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Zarządzenie Nr 0050/150/201 9
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 29 lipca 2019 roku

w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia powiatowego dwuszczeblowego ćwiczenia
obronnego pod kryptonimem ,,Ożeł - 'l9"

Na podstawie §,l0 ust. 1 pkt 7 lit. B rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8
pażdziern|ka 2015 r. (Dz- U- z 2015 r., poz- 1829) w sprawie szkolenia obronnego oraz
§6pktl zarządzenia Nr 46/17 Wojewody Ś|ąskiegoz dnia 7lutego 2017 r.w sprawie zasad
organizacji, realizaĄi i finansowania szko|enia obronnego, a taże wytycznych Wojewody
Sląskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. do szkolenia obronnego realizowanego na terenie
województwa śląskiego w 201 9 r,,

zarządzam I co na stępuj e :

§1

1. Przygotowac Urząd Gminy w Krupskim Młynie do udziału w powiatowym cwiczeniu
obronnym ,,Ozeł - 19" zwanym dalej ,,ćwiczeniem",

2. Cwiczenie przeprowadzone zostanie w dniach 18 - 19 Września 2019 r, w formie
ćwiczenia dwuszczeblowego z elementami zadań praktycznych, W drugim dniu
ćwiczenia planowane jest przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej.

3. Tematem cwiczenia będzie ,,Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej
państwa oraz realizacja przedsięwzięc wynikających z p|anów operacyjnych
funkcjonowania powiatu igmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa iw
czasie Wojny oraz w czasie Wystąpienia Sytuacji kryzysowej na terenie Powiatu
Ternogórskiego".

4. W cwiczeniu wezmą udział następujące jednostki organizacyjne:
- Urząd Gminy w Krupskim Młynie Wraz z komórkami organizacyjnymi urzędu.

kadr a zarządzĄąca, kie rown icza oraz pozosta li pracown icy ;- Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Urząd Gminy w
Krupskim Młynie,
Do udziału w ćwiczeniu mogą zostać zaproszone inne jednostki
organizacyjne, jeżeli podczas prac związanych z jego organizacją, ich udział
okaże się zasadny.

§2
Współorganizatorami cwiczenia na mocy zawartych porozumień są: Burmistrz Miasta Kalety,

Burmistrz Miasta Miasteczko Sląskie, Burmistrz Miasta Radzionków, Wójt Gminy Krupski
Młyn, Wójt Gminy Ozarowice, Wójt Gminy Swierklaniec, Wójt Gminy Tworóg, Wójt Gminy
zbrosławice,

§3

Celem cwiczenia jest:
1 ) zweryfikowanie procedur realizacji wybranych zadań operacyjnych,
2) sprawdzenie przygotowania systemu kierowania obroną państwa na terenie gminy i

powiatu,
3) przygotowanie óWiczących do prawidłowego identyfikowania zagrożeń oraz

skutecznego wykorzystania do tego celu posiadanych zasobów,
4) sprawdzenie umiejętności koordynowania przez uczestników cwiczenia

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



5) doskonalenie kierowania podległymi strukturami organizacyjnymi
postawionych zadań,

6) doskonalenie umiejętności współdziałania organóW i jednostek
wykonujących zadania obronne.

w rea|izowaniu

organizacyjnych

§4

1, Kierownikiem ćwiczenia jest Franciszek Sufa - Wójt Gminy Krupski Młyn,

§5

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

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,


