
 Zarządzenie Nr 0050/49/2016
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie: przygotowania  i udziału  w regionalnym  ćwiczeniu  obronnym  „RĆO -  2016”  .

Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku  obrony  Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  827  z  późń.  zm.  ),
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1829) w
sprawie szkolenia obronnego oraz  Zarządzenia Nr 176/16 Wojewody Śląskiego z dnia 31
maja 2016 r.  w sprawie  przygotowania  i  udziału  organów samorządu terytorialnego oraz
wojewódzkiej  administracji  zespolonej  województwa  śląskiego  w  regionalnym  ćwiczeniu
obronnym - „RĆO - 2016” 

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przygotować Urząd Gminy w Krupskim Młynie do udziału w regionalnym ćwiczeniu
obronnym  „RĆO - 2016” zwane  dalej „ćwiczeniem”.

2. Ćwiczenie  przeprowadzone  zostanie  w  dniach  7  -  17  czerwca  2016  r.  w  formie
ćwiczenia  wieloszczeblowego.

3. W ćwiczeniu wezmą  udział  następujące  jednostki  organizacyjne:
- Urząd  Gminy w Krupskim Młynie wraz z komórkami organizacyjnymi urzędu,

kadra zarządzająca, kierownicza oraz pozostali pracownicy;
- Jednostki  organizacyjne  podległe  i  nadzorowane  przez  Urząd  Gminy  w

Krupskim Młynie;
4. Do udziału w ćwiczeniu mogą zostać zaproszone inne jednostki organizacyjne,

jeżeli podczas  prac  związanych  z jego organizacją, ich udział okaże  się  zasadny.
5. Tematem ćwiczenia jest realizacja zadań obronnych przez organy administracji

publicznej, w tym wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS) podczas
reagowania na współczesne zagrożenie bezpieczeństwa narodowego.

§ 2

Celem  ćwiczenia  jest:
1) zweryfikowanie  przyjętych  rozwiązań  dotyczących  uruchamiania   zadań  HNS  w

ramach systemu kierowania obroną państwa,
2) doskonalenie procedur decyzyjnych pozostających we właściwości obsady punktu

kontaktowego HNS Wójta Gminy Krupski Młyn,
3) doskonalenie procedur przekazywania informacji w systemie stałych dyżurów,
4) sprawdzenie  umiejętności  koordynowania  przez  uczestników  ćwiczenia

współdziałania  organów i  jednostek  organizacyjnych  w czasie  realizacji  procedur
związanych z wykonywaniem przekazanych zadań,

5) doskonalenie  kierowania  podległymi  strukturami  organizacyjnymi  w  realizowaniu
postawionych zadań,

6) ocena  zdolności  realizacji  zadań  przez  administracje  publiczną  w  środowisku
konfliktu hybrydowego.

§ 3

1. Kierownikiem  ćwiczenia  jest  Jan Murowski – Wójt Gminy Krupski Młyn.



2. Do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia tworzy się  zespół Oceniający i 
Podgrywający.

3. W skład Zespołu Oceniającego i Podgrywającego wchodzą: 

      1)  Jan Murowski -  Wójt Gminy Krupski Młyn,
      2)  Stefan Hajda – Zastępca Wójta Gminy Krupski Młyn,

3) Piotr Gwóźdź – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego.
  

§ 4  
   

1. Do  zadań  Zespołu  Oceniającego  i  Podgrywającego  należy:
    

 przygotowanie  materiałów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  oceny  stopnia
opanowania rozpatrywanych problemów, organizacji pracy ćwiczących, sposobu
określania  i  wyboru  wariantów  działania,  oceny  realności  przygotowania
kalkulacji, synchronizacji działań, sposobu i terminowości  przekazywania  zadań
ich  realizatorom  oraz  oceny skutków  tych  działań.

 uruchamianie i realizowanie otrzymanych sygnałów i zadań operacyjnych.

§ 5

Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się   Inspektorowi ds. obronnych, obrony
cywilnej, zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy w Krupskim Młynie.

§ 6

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.
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