
Zarządzenie Nr 15 /2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 14 lutego 2022 roku 

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych 

w Gminie Pacanów w 2022 roku 

 

 Na podstawie art. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o 

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 372  ze 

zm. ), § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie 

ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 

2004r., Nr 16 poz. 152) ); § 10 ust. 1 pkt. 7, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 

listopada 2021 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2021r., poz. 2259)  w związku 

z zarządzeniem  w związku z zarządzeniem nr 12/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

10 lutego 2022 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 

województwie świętokrzyskim w 2022 roku zarządza się co następuje: 

 

§ 1. 

Głównym celem przygotowań obronnych w gminie Pacanów w 2022 r. będzie sprawdzenie i 

weryfikacja rozwiązań przyjętych w dokumentacji planowania operacyjnego, a następnie 

zgrywanie zespołów zadaniowych w realizacji zadań obronnych w oparciu o te rozwiązania 

podczas prowadzonych ćwiczeń doskonalących. 

 

§ 2. 

W związku z powyższym wprowadza się do użytku służbowego „Plan zasadniczych 

przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pacanów w 

2022 roku” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 

„Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w 

Gminie Pacanów w 2022 roku” należy uzgodnić w zakresie przedsięwzięć i terminów z 

Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego do dnia 28 lutego 2022 roku, po wcześniejszej konsultacji z Oddziałem 



Spraw Obronnych ŚUW w Kielcach. Egzemplarz uzgodnionego planu przesłać za pomocą 

platformy ePUAP do Oddziału Spraw Obronnych w terminie do 18 marca 2022 roku. 

§ 4. 

Wypełniony arkusz Ankiety na potrzeby Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych 

Przygotowań Obronnych przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w terminie do 9 grudnia 2022 roku. 

 

§ 5. 

Koordynację, nadzór i wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Wiesław Skop 


