
ZARZĄDZENIE NR 142/2022 

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 26 października 2022 r. 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego 

 

 

Na podstawie § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie 

szkolenia obronnego (Dz. U. 2021, poz. 2259) w celu przygotowania i przeprowadzenia 

gminnego ćwiczenia obronnego oraz zapewnienia osiągnięcia wysokich efektów 

szkoleniowych, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Zgodnie z „Planem szkolenia obronnego w Urzędzie Gminy Masłów na 2022 rok” 

przeprowadzić gminne ćwiczenie obronne nt. „Sprawdzenie gotowości do działania wybranych 

elementów podsystemu obronnego gminy”. 

 

§ 2 

Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjąć: 

1. Praktyczne sprawdzenie funkcjonowania Stałego Dyżuru. 

2. Sprawdzenie i weryfikacja rozwiązań przyjętych w: 

1) Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Masłów 

2) Planie Akcji Kurierskiej Gminy Masłów 

3) Planie dystrybucji preparatu stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zdarzenia 

radiacyjnego.  

3. Przygotowanie uczestników ćwiczenia do realizacji zadań, w ramach określonych 

zespołów zadaniowych, na przewidzianych dla nich stanowiskach i funkcjach w okresie 

podwyższania gotowości obronnej. 

4. Aplikacyjne sprawdzenie zasad postępowania w przypadku uzyskania informacji o 

podłożeniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej. 

 

§ 3 

Ćwiczenie obronne przeprowadzone zostanie w dniu 29 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu 

Gminy w Masłowie. 

§ 4 

W ćwiczeniu obronnym udział wezmą: 

1. Kierownictwo UG Masłów, 

2. Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego, 

3. Kierownicy referatów urzędu gminy, 

4. Obsada Stałego Dyżuru, 

5. Obsada Akcji Kurierskiej, 

6. Komendant Gminny OSP, 

7. Przedstawiciel Centrum Medycznego „Zdrowie”, 

8. Przedstawiciel KM Policji w Kielcach, 

 

§ 5 

Ćwiczeniem obronnym kierował będę osobiście. 

 



§ 6 

Na kierownika ćwiczeń wyznaczam Pawła Górniaka - inspektora ds. obronnych i zarządzania 

kryzysowego, którego czynię za opracowanie dokumentacji ćwiczenia. 

 

§ 7 

Dokumentację ćwiczenia obronnego uzgodnić z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

 

§ 8 

Inspektora ds. obronnych i zarządzania kryzysowego czynię odpowiedzialnym za: 

1. Powiadomienie uczestników o terminie i miejscu prowadzonego ćwiczenia obronnego. 

2. Przeprowadzenie szkolenia i instruktażu z uczestnikami ćwiczenia obronnego do dnia 

28.11.2022 r. w Urzędzie Gminy Masłów. 

3. Przygotowanie miejsca prowadzenia ćwiczenia obronnego. 

 

§ 9 

Uczestnicy ćwiczenia obronnego do czasu jego rozpoczęcia, 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 ćwiczeniu obronnym, 

3. Zapewnią udział w ćwiczeniu sił i środków przewidzianych w odpowiednich planach 

oraz miejsca pracy dla zespołów ćwiczących. 

 

§ 10 

Sekretarza Gminy czynię odpowiedzialnym za: 

1. Opracowanie oraz przedstawienia do akceptacji Wójtowi Gminy w terminie do 15 

grudnia 2022 roku sprawozdania z ćwiczenia obronnego, uwzględniającego: 

a) ocenę działania podległych i współdziałających jednostek organizacyjnych oraz 

zespołów funkcjonalnych zaangażowanych w realizację poszczególnych zadań, 

b) ocenę i stopień zrealizowania zadań, będących problematyką ćwiczenia, 

c) zestawienie ilości sił i środków podmiotów zaangażowanych w reagowanie 

kryzysowe z podziałem na rodzaje i realizowane zadania, 

d) przedstawienie wniosków i propozycji wynikających z przeprowadzonego 

ćwiczenia, 

2. Przesłanie sprawozdania z ćwiczenia obronnego do Wydziału Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

 

§ 11 

Omówienie ćwiczenia obronnego nastąpi w Urzędzie Gminy w Masłowie w dniu 12 grudnia 

2022 roku. 

 

 

Wójt Gminy Masłów 

Tomasz Lato 


