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Zarz ądzenie nr 51/1/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

z dnia 24 kwietnia 2020r.

w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta i Gminy Koniecpol
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., póz.
506 z późn.zm.)§ 5 ust, l pkt 8 i §7 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2004r.
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. nr
152,póz.1599 z póżn. zm.) oraz §5 ust. l Zarządzenia nr 63/20 WojewodyŚląskiego z dnia 11marca
2020r. w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych fiinkcjonowania organów
administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek
organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego, w związku z § 2
ust. 2 pkt 2 postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018r. o wydaniu
Polityczno-Strategicznęj Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019r., póz. 15)
zarządza co następuje:

§ 1

Opracować nowy Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta i Gminy Koniecpol w czasie zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, który obejmuje:

l) Sporządzenie nowego planu operacyjnego;
2) Uzgodnienie z właściwymi organami administracji publicznejplanu operacyjnego;
3) Zatwierdzenie sporządzonego i uzgodnionego planu operacyjnego;
4) Opracowanie nowych kart realizacji zadań operacyjnych oraz niezbędnych dokumentów

związanych z zatwierdzonym planem operacyjnym;
5) Dołączenie do planu operacyjnego dokumentów, których zawartość merytoryczna nie podlega

zmianom.

§ 2

Plan operacyjny, o którym mowa w § l niniejszego zarządzenia należy sporządzić uwzględniając zapisy:

l) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie warunków i trybu

planowania i finansowania zadań wykonanych w ramach przygotowań i trybu planowania
i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnychpaństwa przez organy
administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 152z późn. zm.);

2) Wypisów z planu operacyjnego funkcjonowania wojewodzhvaśląskiego;
3) Zarządzenia nr 63/20 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie ustalenia zasad

opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracyjnych

podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego oraz „Wytycznych
w sprawie opracowania w województwie śląskim planów operacyjnych podporządkowanych
i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego";

4) „Podręcznika Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075:2008:"
5) „Normy Obronnej NO-02-A060:2008"



§3

l) Opracowanie Planu Operacyjnego należy przedstawić do uzgodnienia i zatwierdzenia
Wojewodzie Śląskiego do dnia 7 lipca 2020r.

2) W procesie opracowywania planu operacyjnego uczestniczą wszystkie jednostki podległe
i nadzorowane, które będą realizowały zadania wynikające z niniejszego planu.

§4

Po zatwierdzeniu Planu Operacyjnego należy przygotować i przesiać do Komendantów Miejskich:
Policji i Państwowej Straży Pożarnej zestawienie zadań operacyjnych, w zakresie których zostali oni
ustaleni w planie operacyjnym za koordynatorów, realizatorów lub współtwórców. Termin przesłania
zestawień -31 października 2020r.

§5

l) Do 31 grudnia 2020r. opracować nowe kart realizacji zadań operacyjnych.
2) Osoby planowane do ńmkcji koordynatorów, realizatorów lubwspółwykonawcówzobowiązuje

do opracowania Kart Realizacji Zadań Operacyjnych w zakresie przydzielonych im zadań
operacyjnych.

§ 6

Za koordynację opracowania Planu Operacyjnego odpowiedzialny jest inspektor ds. zarządzania
kryzysowego i obronności.

§ 7

Traci moc Zarządzenie nr 0050.84.201l Burmistrza Miasta i GminyKoniecpol z dnia 30 grudnia201Ir.

w sprawie akfaializacjiPlanu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta i Gminy Koniecpol w warunkach
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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