przygotowanie do ćwiczenia, 

c) nadzorować pracę podległych zespołów w zakresie opracowania dokumentacji niezbędnej 

do przeprowadzenia ćwiczenia, 

2) inspektorowi ds. obronnych i OC: 

a) przygotować dokumentację niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia ćwiczenia, 

b) przygotować i przekazywać uwagi oraz wnioski wynikające z podejmowanych działań, 

c) koordynować działania ćwiczących. 

 

§ 5. 

 

W ćwiczeniu biorą udział: 

1) obsada Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów; 

2) obsada Stanowiska Kierowania Starosty Buskiego (Powiatowy Zespół Zarządzania 

Kryzysowego); 

3) obsada Akcji Kurierskiej Powiatu Buskiego; 

4) Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju; 

5) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju;  

6) Wójtowie i Burmistrzowie gmin powiatu buskiego wraz z jednostkami podległymi, 

nadzorowanymi i współpracującymi w zakresie realizacji zadań obronnych. 

 

§ 6. 

 

Zobowiązuje się organ administracji samorządowej do wydzielenia i przygotowania 

niezbędnych sił i środków do udziału w ćwiczeniu oraz zapewnienia właściwych warunków 

pracy, a także ochrony informacji niejawnych. 

 

§ 7. 

 

Ćwiczenie przeprowadza się: 

1) w siedzibie Urzędu Miasta i gminy Pacanów. 

 

 

 

 



§ 8. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się: Sekretarzowi Miasta i Gminy Pacanów. 

 

§ 10. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uzasadnienie: 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 

roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2021 poz. 2259) i § 10 ust. 1 zarządzenia nr 

45/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2022 roku oraz zarządzenia Starosty 

Buskiego z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia 

obronnego pod kryptonimem GOŁOBORZE-22 Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów jest 

zobowiązany do przygotowania zarządzenia i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym. 

Tematem ćwiczenia jest „Kierowanie realizacją zadań operacyjnych wsparcia przez 

administrację publiczną Sił Zbrojnych RP i Sojuszniczych Sił Wzmocnienia w warunkach 

wyższych stanów gotowości obronnej państwa” oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z 

„Planu operacyjnego funkcjonowania województwa świętokrzyskiego w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”, zwanego dalej „Planem operacyjnym”, 

tj. 

1) sprawdzenie w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa, zdolności 

wsparcia Sił Zbrojnych RP i Sojuszniczych Sił Wzmocnienia, przez wydzielone powiatowe 

struktury podsystemu niemilitarnego systemu obronnego państwa, w tym przez administrację 

publiczną; 

2) doskonalenie i zgranie elementów kierowania oraz zespołów zadaniowych w 

wypracowaniu decyzji oraz realizacji przedsięwzięć i zadań wynikających z Planów 

Operacyjnych Funkcjonowania; 

3) sprawdzenie realności rozwiązań przyjętych w Planie operacyjnym, o którym mowa w pkt. 

2, a także sprawności organizacyjnej oraz działania elementów kierowania wybranych 

jednostek organizacyjnych i ich ogniw wykonawczych w czasie podwyższania gotowości 

obronnej państwa oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 

Mając powyższe na uwadze, wprowadzenie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

mgr Wiesław Skop 


