
ZARZĄDZENIE Nr 32/ 2013 

WÓJTA GMINY CZERNIKOWO   

z dnia 27 sierpnia 2013 roku 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia kompleksowego  
obrony cywilnej 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2012, poz. 461 z późn. zm.), §3 rozporządzenia Rady                  

Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U.                     

Nr 91, poz. 421), §3 pkt 4 i pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.                    

w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony                

cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) oraz Wytycznych                   

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad organizacji 

szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej w województwie kujawsko-pomorskim oraz 

zarządzenia Starosty Toruńskiego nr 26/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r w sprawie                    

przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej jednostek               

samorządu terytorialnego powiatu toruńskiego, zarządza się, co następuje:  

§1 

Zgodnie z „Harmonogramem szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej Starostwa Urzędu               

Gminy w Czernikowie na 2013 r. w dniach 5 - 6  września br. zostanie przeprowadzone               

ćwiczenie obrony cywilnej na temat: działanie administracji samorządowej, powiatowych                    

służb i inspekcji oraz wydzielonych sił i środków obrony cywilnej w zwalczaniu epizootii.  

§2 

1. Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjąć: 

1) sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z „Planu Obrony Cywilnej                      

Gminy Czernikowo" oraz „Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy                     

Czernikowo"; 

2) sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników                           

bezpośrednio wykonujących zadania związane z ochroną ludności na terenie                       

Gminy Czernikowo; 



1) sprawdzenie umiejętności obsady osobowej stałego dyżuru organów gminy oraz                    

służb, inspekcji i straży do przekazywania zdań związanych z ochroną ludności                   

w ramach obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego; 

2) sprawdzenie w praktyce poziomu przygotowania członków Zespołu                    

Zarządzania Kryzysowego do realizacji zdań w zakresie koordynacji działań              

jednostek organizacyjnych systemu ratowniczego gminy; 

3) sprawdzenie łączności radiowej w sieci kierowania Starosty Toruńskiego. 

2. W ćwiczeniu wezmą udział: 

1) organy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Czernikowie,  

2) kierownicy służb, inspekcji i straży wraz z wydzielonymi do ćwiczenia siłami                                

i środkami: 

a) Komendant Miejski Policji w Toruniu; 

b) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu;  

c) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu; 

d) Powiatowy Lekarz Weterynarii; 

e) inne osoby w zależności od potrzeb. 

3) inne współpracujące podmioty realizujące zadania obrony cywilnej i reagowan ia 

kryzysowego na terenie gminy: 

4) komendanci oraz wybrane elementy struktur organizacyjnych: 

a) Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego; 

b) Rejonowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania (ROADA). 

5) obsada stałego dyżuru Urzędu Gminy w Czernikowie.  

§3 

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:  

a) Podinspektor ds. OC i NW Urzędu Gminy w Czernikowie, Wiesław 

Wernerowicz - kierownik zespołu, 

b) inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Gminy w Czernikowie, Marek 

Brzustewicz, 



 

4. Kierownik zespołu autorskiego uzgodni i przedstawi do zatwierdzenia Wójtowi                

Gminy Czernikowo koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia do dnia                

31 sierpnia 2013 roku oraz plan przeprowadzenia ćwiczenia do dnia 31 sierpnia                 

2013 roku. 

5. W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia zespół autorski opracuje niżej  

wymienioną dokumentację: 

1) koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia; 

2) plan przeprowadzenia ćwiczenia; 

3) założenia do ćwiczenia; 

4) plan podgrywki; 

5) inne dokumenty robocze. 

6. Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kierownik zespołu                

autorskiego uzgodni z pracownikiem merytorycznym Starostwa Powiatowego w               

Toruniu. 

§4 

Termin gotowości do ćwiczenia ustala się na godz. 8.00 dnia 5 września 2013 r.  

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 

                                                                     Wójt 

                                                                     mgr inż. Zdzisław Gawroński 

 
 
 
 
 


