
ZARZĄDZENIE Nr 109/2017
Burmistrza Garwolina - Szefa Obrony Cywilnej Miasta

z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejsko zakładowego ćwiczenia
kadry kierowniczej Urzędu Miasta Garwolin oraz jednostek organizacyjnych
miasta w zakresie zadań obronnych i obrony cywilnej ze szczególnym
uwzględnieniem powszechnej samoobrony oraz procedur postępowania
w sytuacjach kryzysowych we współdziałaniu ze Starostwem Powiatowym w
Garwolinie oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Garwolinie

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz 1534
z późno zm.), § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w
sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego
obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr. 16 , poz. 150), wytycznych Burmistrza
Miasta Garwolin z dnia 16 stycznia 2017 roku do szkolenia obronnego
realizowanego w 2017 roku oraz Planem Szkolenia Obronnego Miasta Garwolin
na 2017 rok, zarządza się co następuje:

§1

W dniach 22-24 listopada 2017 roku na terenie miasta Garwolin przeprowadzone
będzie w ramach szkolenia obronnego ćwiczenie miejsko-zakładowe pod
kryptonimem "WILGA" na temat: "Zgrywanie obsady Stanowiska
Kierowania i Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Garwolin w realizacji
przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania
miasta Garwolin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na
terenie miasta Garwolin, a także sprawdzenie poprawności funkcjonowania
Planów Akcji Kurierskiej na terenie miasta Garwolin".

§2

Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjmuje się:

- sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych
funkcjonowania miasta;



- zgrywam e obsady Stanowiska Kierowania i Stałego Dyżuru Burmistrza
Miasta Garwolin;
sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników
bezpośrednio wykonujących zadania obronne w jednostkach podległych
i nadzorowanych do wykonywania zadań operacyjnych w związku z
funkcjonowaniem Systemu Stałych Dyżurów oraz Stanowiska Kierowania
Burmistrza Miasta Garwolin;

- sprawdzenie przygotowania komendantów miejskich formacji obrony
cywilnej do realizacji zadań w procesach osiągania wyższych stanów
gotowości obronnej oraz prowadzenia działań ratowniczych i ochrony
ludności;

- sprawdzenie poprawności funkcjonowania planów Akcji Kurierskiej na
terenie miasta Garwolin we współdziałaniu z Starostwem Powiatowym w
Garwolinie oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Garwolinie;

- sprawdzanie poziomu przygotowania członków Miej skiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego do realizacji zadań w zakresie koordynacji
działań jednostek organizacyjnych miasta i ochotniczych straży pożarnych
ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia miejsc ewakuacji
mieszkańcom miasta;

- sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w
relacji Stały Dyżur Starosty Garwolińskiego i Stały Dyżur Burmistrza
Miasta Garwolin;

- sprawdzenie przygotowania kadry kierowniczej formacji OC miasta do
realizacji zadań ochrony ludności, w tym wykonywaniu zadań w
przypadku wystąpienia skażenia chemicznego.

§3
W ćwiczeniu wezmą udział:
1. Burmistrz, Zastępca Burmistrza i Sekretarz Miasta,
2. Kierownicy wydziałów Urzędu Miasta i pracownicy przewidziani w planie

operacyjnym funkcjonowania miasta do realizacji wybranych (ćwiczonych)
zadań,

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta i ich pracownicy realizujący
zadania obronne

4. Dyżurni Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Garwolin,
5. Członkowie obsady Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta.



6. Kurierzy łącznicy, kurierzy wykonawcy oraz kurierzy przewidziani do
rozwinięcia Akcji Kurierskiej w mieście Garwolin.

7. Członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§4
Osoby ćwiczące nawiążą współdziałanie z komendantami miejskich
i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz wojskowym komendantem
uzupełnień i kierownikami podmiotów gospodarczych z terenu miasta,
realizujących zadania obronne, a także z komendantami miejskich formacji
obrony cywilnej, w celu omówienia aplikacyjnego wykonania ćwiczonych zadań.

§5

1. Ćwiczeniem będę kierował osobiście.
2. Na Zastępcę Kierownika Ćwiczenia wyznaczam Zastępcę Burmistrza.
3. Powołuję Zespół Autorski Ćwiczenia w składzie:

1. Kierownik Zespołu - Tadeusz Ołowski Kierownik WBiZK;
2. Członek zespołu - Dariusz Zając insp. WBiZK

4. Kierownik Zespołu Autorskiego uzgodni i przedstawi do zatwierdzenia
Burmistrzowi Koncepcję Przygotowania i Przeprowadzenia Ćwiczenia do dnia
15 listopada 2017 roku .

5. W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Zespół Autorski opracuje
niżej wymienioną dokumentację:

- koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;

- plan przeprowadzenia ćwiczenia;

- plan podgrywki;

- inne dokumenty robocze.

§6

1. Ćwiczenie należy powadzić metodą aplikacyjną z częściowym udziałem stanu
osobowego ćwiczących struktur organizacyjnych oraz na mapach i
planach w oparciu o ustalenia planu operacyjnego funkcjonowania miasta
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny oraz przyjętych w koncepcji założeniach.



§7

Miejsca rozwinięcia elementów wchodzących w skład Stanowiska Kierowania
Burmistrza powinny być zgodne z ustaleniami zawartymi w planach
operacyjnych funkcjonowania miasta. W przypadku służb, inspekcji i straży
powinny być zgodne z ustaleniami kierowników tych jednostek.

§8

Kierownika Wydziału Organizacji Urzędu zobowiązuję do zabezpieczenia
potrzeb materiałowych, lokalowych, transportowych niezbędnych do sprawnego
przeprowadzenia ćwiczenia w oparciu o uzgodnienia z Kierownikiem Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

§9

Na rzecznika prasowego ćwiczenia powołuję Kierownika Wydziału Promocji
i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i zobowiązuję do współpracy
z mediami.

§10 

Pełnomocnika Burmistrza ds. ochrony informacji niejawnych zobowiązuję do
kontroli przestrzegania przez ćwiczących przepisów w zakresie ochrony
informacji niejawnych.

§11 

Meldunków dotyczących sposobu wykonywania zadań oraz użytych sił
i środków wysłucham w ramach Konferencji Głównej przed podsumowaniem
ćwiczenia, w drugim dniu jego trwania.

§12 

Całość opracowanej dokumentacji z przebiegu ćwiczenia uczestnicy przekażą do
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do dnia 30 listopada 2017
roku.



§13

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu
i Kierownikowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

§14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 1 obowiązuje do dnia
zakończenia i podsumowania ćwiczenia.

Burmistrz Miasta Garwolin
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