
ZARZĄDZENIE NR VII/206/2015
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pk "Jesień - 2015"

Na podstawie Na podstawie art 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. 
Dz. U. z 2015 poz.1515 j.t.) w związku z § 5 pkt. 4, lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 
2004 w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 Nr 16 poz 150 z poźn. zm.), Zarządzenia Nr 14/15 Wojewody 
Śląskiego z dnia 12 stycznia 2015 r.. w sprawie zasad organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego, 
Wytycznych Wojewody Śląskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. do szklenia obronnego realizowanego na terenie 
województwa śląskiego w 2015 r., Zarządzenia nr 52/2015 Starosty Mikołowskiego z dnia 16.09.2015 r. w sprawie 
przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego, oraz planem szkolenia obronnego gminy Orzesze na lata 
2015-2017 i planem szkolenia gminy Orzesze na 2015 rok oraz podpisanym w dniu 25.09.2015 r. porozumieniem 
w sprawie organizacji dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego „Jesień 2015” ze Starostą Mikołowskim. Zarządzam 
co następuje:

§ 1. 1. Przygotować i przeprowadzić w IV kwartale 2015 roku wspólne powiatowe, dwuszczeblowe ćwiczenia 
obronne na temat „ Realizacja wybranych zadań operacyjnych przez Powiat w warunkach kryzysu” pk Jesień 
2015”.

2. Rodzaj ćwiczenia: powiatowe, dwuszczeblowe ćwiczenie obronne,

3. Forma ćwiczenia : trening decyzyjny,

4. Termin przeprowadzenia ćwiczenia:

a) Etap I (wstępny) 24 listopada 2015 r.

b) Etap II (właściwy) 27 listopada 2015 r.

5. Miejsce ćwiczenia Starostwo Powiatowe w Mikołowie oraz siedziba Urzędu Miejskiego Orzesze,

6. Udział w ćwiczeniu przebiegał będzie zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Starostę Mikołowskiego 
„Koncepcją przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na obszarze powiatu mikołowskiego pk. 
"Jesień 2015”

§ 2. Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjąć:

1. uczenie i doskonalenie kierowania realizacją zadań operacyjnych przekazywanych przez Wojewodę 
Śląskiego poprzez wykorzystanie możliwości i potencjału samorządowych jednostek organizacyjnych.

2. doskonalenie procedury przekazywania zadań operacyjnych w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem 
narodowym,

3. zgrywanie pracy zespołów zadaniowych wyznaczonych przez Burmistrza do realizacji zadań operacyjnych,

4. sprawdzanie przygotowania wybranych elementów systemu bezpieczeństwa miasta do działania 
w warunkach kryzysu,

5. sprawdzanie możliwości i zakresu współdziałania z innymi jednostkami administracji publicznej,

6. współdziałanie z siłami zbrojnymi.

§ 3. 1. W celu przeprowadzenia ćwiczenia obronnego w Mieście Orzesze powołuję grupę organizacyjną 
w składzie:

1) Zastępca Burmistrza Miasta – Sylwia Krawczyk,

2) Sekretarz Miasta – Jolanta Szubert,

3) Kierownik Referatu ds Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom 
oraz Zarządzania Kryzysowego – Sonia Janecka.

2. Kierownikiem ćwiczenia będzie zastępca Burmistrza Miasta – Sylwia Krawczyk.
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§ 4. Ustalenia porządkowe:

1. Zobowiązuje skład ćwiczący do przeglądu zadań operacyjnych wchodzących w skład

„Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Orzesze w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa w czasie wojny”.

2. Ochrona informacji niejawnych prowadzona będzie na wszystkich etapach przygotowania i prowadzenia 
ćwiczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpowiedzialny za przestrzeganie ochrony 
informacji niejawnych oraz przepływu informacji będzie Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji 
niejawnych

3. Wszystkich uczestników ćwiczenia zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie informacji 
niejawnych,

4. W zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują takie same zasady jak 
w codziennej działalności służbowej,

5. Wszelkie komunikaty i informacje na temat ćwiczenia mogą być publikowane po akceptacji Burmistrza 
Miasta.

6. Ćwiczenie poprzedzić należy stosownym szkoleniem dla uczestników.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Orzesze

inz. Mirosław Blaski
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