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Z ARZ ĄDZENIE NR 0050/1 84/2020

WOJTA GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 2listopada 2020 roku

w sprawie: aktualizacji ,,Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Krupski Mlyn
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państrya i rv czasie wojny''.

Na podstawie § 5 ust. 1pkt8 oraz § 13 pkt 1,3 i4 rozpotządzenia Rady Ministrów z dnia 15
czerwca ż004 r. w sprawie waruŃów i trybu planowania i finansowania zadań
wykonyw-anych w ramach przygotowań obronnych państwa pruęz organy administracji
rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 15ż, poz. 1599 z póżn. zm.),
w związku z dokonaną zmianą strategii bezpieczeństwa narodowego oraz Polityczno-
Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Potskiej, a także na podstawie
zarządzenia nr 63lż0 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad
opracowania planów operacyjnych t'unkcjonowania organów administracji publicznej
\.ł/ojewództwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych
podporządkou'anych i nadzorowanych przez Wojewodę Sląskiego oraz zavądzenia nr 232l2O'Wojewody Śląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniające zarŻądzenie w iprawie ustalenia
zasad opracowania planów operacyjnych f'unkcjonowania organów administracji publicznej
województwa śląskiego oraz ldziałl w tym procesie jednostek organizacyjnych
podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Sląskiego

zarządzam, co następuje:

§1

Dokonać aktualizacji "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Krupski Młyn w
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny'' poprzez
opracowanie nowego dokumentu.

§2

Zobowiązuję kierowników Ref'eratów Urzędu Gminy oraz kierowników i dyrektorów
iednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wójta Gminy
Krupski Młyn clo lrdzielenia wszechstronnej pomocy merytorycznej lnspektorowi
ds. obr-onnych" obrony cywilnej. zarządzania kryzysowego Urzędu Grniny w Krupskim
Młynie w zakresie określenia zadań operacyjnych w ran-rach refer.atów oraz podlegtych
jednostek organizacyjnych potrzebnych do oplacowania kart realizacji zadali.

§3

Na podstawie danych uzyskanych z ref-eratów i podtegłych jednostek organizacyjnych Zespół
ds. Obronnyclr i Zavądzania Kryzysoł.ego opracuje w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.
"Plan operacyjny tirnkcjonowania Grniny Krupski Młyn w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w,czasie wojny".

§4

Upoważnian Irrspektora ds. obronnyclr, obrony cywilnej , zarządzania klyzysowego do:



Dokonania podzialu zadań operacyjrrych i przekazania ich do realizacji wykonawcom.
Bleżącej koordynacji i uzgodnienia opracołvanego planu.

§5

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych zapewni warunki organizacyjne do
opracowania planu operacyjnego, uwzględniając wymagania ustawy z dnia 5 sierynia 2010 r-

o ochronie inlbrmacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.1228 z póżn. zn.).

§6

Traci moc Zatządzenie Nr 0050/18/201 1 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 25.0ż.2011 r. w
sprawie akttralizacji ,,Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Krupski Młyn w waruŃach
zewnętrznego zagrożeniabezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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