Z A R Z ^ D Z E N I E NR 146/2014
W O J T A GMINY PACANOW Z DNIA 19 W R Z E S N I A 2014 R.
w sprawie przeprowadzenia
pk. „GOLOBORZE 2014".

i

udzialu

w

wojewodzkim

cwiczeniu

obronnym

Na podstawie art.30 ust.l, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym (Dz. U . z 2013 r., poz. 594 z pozn. zm.), § 3 ust.l pkt.l lit. b Rozporz^dzenia Rady
Ministrow z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 16,
poz. 150 z pozn. zm.), Zarz^dzeniem Nr 63/2014 Wojewody Swi^tokrzyskiego z dnia 29 lipca
2014 r. w sprawie przygotowania wojewodzkiego cwiczenia obronnego pk. „GOLOBORZE
2014", Zarz^dzeniem Nr 66/2014 Wojewody Swi^tokrzyskiego z dnia 03 wrzesnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia wojewodzkiego cwiczenia obronnego pk. „GOLOBORZE 2014"
zarz^dza siq, co nast^puje:

§1Przeprowadzic i wzi^c udzial w wojewodzkim cwiczeniu obronnym pk. „GOLOBORZE
2014".
§2.
—
1. Podstaw? przygotowania i udziahi w wojewodzkim cwiczeniu obronnym pk.
„GOLOBORZE 2014" stanowi^:
1) Zarz^dzenie nr 1/2014 Wojewody Swi^tokrzyskiego w sprawie realizacji
pozamilitamych przy goto wan obronnych w wojewodztwie swiQtokrzyskim w 2014
roku,
2) Zarz^dzenie Nr 63/2014 Wojewody Swi^tokrzyskiego z dnia 29 lipca 2014 r.
w sprawie przygotowania wojewodzkiego cwiczenia obronnego pk. „GOLOBORZE
2014",
3) Zarz^dzenie Nr 66/2014 Wojewody Swi^tokrzyskiego z dnia 03 wrzesnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia wojewodzkiego cwiczenia obronnego pk. „GOLOBORZE
2014"
4) Wytyczne Wojewody Swi^tokrzyskiego do szkolenia obronnego realizowanego na
terenie wojewodztwa swi^tokrzyskiego w 2014 r.,
5) Zarz^dzenie Nr 55/2014 Starosty Buskiego z dnia 16 wrzesnia 2014 r. w sprawie
przeprowadzenia wojewodzkiego cwiczenia obronnego pk. „GOLOBORZE 2014
6) Plan szkolenia obronnego w wojewodztwie swi?tokrzyskim na 2014 rok,
7) Plan zasadniczych przedsi^wzi^c w zakresie pozamilitamych przygotowan obronnych
w Gminie Pacanow w 2014 roku,
8) Wytyczne Wojta Gminy Pacanow z dnia 17 stycznia 2014 r. do szkolenia obronnego
realizowanego w Gminie Pacanow w 2014 roku,
9) Plan szkolenia obronnego w Urz^dzie Gminy w Pacanowie na 2014 rok.
2. Temat, termin i czas udziahi w cwiczeniu oraz miej see j ego pro wadzenia:
1) Temat: „Kierowanie realizacji zadan obronnych w warunkach kryzysu w sytuacji
zagrozenia wybuchem konfliktu zbrojnego. Realizacja zadan na rzecz Sil Zbrojnych
oraz ludnosci cywilnej".
2) Termin: 8 - 9 pazdziemika 2014 roku.
3) Czas udzialu w cwiczeniu :

a) w dniu 8 pazdziemika - od godz. 7 do 15
* b) wdniu9pazdziemika-odgodz. 7^°do 15^*^
4) Miej see prowadzenie cwiczenia: Sekretariat i Sala Herbowa Urz^du Gminy w
Pacanowie.
§3.
1. Sklad Kierownictwa cwiczenia :
a) Kierownik cwiczenia - Wojt Gminy Pacanow Wieslaw Skop
b) Zast^pca kierownika cwiczenia - Sekretarz Gminy Kazimierz Zdziebko
2. Sktad cwicz^cych:
a) Kierownicy referatow Urz^du Gminy Pacanow oraz Samodzielne stanowisko pracy,
b) Obsada Stanowiska Kierowania Wojta (Gminny Zespoi Zarzq^dzania Kryzysowego),
c) Obsada Staiego Dyzum Wojta,
3. W zakresie realizacji zadan przy goto wawczych do udzialu w cwiczeniu, polecam:
1)

