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ZARZĄDZENIE Nr 21.2016
WÓJTA GMINY IMIELNO
z dnia 11 kwietnia 2016 r.

w sprawie przygotowania organu administracji samorządowej Gminy Imielno w
zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS)

Na podstawie art. 2, 18 ust. 4, art. 19 i 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 144 z
późno zm.), a także ~ 3 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13
stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego
obowiązku obrony (Dz. U. z dnia 4 lutego 2004 r. Nr 16, poz.152) oraz Zarządzenia
Wojewody Świętokrzyskiego nr 27/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie
przygotowania organów administracji publicznej województwa świętokrzyskiego w zakresie
wsparcia państwa gospodarza (HNS),

zarządza się, co następuje:

~1
W celu przygotowania urzędu administracji samorządowej Gminy Imielno do wykonywania
zadań związanych z pobytem sojuszniczych sił wzmocnienia na administrowanym terenie
tworzy się system wsparcia przez państwo gospodarza (Host Nation Support) na obszarze
Gminy Imielno. W systemie HNS Gminy Imielno uczestniczą:

1. Wójt Gminy Imielno,

2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

W celu właściwej realizacji zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się
na administrowanym terenie sojuszniczych sił wzmocnienia, w Urzędzie Gminy w Imielnie
powołuje się Punkt Kontaktowy wsparcia państwa gospodarza Wójta Gminy Imielno zwany
dalej "Punktem Kontaktowym HNS" w składzie:

1) Kierownik Punktu Kontaktowego HNS - Kierownik Referatu Inwestycj i, Ochrony
Środowiska.

2) Zastępca Kierownika Punktu Kontaktowego HNS - Inspektor Obrony Cywilnej, Inspektor
ds. powszechnego obowiązku obrony i spraw przeciwpożarowych.

3) Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Finansowym Urzędu Gminy
w Imielnie.

4) Inspektor ds. obrotu ziemią i ewidencji działalności gospodarczej w Referacie Inwestycji,
Ochrony Środowiska ,Działalności gospodarczej.



•

Punkt Kontaktowy HNS Wójta Gminy Imielno działa w oparciu o Referat Inwestycji ,
Ochrony Środowiska ,Działalności Gospodarczej oraz służbę dyżurną Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.

Ustala się Wytyczne Wójta Gminy Imielno w spraWIe warunków organizacyjnych
i technicznych planowania oraz realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania
i koordynacji wsparcia sojuszniczych sił wzmocnienia w czasie pokoju, kryzysu i wojny
przemieszczających się lub wykonujących zadania na obszarze gminy Imielno, stanowiące
załącznik do niniej szego zarządzenia.

Upoważnia się Kierownika Punktu Kontaktowego HNS Wójta Gminy Imielno do
podejmowania i koordynowania wszelkich działań i czynności organizacyjnych w zakresie
przygotowania do przemieszczania się i pobytu sojuszniczych sił wzmocnienia na obszarze
gminy Imielno.

i koordynowania wszelkich działań i czynności organizacyjnych w zakresie przygotowania do
przemieszczania się i pobytu sojuszniczych sił wzmocnienia na obszarze gminy Imielno.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy w Imielnie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓ'VI~
mgr ZY~iew Huk
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