
ZARZĄDZENIE Nr 8.2016
Wójta Gminy Imielno z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia
obronnego

Na podstawie S 10 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października
2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U z. 2015r,poz.1829) 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. 850), w celu przygotowania i
przeprowadzenia gry obronnej oraz zapewnienia osiągnięcia wysokich efektów

szkoleniowych, zarządza się, co następuje:

~ 1.

Zgodnie z "Planem szkolenia obronnego Gminy Imielno na rok 2016" w gminie
Imielno zostanie przeprowadzone gminne ćwiczenia obronne nt. "Kierowanie
osiąganiem stanu gotowości obronnej czasu kryzysu w warunkach zagrożenia

terrorystycznego" .

~ 2.

Ćwiczenie obronne przeprowadzę w dniu 15.04.2016r. w godzinach od 730 do 1530

w siedzibie Urzędu Gminy oraz Szkole Podstawowej w Imielnie.

~ 3.
Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu obronnym przyjąć:

1. Zgrywanie zespołów funkcjonalno-zadaniowych i jednostek organizacyjnych
podległych Wójtowi w praktycznym wykonywaniu zadań obronnych.

2. Praktyczne sprawdzenie funkcjonowania obsady personalnej stałego dyżuru
Wójta w okresie podwyższania gotowości obronnej państwa

3. Praktyczna realizacja zadań operacyjnych w wyższych stanach gotowości
obronnej państwa.

4. Wyrobienie i utrwalenie w uczestnikach gry umiejętności i nawyków działania
zespołowego na rzecz skutecznego kierowania podległymi zespołami i
jednostkami organizacyjnymi.



~ 4.

W gminnym ćwiczeniu obronnym udział wezmą:

1. Sekretarz Gminy,
2. Obsada stałego dyżuru,
3. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego,
4. Kier. Ref.ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i BHP
5. Dyrektorzy szkół
6. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
7. Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie,
8 Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji Jędrzejów,
9 Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Imielnie,
1O.lnspektor ds. ochrony środowiska i drogownictwa
11.Kierownik GZOE-A szkół
12.lnspektor ds. obronnych i p.poż ..

~ 5.

Na kierownika ćwiczenia obronnego wyznaczam Sekretarza Urzędu Gminy.

~ 6.
Kierownicy jednostek organizacyjnych:

1. Przygotują podległe jednostki pod względem teoretycznym i praktycznym do

udziału w ćwiczeniu obronnym.

2. Zapewnią udział w ćwiczeniu odpowiednich sił i środków przewidzianych w

odpowiednich planach oraz miejscach pracy dla ćwiczących zespołów.

~ 7.

Inspektora ds .obronnych i p.poż. czynię odpowiedzialnym za:
1. Opracowanie dokumentacji ćwiczenia obronnego, według moich wytycznych.
2. Powiadomienie uczestników ćwiczenia obronnego o terminie i miejscu prowadzenia

ćwiczenia.
3. Przeprowadzenie instruktażu z uczestnikami ćwiczenia.
4. Koordynację przygotowań do ćwiczenia obronnego.



~ 8.

Do opracowania dokumentacji gminnego ćwiczenia obronnego powołuję zespół w
składzie:

- sekretarz

- kierownicy referatów

- Inspektor ds. obronnych i p.poż

Dokumentację opracować i przedstawić:
- do zatwierdzenia do dnia 14.03.2016r.
- do akceptacji Wojewodzie Świętokrzyskiemu w terminie do dnia 15.03.2016 r.

~ 9.

Inspektor ds. obronnych i p.poż. :

1. w terminie do dnia 20 kwietnia 2016 roku opracuje i przedstawi mi do akceptacji
sprawozdanie z ćwiczenia obronnego, w którym uwzględni:
ocenę działania podległych i współdziałających jednostek organizacyjnych
oraz zespołów funkcjonalnych zaangażowanych w realizacji poszczególnych

zadań,
ocenę i stopień zrealizowania zadań, będących problematyką ćwiczenia

obronnego,
zestawienie ilości sił i środków użytych w ramach świadczeń osobistych
i rzeczowych,
zestawienie ilości sił i środków podmiotów zaangażowanych w reagowanie
kryzysowe z podziałem na rodzaje i realizowane zadania w zakresie ochrony
ludności oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
przedstawi kalkulacje faktycznie poniesionych kosztów udziału w ćwiczeniu
obronnym.

2. w terminie do 25.04 2016 prześle opracowane sprawozdanie do Wojewody
Świętokrzyskiego.

~ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik:
-Wytyczne do opracowania gminnego ćwiczenia obronnego prowadzonego w dniu
15.04.2016r.
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