
ZARZĄDZENIE NR 46/2017
WÓJTA GMINY PYSZNICA

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego Gminy Pysznica nt. „Zgrywanie 
gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych 

w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa – PYSZNICA -2017”

Na podstawie art. 7 ust. l pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, z późn. zm.), § 10 ust. l pkt. 7 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. 
w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829), Wytycznych Wojewody Podkarpackiego z dnia 
16 grudnia 2016 r. do szkolenia obronnego organizowanego w 2017 r. przez Marszałka Województwa 
Podkarpackiego, starostów, wójtów i prezydentów miast oraz zgodnie z planem szkolenia obronnego Gminy 
Pysznica na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W dniu 22 czerwca 2017 r. w godz. 07.00-16.00 przeprowadzić na terenie Gminy Pysznica ćwiczenie 
obronne nt. „Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań 
operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa – PYSZNICA-2017".

§ 2. Forma ćwiczenia: ćwiczenie gminne.

§ 3. Miejsce ćwiczenia: Urząd Gminy, teren Gminy Pysznica.

§ 4. 1 .Skład ćwiczących:

1) Grupa szkoleniowa W-l (Wójt, Zastępca Wójta. Sekretarz Gminy);

2) Grupa szkoleniowa SD - Stały Dyżur;

3) Grupa szkoleniowa GZZK (Grupa operacji i organizacji działań);

- Jednostka KRSG OSP Pysznica 1-zastęp 6 osób,

- Jednostka KRSG OSP Kłyżów 1 – zastęp 6 osób,

- Jednostka KSRG OSP Jastkowice -1 zastęp 6 osób,

- Jednostka OSP Studzieniec 1 – zastęp 6 osób,

- Jednostka PSP w Stalowej Woli – 1 zastęp;

4) Grupa szkoleniowa O-l (Administracja szkolna)- 2 osoby;

5) Grupa szkoleniowa D-l (Kierownicy referatów UG) -2 osoby;

6) Grupa szkoleniowa SK (Zespół Przygotowania Stanowiska Kierowania) -2 osoby;

7) Drużyna wykrywania i alarmowania OC -4 osoby;

8) Grupa zabezpieczenia logistycznego – kierowcy UG Pysznica -2 osoby.

§ 5. Ogólne wymagania ćwiczenia: Przystosowanie Urzędu Gminy Pysznica na Główne Stanowisko 
Kierowania i funkcjonowanie w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

1. Istota ćwiczenia: Istotą ćwiczenia jest zorganizowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego jako 
najwyższej formy szkolenia kadry kierowniczej gminy i podległych jej struktur organizacyjnych w ramach 
którego ćwiczący na tle umownej i zbliżonej do przewidywanych warunków sytuacji rozwiązują problemy 
w zakresie organizowania i prowadzenia działań w ramach systemu obronnego RP.

2. Cele i zagadnienia ćwiczenia:

- Zasadniczym celem ćwiczenia jest przygotowanie elementów systemu zarządzania kryzysowego gminy oraz 
ogniw wykonawczych do realizacji zadań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa,

- Zgrywanie elementów systemu obronnego Gminy i Starostwa Powiatowego.
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1) Wyćwiczenie współpracy, współdziałania między poszczególnymi osobami funkcyjnymi, zespołami 
zadaniowymi gminy, Starostwem Powiatowym w Stalowej Woli , a w szczególności:

- kierownictwem gminy,

- jednostkami podległymi Wójtowi Gminy,

- zespołami zadaniowymi gminy,

- zespołem zadaniowym Starostwa Powiatowego,

- pozostałymi grupami ćwiczącymi.

2) Sprawdzenie stopnia gotowości alarmowej Stałego Dyżuru Wójta Gminy, Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego i Zespołu przygotowania stanowiska kierowania.

