
ZARZĄDZENIE Nr 25 / 2013 

WÓJTA GMINY 

CZERNIKOWO 

z dnia 05 lipca 2013 roku 

 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego we     

współdziałaniu   z   powiatowymi   i   gminnymi   służbami,    inspekcjami,    strażami    oraz 

                                       jednostkami organizacyjnymi gminy  

 

           Na   podstawie   art.   2   ustawy   z   dnia   21   listopada    1967   roku    o    powszechnym    obowiązku    obrony  

Rzeczpospolitej    Polskiej     (Dz.  U.  z  2012 r,  poz.  416),   §  5  i  6    Rozporządzania   Rady   Ministrów   z    dnia   13 

 stycznia   2004   roku   w   sprawie   ogólnych   zasad    wykonywania    zadań   w    ramach    powszechnego    obowiązku  

obrony   (Dz. U. Nr 16,  poz.  152),   § 5  ust.  l  pkt  4 lit. b,    Rozporządzania   Rady   Ministrów    z    dnia   13   stycznia  

2004    roku    w     sprawie    szkolenia     obronnego    (Dz.  U.   z   2004r.  Nr  16 ,   poz.  150),    „Programu     Szkolenia  

Obronnego     Województwa    Kujawsko  - Pomorskiego    na    lata    2013  -  2018",      „Planu    Szkolenia   Obronnego  

Województwa       Kujawsko     –     Pomorskiego      na      rok     2013",     „Planu      Szkolenia     Obronnego     Powiatu  

Toruńskiego    na    2013     rok     oraz    „Planu     Szkolenia    Obronnego     Gminy     Czernikowo     na     2013    rok" , 

 zarządza się co następuję:  

§ 1  

W  dniach   od   4   do   6   września   2013   roku   na   terenie   gminy    przeprowadzone   będzie   -   w  

ramach           szkolenia            obronnego          -             ćwiczenie             gminne     pod               kryptonimem 

"KOBRA     2013   -   GMINA     CZERNIKOWO"     na    temat:     współdziałanie     administracji     samorządowej  

z  organami  wojskowymi  i  administracją  publiczną w  stanach  nadzwyczajnych  i  w  czasie  wojny. 

 
§ 2  

 

Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjmuje się: 

- sprawdzenie   przyjętych   rozwiązań   wynikających   z   planu   operacyjnego   funkcjonowania  gminy  

oraz w instrukcji Stałych Dyżurów; 

- sprawdzenie    stanu      przygotowania     kadry      kierowniczej      i      pracowników      bezpośrednio  

wykonujących    zadania    obronne    do     wykonywania    zadań    operacyjnych    oraz     zadań      w  

związanych z funkcjonowaniem Systemu Stałych Dyżurów; 

- sprawdzenie   przygotowania  organów  i  sił   systemu   ratowniczego  gminy   do   realizacji   zdań   w  

procesach    osiągania     wyższych    stanów     gotowości     obronnej     oraz     prowadzenia     działań  

ratowniczych i ochrony ludności; 

- sprawdzenie    stanu     gotowości     systemu     mobilizacyjnego     rozwinięcia     Sił    Zbrojnych    na  

szczeblu gminy w ramach Akcji Kurierskiej; 

- sprawdzenie     umiejętności    obsady   osobowej   służby   Stałego   Dyżuru   Wójta   oraz    gminnych  

służb, inspekcji i   straży   do   przekazywania   zdań   związanych   z   osiąganiem   wyższych   stanów  

gotowości obronnej państwa; 



- sprawdzenie      w      praktyce      poziomu      przygotowania      członków      Zespołu      Zarządzania  

Kryzysowego   do    realizacji    zdań   w   zakresie  koordynacji   działań   jednostek   organizacyjnych  

systemu ratowniczego gminy; 

- sprawdzenie  systemów   łączności  oraz  alarmowego   obiegu   informacji   w   relacji   Stały    Dyżur  

Starosty  Toruńskiego   -   Stały   Dyżur   Wójta   Gminy    Czernikowo    i    kierowników    jednostek  

organizacyjnych gminy; 

- sprawdzenie przygotowania służby zdrowia do realizacji zdań obronnych. 

