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27-540 Lipnik ZARZĄDZENIE Nr 3712010

Wójta Gminy w Lipniku

z dnia 09 lutego 2010 roku

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej

Na podstawie § 5 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie
szkolenia obronnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz.150), § 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 na 2010 r. w gminie Lipnik zostanie

przeprowadzona gminna gra obronna nt." KIEROWANIE OSIAGANIE STANU GOTOWOŚCI

OBRONNEJ CZASU KRYZYSU W WARUNKACH ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO.

§ 2.

Jako cele szkoleniowe w grze obronnej przyjąć:

1. Utrwalenie znajomości zasad i procedur stosowanych w czasie podnoszenia gotowości
obronnej oraz umiejętności podejmowania i przekazywania decyzji i zadań Wójta Gminy

2. Sprawdzenie procesu uruchomienia stałego dyżuru oraz natychmiastowego stawiennictwa
określonych osób funkcyjnych w miejscu pracy.

3. Doskonalenie współdziałania i obiegu informacji oraz kierowania posiadanymi siłami i
środkami na wszystkich szczeblach struktury administracyjnej Urzędu Gminy.

4. Przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów funkcyjnych Urzędu Gminy do realizacji
zadań obronnych i obrony cywilnej oraz podejmowania decyzji i kierowania podległymi
jednostkami organizacyjnymi.

5. Wyrobienie i utrwalenie w uczestnikach gry umiejętności i nawyków działania zespołowego
w ramach określonych zespołów funkcyjnych na rzecz skutecznego kierowania podległymi
zespołami i komórkami organizacyjnymi.

§3.

Grę obronną przeprowadzę w dniu 3lmarca 2010 roku w godzinach od 7.30. do 15. w
siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku oraz na terenie Zespołu Szkół we Włostowie

§ 4.

W grze obronnej udział wezmą:

1. Sekretarz gminy
2. Dyrektor Zespołu Szkół we Włostowie
3. Komendant Gminny OSP
4. Kierownicy komórek organizacyjnych urzędu oraz kierownicy podległych jednostek

organizacyjnych
5. Kierownik Posterunku Policji we Włostowie



§ 5.

Grą obronną będę kierował osobiście.-.

§ 6.

Opracowanie gry obronnej powierzam inspektorowi ds. OC według moich wytycznych,
stanowiących załącznik do zarządzenia.

§ 7.

Dokumentację gry obronnej przedstawić:

- do zatwierdzenia do dnia 27 lutego 2010r..
- do akceptacji Wojewodzie Świętokrzyskiemu w terminie do dnia 28 lutego 2010r.

§ 8.

Inspektora do spraw obrony cywilnej czynię odpowiedzialnym za

1. Powiadomienie uczestników gry obronnej o terminie i miejscu prowadzenia gry;
2. Przeprowadzenie instruktażu z uczestnikami ćwiczenia;
3. Przygotowanie miejsca prowadzenia gry decyzyjnej
4. Opracowanie i przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonej gry decyzyjnej,

z uwzględnieniem wniosków przesłanych przez kierowników podległych jednostek
organizacyjnych.

§ 9.

Uczestnicy gry - do czasu rozpoczęcia gry, każdy według kompetencyjnej odpowiedzialności:

1. Uaktualnią posiadaną dokumentacje obronną przypisaną danemu szczeblowi
organizacyjnemu,

2. Przygotują podległe jednostki organizacyjne pod względem teoretycznym i praktycznym
do udziału w grze,

3. Zapewnią udział w ćwiczeniu sił i środków przewidzianych w odpowiednich planach
oraz miejsca pracy dla zespołów ćwiczących.

4. Gotowość do gry obronnej osiągnąć do 29.03.2010

§ 10.

Sekretarza urzędu:

1. W terminie do dnia 10.04.2010 r. opracuje i przedstawi mi do akceptacji sprawozdanie z gry
obronnej, 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 gry obronnej,
- 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 grze obronnej.
- inne, w zależności od potrzeb.

§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT G y LIPNIK

Załącznik: Wytyczne do opracowania gry obronnej.


