
 Zarządzenie  nr 44 z dnia 21.07.09 r
Wójta Gminy Wierzbica

w sprawie przygotowania się i udziału w ćwiczeniu powiatowo – obronnym 
pk. „RADOMKA – 2009” we współdziałaniu ze  strukturami obronnymi 

gminy Wierzbica

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 

roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku 

obrony oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku 

w sprawie szkolenia obronnego, zarządza się co następuje:

§ 1

Zgodnie  z  wytycznymi  Wojewody  Mazowieckiego  z  dnia  19  grudnia  2008  roku 

do szkolenia obronnego realizowanego w 2009 roku przez Starostę Radomskiego, Wójtów, 

Burmistrzów  i  przedsiębiorców  wykonujących  zadania  obronne  oraz  planem  szkolenia 

obronnego Powiatu Radomskiego na 2009 rok,  wyznaczam do udziału w organizowanym 

przez Starostę Radomskiego ćwiczeniu p.k ,,RADOMKA'' – 2009 podległe mi i nadzorowane 

jednostki organizacyjne gminy.

1. Temat ćwiczenia:

„Osiąganie  wyższych  stanów  gotowości  obronnej  oraz  realizacja  przedsięwzięć 

wynikających z  planów operacyjnych funkcjonowania  powiatu  i  gmin w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji 

kryzysowej na terenie powiatu radomskiego” z uwzględnieniem gminy Wierzbica

2. Kryptonim ćwiczenia:

„RADOMKA – 2009”

3. Termin przeprowadzenia ćwiczenia:

24 – 25 września 2009 rok

4. Forma i rodzaj ćwiczenia:

Ćwiczenie powiatowe, kompleksowe, wieloszczeblowe.

5. Miejsce przeprowadzenia ćwiczenia:

Teren powiatu radomskiego, teren gminyWierzbica

6. W ćwiczeniu wezmą udział:



6.1 Urząd Starosty wraz podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi.

6.2 Urząd Wójta wraz podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi.

      a)  Zakład Wodociągów i Kanalizacji

      b) Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej           

6.3 Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy:

      a) Sekretarz Gminy

      b) Skarbnik Gminy

      c) Kierownik Referatu Infrastruktury Rolnictwa i Ochrony Środowiska

      d/ Kierownik Wodociągów i Kanalizacji

       e/ Dyrektor Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

       f/Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy

      g/ Komendat  Gminny OSP           

6.4 Wybrane struktury organizacyjne:

      a) Drużyna Wykrywania i Alarmowania (DWA) 

      b) Dyżurni Stałego Dyżuru Urzędu Gminy

      c) Kurierzy – łącznicy, kurierzy wykonawcy oraz kurierzy przewidziani do rozwinięcia 

Akcji Kurierskiej na terenie gminy

      d) Członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

7. Przewidywany koszt przeprowadzenia ćwiczenia – 1500 zł

8. Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjmuję się:

- sprawdzanie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio 

wykonujących zadania obronne w Urzędzie Gminy do wykonania zadań operacyjnych oraz 

zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Stałych Dyżurów;

- sprawdzanie przygotowania organów i sił systemu ratowniczego gminy do realizacji zadań 

w procesach osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz prowadzenia działań 

ratowniczych i ochrony ludności;

- sprawdzanie przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania 

Urzędu Gminy;

9. Osoby funkcyjne ćwiczenia:

9.1 Ćwiczeniem będę kierował osobiście

9.2 Na Zastępcę Kierownika Ćwiczenia wyznaczam: - Inspektora d/s Zarządzania 

Kryzysowego Edwarda Ogorzałka

10. Ćwiczenie należy przeprowadzić metodą aplikacyjną w wyznaczonych 

pomieszczeniach Urzędu Gminy lub w ich rejonach.



 

11. Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  Kierowników Referatów 

Komendanta Gminnego OSP  zobowiązuję do:

11.1 Osobistego udziału w ćwiczeniu

11.2 Sprawnego przygotowania i uczestnictwa w ćwiczeniu

11.3 Aktualizacji dokumentacji planistycznej dotyczącej wykonywania zadań obronnych: 

obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego

11.4 Zapewnienia ochrony informacji niejawnych w trakcie przygotowania i prowadzenia 

ćwiczenia.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia ćwiczenia. 

................................

  


