
Burmistz Miask iGminy
Koniecpol 

"r"#,ś.i"ź*fir""rłiŁ^iliio#3K'fi"ro"z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie prrygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego
pk. ,oBurza 2015' na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Na podstawie § 5 pkt 4 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sĘcznia 2004 r. w
sprawie szkolenia obrornego @z.U. Nr 16, poz. 150 ze zm.), Zarządzenia Nr 14115 Wojewody
Sląskiego z dn, 12 sĘczńa 2015r. w/s zasń organizacji, realizaqi i finansowania szkolenia
obrorurego, Planu realizacji zadań z zakresu przygotowń obronnych pńsŃa w woj. śląskim
w 2015 roku oraz Planu szkolenia obrorurego Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol na 2015 rok

zlrządza się, co następuje:

§l
| . Zuządzenięm ustala się przedsięwzięcia niezbędne do sprawrego przygotowania i

przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Koniecpol ćwiczenia obronnego
pk. ,,BURZA 2015", zwanego dalej ,,ówiczeniem".

2. Cńczeńe przeprowadzone zostanie w dniu 24 listopada 2015r. na terenie powiafu
częstochowskiego, na podstawie porozumienia organizatorów ówiczenia: Starosty
Częstochowskiego oraz bumristrzów i wójtów gmin powiatu częstochowskiego.

§2

1. Ćwiczeniem obronnym pk. ,,BURZA 2015' na poziomie powiatu kieruje Starosta
Częstochowski.

§3

Kierownictwo ówiczenia w Mieście i Gminie Koniecpol stanowią:
1. Kierownik ćwiczenia obronnego pk ,,Burza 2015" w M. i G. Koniecpol - Burmistrz

Miasta i Gminy Koniecpol.
2. Zastępcalrlerownika ówiczenia (ćwiczący bunnistrz) - Zastępca Burmistrza M. i G.

Konieęol, Sekretarz Gminy Konieęol.

§4.

W ówiczeniu na terenie Miasta i Gminy Koniegpol udział wezmą:

1. StĄ dyżur Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol;
2. Obsada Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol;
3. Personel Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol zaangńowany w realizację zadń

operacfnych;
4, Podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne;
5. Organizacje i osoby realizujące zadania ujęte w ,,Planie operacyjnl,rn

funkcjonowania Miasta i Gminy Koniecpol w warunkach zewnętrznego
zagrożeńabezpieczeństwa Pństwa i w czasie wojny".

§5



Celem ówiczenia na teremie Miasta i Gminy Koniecpol jest:

1, Weryfrkacja i doskonalenie wybranych procedur wykonawczych zadń operacyjnych
oraz systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym wynikających z ,,Planu
operacyjnego fuŃcjonowania Miasta i Gminy Koniecpol w waruŃach zewnętrznego
zagrożentabezpieczeństwa pństwa i w czasie wojny".

2. Sprawdzenie skuteczności sposobu przekazyilania infonnacji oraz poleceń w
systemie stałych dyżurów organizowanych przez Wojewodę Śląskiego, w tym
powiadomienia podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych na terenie
Miasta i Gminy Konieęol.

3. Podnoszenie umiejętrości uczestników ówiczenia (realizacyjnych zadania operacfne)
w zakresie współdziałaria orgaaów ijednostek organizacyjnych administracji
publicznej z przedstawicielami administracji wojskowej w czasie podwyższania
gotowoŚci obrorurej państwa.

4. Przygotowanie ówiczących do prawidłowego identyfikowania zagrożeń
występuj ących n a obszarze kraju, woj ewództwa, powiatu i gminy oraz skutecznego
wykorzystania do tego posiadanych zasobów

5. Doskonalenie nawyków w kielowaniu podległymi strukturami organizacyjnlmi oraz
realizowaniu zadań powierzonych przez Wojewodę Śląskiego.

§6

Zobowiązuję Inspektora ds. OC i obronności do:

- aktualizacji dokumentacji stałego dyżuru oraz danych leleadresowych na potrzeby
ćwiczenia;

- udzielania pomocy mer},torycznej ówiczącym;
- współpracy z przedstawicielami jednostek organizacyjnych uczestniczących w

ówiczeniu;
- sporządzenie sprawozdania z przeprowadzolego ćwiczenia i przesłanie do Wydziału

ZarząAzańa Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obyvatelskich Starostwa
Powiatowego w Częstochowie zgodńe z wficznymi zawartymi w Zarządzeniu Nr
14115 Wojewody Śląskiego z dńa 12 stycznia 2015 r. w sprawie zasad orgańzacji,
realizacji i finansowania szkolenia obrorrnego".

§7

Zobowiązuję pełnomocnika ds. ochlony informacji niej awnych do kontroli przestrzegania
przez uczestńków ówiczenia przepisów w zakesie ochrony informacji niejawnych.

§8

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.

§9

Zarząlzeńe wchodzi w Ęcie z dńem podpisania.
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