
Zarządzenie Nr 0050.163.2015 

Wójta Gminy Nędza -organu wykonawczego gminy 

z dnia 25 maja  2015 r. 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego  w ramach 

wieloszczeblowego powiatowego ćwiczenia obronnego „Powiat- Gminy 2015”. 

                           Na podstawie art.17ust.6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o  powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. ,poz. 416 z późn.zm)-w związku z §5 pkt 

4 lit b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia 

obronnego(Dz.U nr 16,poz.150 z późn. zm.) oraz Wytycznych Wojewody Śląskiego z dnia 13 stycznia 

2015 do szkolenia  obronnego realizowanego  na terenie  województwa śląskiego , zawartego 

porozumienia w sprawie wspólnej organizacji wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk Powiat-

Gminy 2015, zarządzenia Starosty Raciborskiego Nr 25/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 w sprawie 

przygotowania wieloszczeblowego powiatowego ćwiczenia obronnego pk Powiat-Gminy 2015”  oraz 

uzgodnionego Planu szkolenia obronnego na 2015 rok Gminy Nędza zarządzam , co następuje: 

§ 1 

W dniach 24 - 25 wrzesień 2015 r. na terenie Gminy Nędza zostanie  przeprowadzone 

ćwiczenie obronne z elementami Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego . 

1.Tematem ćwiczenia w oparciu o wieloszczeblowe ćwiczenie obronne Powiatu 

Raciborskiego  pk. „POWIAT-GMINA 2015” będzie „ Doskonalenie procedur związanych z 

uruchomieniem i ciągłością działania Głównego Stanowiska Kierowania oraz zapasowego 

miejsca pracy organu w okresie podwyższania gotowości obronnej państwa”.               

2.Wyznaczam ogólne założenia i zakładane rezultaty ćwiczenia:                                               

a)  istotą ćwiczenia ma być ujednolicenie postępowania w zakresie organizacji działania 

stanowiska kierowania, stałego dyżuru, zweryfikowanie procedur wykonywania wybranych 

zadań operacyjnych oraz doskonalenie procedur związanych z uruchomieniem oraz ciągłością 

działania Głównego Stanowiska Kierowania oraz zapasowego miejsca pracy.                              

b) zweryfikowanie procedury przez zespół  zastępczych miejsc szpitalnych w Gminie Nędza 

w ramach gry decyzyjnej (bez działań praktycznych).                                                                                                                    

c)  w ramach pierwszego etapu ćwiczenia rozpatrzyć zagadnienie organizacji stanowiska 

kierowania ,  stałego dyżuru Wójta Gminy Nędza i ZMP na przykładzie obowiązującego 

systemu w województwie śląskim(dokumentacji).                                                                    

d) . w części instruktażowej (etap II) zaprezentować praktyczne działania(rozwijania 

częściowego)i funkcjonowania GSK i ZMP.                                                                                                            

e). poszerzyć ćwiczenie obronne o elementy Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej  . 

               § 2 

Powołuje zespół autorski do opracowania dokumentacji ćwiczenia w składzie:                          

1. Sekretarz Gminy –Krystyna Tront – kierowanie i nadzór  nad wykonaniem dokumentacji i  

przeprowadzeniem i kierowaniem ćwiczeniem                                                                                                                                                 

2. Gł.specj.ds.  Obronnych  - Jan Czech – nadzór merytoryczny nad dokumentacją i 

ćwiczeniem                                                                                                                                      

3.  inspektor  zasobów gminy - Józef  Zagola                                                                                               

4. Prezes OSP RP Gminy Nędza- Leszek Pietrasz                                                                                            

5. Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego- Maria Czerwińska                                                 



6. Prezes NZOZ „ Medicus” sp.zoo w Nędzy –Janina Burek                                                            

7. Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego sp.zoo w Nędzy – Marek Niewrzoł. 

               § 3 

Opracować plan gminnego ćwiczenia Obronnego z elementami (epizodami) Obrony Cywilnej 

i Zarządzania Kryzysowego organizowanego na terenie Gminy Nędza w ramach 

powiatowego ćwiczenia Obronnego „POWIAT – GMINA 2015” który stanowić będzie 

załącznik do niniejszego zarządzenia.  

                                                                     

           §4 

Wszystkich uczestników ćwiczenia zobowiązuję do przestrzegania przepisów o ochronie 

informacji niejawnych . 

            §5 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Nędza w oparciu o załączone 

wytyczne do ćwiczenia. 

           §6 

Nadzór nad jego wykonaniem będę sprawowała osobiście . 

           §7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                        ………………………….. 

                                                                                                                Wójt Gminy Nędza 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

                                            W celu ochrony ludności  realizacja zadań Obronnych, Zarządzania 

Kryzysowego i Obrony Cywilnej jest jednym z zadań gminy. Aby sprawnie przeciwdziałać 

skutkom kryzysu i wojny niezbędne jest prowadzenie szkoleń i doskonalenie zasad 

współdziałania wszystkich elementów organizacyjnych Gminy Nędza w ścisłym 

współdziałaniu z Powiatem Raciborskim oraz ze służbami prowadzącymi działania wynikające  

z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Nędza w czasie Kryzysu i Wojny, Planu 

Zarządzania Kryzysowego Gminy Nędza, Planu Obrony Cywilnej oraz innych dokumentów 

planistycznych i operacyjnych. 

          Na podstawie art.17 ust 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz.416 z późn. zm)-art. 

20 ust  .), art. 19 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz.U. z 2014r , poz. 1166 z późn zm.),Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 

2004 r. w sprawie szkolenia obronnego(Dz.U nr 16 , poz. 150 z późn zm.)-,Wytycznych 

Wojewody Śląskiego do realizacji zadań obronnych w województwie śląskim w 2015 r. ,Planu 

szkolenia obronnego na 2015 r. Gminy Nędza, oraz pkt 14 i art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym(t. j z 2013 r. Dz. U Nr  142 poz. 594 ,1318,,z 2014poz379,1072 z 

późn zm.),  na mocy zawartego porozumienia z Starostwem Powiatowym w Raciborzu i 

koncepcji powiatowego wieloszczeblowego  ćwiczenia obronnego  „Powiat – Gminy  2015” 

Wójt Gminy Nędza zobligowany jest do organizacji takich ćwiczeń .                                                                                                                                            

W związku z tym niezbędne i konieczne jest wydanie Zarządzenia i Wytycznych Wójta Gminy 

Nędza w tej sprawie. Niniejsze zarządzenie i wytyczne pozwalają na przygotowanie, 

uruchomienie i przeprowadzenie takiego zamierzenia jakim jest  ćwiczenie obronne „Powiat-

Gminy 2015”na terenie Gminy Nędza. 