Sekretarzowi Gminy:
a) nadzorowac catosc procesu przygotowania i udzialu w cwiczeniu,
b) nadzorowac organizacj? przeszkolenia i przygotowania do udzialu w cwiczeniu osob
bior^cych w nim udzial,
c) nadzorowac prac? w zakresie opracowania niezb^dnej dokumentacji,
d) przeprowadzic szkolenie instmktazowe z uczestnikami cwiczenia, w tym szkolenie
skiadu Staiego Dyzuru i Gminnego Zespolu Zarz^dzania Kryzysowego,
e) przygotowac podlegte jednostki organizacyjne pod wzgl?dem teoretycznym
i praktycznym do udzialu w cwiczeniu,
f) koordynowac rozwini^cie elementow wchodz^cych w sktad systemu kierowania,
zgodnie z obowi^uj^c^^ dokumentacji
g) wydzielic obsad?, przygotowac i zabezpieczyc prac? Staiego Dyzum w trakcie
prowadzonego cwiczenia,
h) w dniu 6 pazdziemika do godz. 10^° ziozyc meldunek do Szefa Sztabu Kierownictwa
Cwiczenia, poprzez Wojewodzkie Centrum Zarz^dzania Kryzysowego o osi^ni^ciu
gotowosci do cwiczenia.

2)

Inspektorowi ds. Obronnych i O C :
a) opracowac dokumentacj? cwiczenia wedlug wlasnych potrzeb i merytorycznej
odpowiedzialnosci na podstawie otrzymanej dokumentacji do cwiczenia,
b) przygotowac w wyznaczonym terminie projekt omowienia cwiczenia na podstawie
otrzymanych wytycznych.

3)

Kierownikom referatow urz^du gminy:
a) zapewnic udzial w cwiczeniu niezb^dnych sil i srodkow przewidzianych do realizacji
zadan praktycznych,
b) koordynowac przygotowanie pracownikow referatow do udzialu w cz^sci aplikacyjnej
cwiczenia i w epizodzie praktycznym,
c) zapewnic l^cznosc na potrzeby Kierownictwa Cwiczenia i cwicz^cych,
d) zapewnic ci^losc pracy srodkow systemu t^cznosci i teleinformatyki podczas
cwiczenia oraz usuwanie ewentualnych awarii systemu,
e) w zakresie posiadanych kompetencji przygotowac niezb^dne kalkulacje i dokumenty
planistyczne/wykonawcze do cwiczenia.

4)

Pozostalym cwicz^cym:
a) opracowac
niezb^dnq^ dokumentacji do cwiczenia obronnego wedhig wlasnych
potrzeb i merytorycznej odpowiedzialnosci,
b) zapewnic udzial w cwiczeniu sil i srodkow przewidzianych do realizacji zadan
aplikacyjnych i epizodu praktycznego.

1.
2.
3.

4.

§4.
System kierowania oraz organizacj? l^cznosci zorganizowac zgodnie z Planem
l^cznosci,
Wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentow realizowac zgodnie
z obowi^uj^cymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
Dokumenty cwiczenia opatrywane b^dq^ kryptonimem cwiczenia i opracowywane jako
,jawne". Ponadto, naglowek i stopka kazdego dokumentu b^dzie zawierala klauzule
„Podlega ochronie".
W trakcie cwiczenia wykorzystac map? topograficzno - administracyjnq^ obszaru
gminy w skali 1:25 000.

§5.
Osi^n^c termin gotowosci do cwiczenia do dnia 6 pazdziemika 2014 r.
§6.
Wykonanie zarz^dzenia powierza si? Sekretarzowi Gminy Pacanow.
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