WÓJt

dtfiifiy Lipnlk
~'Hoff1krz'IJSkie
WOJ·. .JW"Y""
J

27~ 540 Lipnik

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019
WÓJTA GMINY LIPNIK
z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań
w Gminie Lipnik w 2019 roku.

obronnych

Na podstawie art. 18 ust 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t. j. Dz .U.2018r. poz. 1459 z późno zm); § 1 ust. 1 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w
ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Z 2004 r. Nr 16, poz. 152); § 10 ust. 1 pkt 5, § 11
i § 13 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie
szkolenia obronnego (Dz.U. z 2015 T. poz. 1829);§ 5 ust.1 pkt 4,5,6,8,§ 9 ust. 1 i pkt 3 lit. C
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie warunków i trybu
planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez
organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 152, poz.
1599 z późno zm.) oraz zarządzenia nr 122/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia
2018 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie
świętokrzyskim w 2019 roku.
.
zarządza się, co następuje:

§1.
Głównym celem działania w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Lipnik w
roku 2019 będzie osiągnięcie odpowiedniego stopnia przygotowania kadry kierowniczej Urzędu
Gminy w Lipniku w zakresie kierowania podległymi strukturami organizacyjnymi w sytuacji
podwyższenia gotowości obronnej państwa.
§ 2.
W związku z powyższym wprowadza się do użytku służbowego:
1."Pla:n zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy
Lipnik 2019 roku" stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
2.Formularz ankiety na potrzeby Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań
Obronnych dla organów samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.
Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie
Lipnik w 2019 roku należy uzgodnić z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 6 lutego 2019 roku, po wcześniejszej
konsultacji z Oddziałem Spraw Obronnych.

§ 4.
Wypełnione arkusze ankiety na potrzeby Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych
Przygotowań Obronnych należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 31 stycznia 2019 roku.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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