WÓJTGMINY
Jł.adkóW
ZARZĄDZENIE NR 18 /2016
WÓJTA GMINY RADKÓW

w sprawie:

przygotowania

z dnia 25 kwietnia

2016r.

i przeprowadzenia

gminnego

ćwiczenia

obronnego

Na podstawie S 10 pkt 1 ppkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia OB października
2015 r.
w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2015 r. poz.1B29), oraz S 3 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
szefów obrony cywilnej województwa,
powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz, B50),
w celu przygotowania i przeprowadzenia
gminnego ćwiczenia
obronnego,
oraz zapewnienia
osiągnięcia wysokich efektów szkoleniowych:

Wójt Gminy Radków
zarządza:
S1. Zgodnie z "Planem szkolenia obronnego Gminy Radków na rok 2016" w dniu 10 czerwca 2015r.
zostanie przeprowadzone gminne ćwiczenie
obronne nI. "Doskonalenie
gminnego podsystemu
kierowania
obroną gminy podczas podnoszenia
gotowości
obronnej i prowadzenia
działań
ochronno- obronnych
w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa".
S 2. W celu podjęcia skutecznych przygotowań do ćwiczenia obronnego i zapewnienia w nim wysokich
efektów szkoleniowych zarządzam co następuje:
1.

Przyjąć następujące cele szkoleniowe ćwiczenia obronnego:
1) Sprawdzenie gotowości do działania wybranych elementów podsystemu obronnego gminy,
2) Przygotowanie
osób funkcyjnych pełniących funkcje kierownicze do realizacji zadań
wynikających
z Planu Operacyjnego
Funkcjonowania
Gminy w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa państwa,
3) Doskonalenie umiejętności osób funkcyjnych w zakresie planowania i wypracowania decyzji
do realizacji zadań obronnych w sytuacji zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa
państwa,
4) Zgrywanie podległych i współdziałających jednostek organizacyjnych w praktycznej realizacji
zadań ochronno - ratowniczych na terenie gminy Radków.
5) Współdziałanie w realizacji zadań ochronno- ratowniczych z sąsiednimi Gminami( Gminą
Secemin).
2, Do udziału w ćwiczeniu obronnym powołuję:
1) Antoniego Su ligę - Sekretarza Gminy,
2) Obsadę stałego dyżuru,
3) Annę Nowakowską - Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony
Cywilnej, Z-cę Kierownika USC,
4) Sylwię Włodarczyk - Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska ,
5) Barbarę Huptyś - Skarbnika Gminy,
6) Annę Marczewską- Pracownika do spraw obronnych i obrony cywilnej,
7) Jarosława Borkowskiego - Dyrektora Zespołu Szkół w Radkowie ,
B) Alicję Kregiel - Dyrektora Przedszkola w Radkowie,
9) Jacka Swierza - Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
w Radkowie,
10) Halinę Knapik - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
11) Bernadetę Marczewską -Z-cę Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radkowie,
12) Wojciecha Ostrowskiego - Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej
w Radkowie.
S 3. Na kierownika ćwiczenia obronnego wyznaczam Sekretarza Gminy.
S 4. Kierownicy jednostek organizacyjnych biorących udział w ćwiczeniu
wypracowane decyzje na piśmie, referują podczas prowadzenia ćwiczenia.

obronnym

przygotują
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!l 5.

Pracownika do spraw obronnych i obrony cywilnej czynię odpowiedzialnym za:
Opracowanie dokumentacji ćwiczenia obronnego, według moich wytycznych.
Powiadomienie uczestników ćwiczenia obronnego o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.
Przeprowadzenie instruktażu z uczestnikami ćwiczenia obronnego.
Koordynację przygotowań do ćwiczenia obronnego.
Przygotowanie miejsca prowadzenia ćwiczenia obronnego.
Opracowanie
i przedstawienie
sprawozdania
z przeprowadzonego
ćwiczenia obronnego,
z uwzględnieniem
wniosków
przesłanych
przez
kierowników
podległych
jednostek
organizacyjnych.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

!l 6.

Dokumentację ćwiczenia obronnego pracownik do spraw obronnych
obrony cywilnej
przedstawić:
1. do zatwierdzenia do dnia 06 maja 2016 r.
2. do akceptacji Dyrektorowi WBiZK SUW w Kielcach w terminie do dnia 10 maja 2016r.

ma

!l 7.

Pracownik do spraw obronnych i obrony cywilnej:
1. w terminie do dnia 20 czerwca
2016 r. opracuje i przedstawi do akceptacji sprawozdanie
z ćwiczenia obronnego, w którym uwzględni:
1) ocenę działania podległych i współdziałających
jednostek organizacyjnych
oraz zespołów
funkcjonalnych zaangażowanych w realizacji poszczególnych zadań,
2) ocenę i stopień zrealizowania zadań, będących problematyką ćwiczenia obronnego,
3) zestawienie ilości sił i środków użytych w czasie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia
obronnego,
4) przedstawi kalkulacje faktycznie poniesionych kosztów udziału w ćwiczeniu obronnym.
2. w terminie do 10 lipca 2016 r. prześle opracowane sprawozdanie do Wojewody Swiętokrzyskiego.

!l

8. Wykonanie
Organizacyjnych.

!l 9.

zarządzenia

powierza

się

Kierownikom

Referatów

i Kierownikom

Jednostek

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

!l 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
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