ZARZĄDZENIE NR 49/2005
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 29. 09.2005 roku

w sprawie planowania operacyjnego w Gminie Pacanów w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

	Na podstawie art. 15 pkt. 4 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity DZ.U. z 2001r.  Nr 80 poz.. 872 z późn. zmianami), oraz art. 18 ust. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 241 poz. 2416) a także § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004r. 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. Nr 152 poz. 1599). w związku z dokonaną zmianą Strategii Bezpieczeństwa Narodowego oraz Polityczno - Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej i zarządzenia Nr 97/05 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie planowania operacyjnego w organach samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny zarządza się co następuje:
§ l. 
Aktualizacje Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pacanów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno - militarnego i wojny) dokonać poprzez opracowanie nowego dokumentu.
§ 2. 
Nowe plany operacyjne funkcjonowania Gminy Pacanów należy opracować w trybie i na zasadach określonych w wypisie z „Metodyki opracowywania planów operacyjnych funkcjonowania organów samorządu terytorialnego", z uwzględnieniem założeń zawartych w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,
§ 3. 
Podstawę merytoryczną do opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pacanów stanowią ustalenia wynikające z wypisu z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Świętokrzyskiego ".
§ 4. 
Harmonogram realizacji zasadniczych przedsięwzięć związanych z opracowaniem przedmiotowego „Planu " zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
§ 5. 
Plan, o których mowa w § 2 stanowić będzie podstawowy dokument wspomagający zarządzanie i kierowanie Gminą w sytuacjach kryzysowych, a także w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz w czasie wojny,
§ 6. 
Plan, o którym mowa w § 2 należy opracować w trybie i na zasadach wynikających z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organu samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599),
§ 7.
Opracowane karty realizacji zadań operacyjnych (według wzoru) ułożyć rosnąco - należy oddzielnie rejestrować tak, aby w razie konieczności istniała możliwość ich wymiany i spiąć w jedną teczkę.
§ 8.
W pracach nad opracowaniem przedmiotowego „Planu" uczestniczą wszyscy Kierownicy Referatów oraz wszyscy Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi.
§ 9. 
W trakcie prac związanych z opracowywaniem „Planu" należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, wynikających wymogów ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 11 poz. 95 z późn. zmianami) oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy,(opublikowanych w Dz. U. z 1999r. Nr 18, poz. 156-157,165-166 i 168 z późn. zmianami oraz Dz. U. z 2003r. Nr 211, poz. 2071).
§ 10. 
Przedmiotowy „Plan" opracować należy najpóźniej do dnia 20 listopada 2005r. i przedstawić do sprawdzenia i akceptacji Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach do dnia 25 listopada 2005r.
§ 11. 
Odpowiedzialnym za terminowe opracowanie przedmiotowego „ Planu " w Urzędzie Gminy Pacanów jest p. Halina Smysło, inspektor ds. Obywatelskich.
§ 12.
Upoważniam Sekretarza Gminy do bieżącego koordynowania planowania na szczeblu Gminy oraz nadzorowania realizacji postanowień zarządzenia, jak również do wyznaczania konsultantów do opracowania planów.
§ 13. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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