§ 3  

W ćwiczeniu wezmą udział: 

1. Pracownicy   Urzędu   Gminy,   którym   przydzielono   zadania   obronne   lub   zadania   związane   z  

zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności, a w szczególności 

a) kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy, 

b) obsada Stałego Dyżuru Wójta Gminy Czernikowo, 

c) osoby biorące udział w Akcji Kurierskiej, 

c) pełnomocnik ochrony informacji niejawnych. 

2. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

3. Przedstawiciele   służb,   inspekcji   i   straży   wraz   z   wydzielonymi   do   ćwiczenia   siłami   i   środkami:  

a) Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. 

b) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. 

c) innych służb w zależności od potrzeb. 

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo. 

5. Inne   współpracujące   podmioty   realizujące   zadania   obronne   i   reagowania   kryzysowego   na  

terenie gminy. 

§ 4  

1. Ćwiczeniem będę kierował osobiście. 

2. Na Zastępcę Kierownika Ćwiczenia wyznacza się Zastępcę Wójta Gminy Czernikowo Dariusza  

Zagrabskiego . 

3. Powołuje się Zespół Autorski Ćwiczenia w składzie: 

- Przewodniczący Zespołu Autorskiego - Wiesław Wernerowicz - podinspektor ds. Obrony  

Cywilnej i Nadzwyczajnych Zagrożeń, 

- Marek Brzustewicz - Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych, 

4. Kierownik  Zespołu  Autorskiego  uzgodni  ze  Starostwem   Powiatowym  w  Toruniu  i  przedstawi  do 

zatwierdzenia Wójtowi Gminy Czernikowo: 

- Koncepcję Przygotowania i Przeprowadzenia Ćwiczenia do dnia 15 lipca 2013 roku 

- Plan Przeprowadzenia Ćwiczenia do dnia 20 sierpnia 2013 roku.



                                                    § 5  

 

1.  Podstawę      opracowania      planu      przeprowadzenia      ćwiczenia      stanowi     koncepcja       uzgodniona  

    ze Starostwem Powiatowym     w Toruniu.  

2. Ćwiczenie   należy    prowadzić    metodą   aplikacyjną   i   epizodu   praktycznego   z   częściowym   udziałem 

stanu       osobowego       ćwiczących       struktur       organizacyjnych      oraz      na      mapach       i      planach  

w    oparciu      o    ustalenia    planu      operacyjnego   funkcjonowania   gminy   w    warunkach    zewnętrznego  

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.  

                                                                §6 

1. Przewidywany  koszt  przeprowadzenia  ćwiczenia: 1000  złotych  (słownie: tysiąc złotych). 

§7 

Zastępcę    Wójta    zobowiązuję    do    zabezpieczenia    potrzeb    materiałowych,   lokalowych,   transportowych  

i    wyżywienia   niezbędnych    do    sprawnego    przeprowadzenia   ćwiczenia   w    oparciu   o    uzgodnienia   z  

Kierownikiem Ćwiczenia.  

 

§8 

Na     czas     ćwiczenia   przydzielam    Panu     Dariuszowi     Zagrabskiemu     funkcję     Rzecznika     Prasowego 

 i zobowiązuję do współpracy z mediami.  

§9 

Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych zobowiązuję do kontroli przestrzegania przez uczestników 

ćwiczenia przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

                                                    § 1 0  

Meldunków     dotyczących    sposobu    wykonywania    zadań    oraz    użytych    sił    i    środków    wysłucham  

w ramach Konferencji Głównej przed podsumowaniem ćwiczenia, w trzecim dniu jego trwania. 

                                                                                             § 1 1  

 

Całość    opracowanej    dokumentacji    z    przebiegu    ćwiczenia    uczestnicy    przekażą     do     Kierownika  

Zespołu Autorskiego do dnia 30 września 2013 roku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§12 

 
 
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta. 

 
 
§13 

Zarządzenie      wchodzi     w     życie     z     dniem     podpisania     i     obowiązuje     do     dnia     zakończenia  

i podsumowania ćwiczenia. 

                                                                                           Wójt 

                                                                                         mgr.inż. Zdzisław Gawroński 