3. Główne przedsięwzięcia i problemy rozpatrywane w ćwiczeniu: Zasadnicze przedsięwzięcie ćwiczenia:

- przystosowanie Urzędu Gminy Pysznica na Główne Stanowisko Kierowania i funkcjonowanie w czasie 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

- doskonalenie sprawności organizacyjnej kadry kierowniczej gminy i jej ogniw wykonawczych do pracy 
w warunkach kryzysu zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

- sprawdzenie współdziałania ze Starostwem Powiatowym w Stalowej Woli w zakresie obiegu informacji 
w sytuacjach kryzysowych.

4. Spodziewane efekty ćwiczenia:

- zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania nałożonych zadań obronnych i działania w warunkach 
kryzysowych przez członków zespołów zadaniowych gminy,

- integracja współdziałania ogniw systemu na szczeblu gminnym i powiatowym.

§ 6. 1. Osoby funkcyjne ćwiczenia:

1) Kierownik ćwiczenia – Tadeusz Bąk - Wójt Gminy;

2) Zastępca kierownika ćwiczenia – Aleksander Jabłoński - Zastępca Wójta Gminy;

3) Szef sztabu kierownictwa ćwiczenia – Stanisław Paleń;

4) Szef Zespołu Autorskiego – Mateusz Wiśniewski - Inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego 
i obrony cywilnej;

5) Członek zespołu autorskiego – Stanisław Paleń - Sekretarz Gminy;

6) Członek Zespołu Autorskiego – Izabela Kowalik – Z-ca Kierownika USC.

§ 7. Zadania dla Zespołu Autorskiego Ćwiczenia:

1) Ustalić harmonogram przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;

2) Opracować i zatwierdzić „Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego” oraz 
pozostałe dokumenty do ćwiczenia;

3) Opracować i zatwierdzić plan przeprowadzenia ćwiczenia obronnego;

4) Uzgodnić plan przeprowadzenia ćwiczenia obronnego z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

5) Nadzorować przebieg przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia.

§ 8. Podstawowa dokumentacja odniesienia do ćwiczenia:

1) Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Pysznica w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny;

2) Zarządzenie Wójta Gminy Pysznica w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru 
wraz z dokumentacją wykonawczą;

3) Regulamin Urzędu Gminy w Pysznicy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;

4) Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego;
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5) Plan przystosowania i funkcjonowania Urzędu Gminy Pysznica na Główne Stanowisko Kierowania 
w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

§ 9. Główne zadanie przygotowawcze do przeprowadzenia ćwiczenia: Gra decyzyjna wszystkich 
uczestników ćwiczenia obronnego nt. „Zgranie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych 
w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa - ochrona 
ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych”. Grę decyzyjną przeprowadzić w dniu 21 czerwca 
2017 r. Odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie gry decyzyjnej jest Mateusz Wiśniewski  - 
Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§ 10. Ustalenia porządkowe przeprowadzenia ćwiczenia:  
Wszystkich uczestników ćwiczenia zobowiązuję do przestrzegania podczas ćwiczeń przepisów BHP i o 

ochronie informacji niejawnych.

1) Osoba do kontaktu z mediami - Zastępca Wójta Gminy – Aleksander Jabłoński;

2) Organizacja szkolenia z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa – Izabela Kowalik - Inspektor ds. 
BHP UG Pysznica;

3) Kontrola ogólna i szczegółowa nad przebiegiem ćwiczenia – Mateusz Wiśniewski - inspektor ds. obrony 
cywilnej i zarządzania kryzysowego;

4) Pełnomocnik  ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy w Pysznicy w zakresie zachowania 
tajemnicy .

§ 11. Ustala się gotowość do przeprowadzenia ćwiczenia na dzień 20 czerwca 2017 r na godz. 8:00.

§ 12. Koszty ćwiczenia zostaną pokryte z dotacji Wojewody Podkarpackiego z rozdziału 75212 do 
wysokości dotacji ustalonej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, która zostanie rozliczona w terminie 15 dni po zakończeniu ćwiczenia.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie przygotowania 
i przeprowadzenia ćwiczeń.

 

Wójt

Tadeusz Bąk
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