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z A R z Ą D z E N l E Nr s.0050.'l47.2017
Burmistrza Dobrodzienia - szefa obrony cywilnej Gminy Dobrodzień

z dnia 9 października 2017 roku
W sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu dgcyzyjnego zzakresu

obrony cywilnej

Na podstawie ań.2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Po|skiej |Dz. U.2017.1430),, § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady
MinistróW z dnia 25 czerwca 2002 roku W sprawie szczegółowego działania szefa obrony
cywilnej Kraju, szefóW obrony cywilnej Województw, powiatóW i gmin (Dz, U z 2o02l.
nr 96 poz, 850); § 3 Wytycznych Szefa obrony cywi|nej Kraju z dnia 11 Stycznia 2016 r,

W sprawie zasad organizacji isposobu przeprowadzania szkoIeń z Zakresu obrony
cywilnej oraz Wytycznych szefa obrony cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r,

W sprawie organizowania cwiczeń obrony cywilnej W związku zarządzeniem
nr s,0050.46,2016 Burmistrza Dobrodzienia - szefa obrony cywilnej Gminy Dobrodzień
z dnia 20 kwietnia 2016 roku W sprawie powołania zespołu Kierowania obroną cywilną
W Gminie Dobrodzień zarządzam co następuiei

§1
z godnie z planem przedsięWzięó szkoleniowych z zakresu ochrony ludności i obrony
cywilnej W gminie Dobrodzień na 2017 rok (oc.5551,2.2017) W dniach 25-26
pażdziernika br, zostanie przeprowadzone cwiczenie obrony cywilnej (trening decyzyjny)
pk, ,Realizacja zadań związanych z ochroną lUdności W przypadkU Wystąpienia Zagroźeń
naturalnych i cywilizacyjnych W Gminie Dobrodzjeń",

§2
W celu podjęcia skutecznych przygotowań do cwiczenia izapewnienia osiągnięcia w nim
Wysokich efektóW szkoleniowych zarządzam co następuje]

1- Jako cel szkoleniowy W óWiczeniu przyjąc doskonalenie kierowania strukturami
obrony cywilnej W gminie tj. Wybranymi elemenlami zespołu Kierowania obroną
cywilną W Gminie DobrodZień oraz Wybranymi elementami zespołóW biorących
udział W procesie ewakuacji (przyjęcia) |Udności,

2, Do Udziału W ć,\^,/iczeniu powołuję kierownika, sztab ćWiczenia oraz zespoły
określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,

3. ZaĘcznik nr 1 określa róWnieź miejsce pracy osób (zespolóW) ćWiczących.

§3
zadania uczestników cwiczenia:

1. lnspektor ds, obrony cywi|nej, obronności, zaządzania kryzysowego i bhp do dnia
14 października br, przygotuje do zatwierdzenia: koncepcję, plan ćWiczenia dziennik
prowadzenia działań, karty oceny oraz pozostałą dokumentację pomocniczą
Wymaganą W trakcje prowadzenia szkoleń,

2, Sekretarz gminy zapoznać z zażądzeniem Właściwe komórki.



3,

4-

5,

W ramach ochrony informacji niejawnych uwzględnic Zasady zawańe W ustawie
o ochronie infolmacji niejawnych.

W trakcie ćWiczenia pracować (bazować) na posiadanej już dokumentacji, mapach,

Termin gotowości do cwiczenia 25 października br. rok godzina 11]00,

§4
zalządzenie wchodzi W źycie z dniem podpisania .
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zdącznik 1 zażądzenia nr s.0050,147,2017
Burfristża Dobrodz,enia - sżefa obrony cnv lnej

Gminy Dobrodzień z dnia 9 października 2017 roku
w sprawie pżygotowania lpu eprowadzenla

lleningu decyzyjnego z zaklesu ob'ony cywilrej

-",ffi;,

Lp Nazwa zespołu lmię, nazwisko Miejsce pracy UWagi

1 kierownik
ćwiczenia

l\4arek Witek Urząd N4iejSki
s, 105

2 sztab cwiczenia Waldemar Krafczyk
Andrzej GaWłoWski

Zespół Kierowania obroną cywilną

1 Zastępca
p rzewod n icząceg o

Marek Witek Urz ąd Miejski
s, 109/105

2 planowania
ikoordynacji

Waldemar Krafczyk
Andrzej Gawłowski

3 Pomocy
społecznej

Klaudia Tkaczyk

4 Współdziałania ze
strażą

Piotr Więdłocha

5 Gospodarki
komunalnej
imieszkaniowej

Dariusz Dykta Urząd N4iejski
s. 109/ ZGKiN4
w Dobrodzieniu

Gminne centrum Zażądzania Kryzysowego

1 Dyżurny Barbara orlikowska
Urząd Miejski
s, ,l06

2 Dyżurny karin Thomanowski

3 Dyżurny Helena kościelnv




