
 Zarządzenie Nr 0050/193/2022 

Wójta Gminy Krupski Młyn 

z dnia 16 września 2022 roku 

 

w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia   powiatowego dwuszczeblowego 

doskonalącego  ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „Salamandra 2022”  . 

 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 

2021 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2259), § 3 pkt 1 zarządzenia 

Nr 167/22 Wojewody Śląskiego z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ustalania zasad organizacji, 

realizacji i finansowania szkolenia obronnego, a także zaleceń Wojewody Śląskiego z dnia 2 

czerwca 2022 r. do ćwiczeń obronnych organizowanych na terenie województwa śląskiego w 

2022 r., 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Przygotować Urząd Gminy w Krupskim Młynie do udziału w powiatowym 

dwuszczeblowym doskonalącym ćwiczeniu obronnym  „Salamandra 2022” zwanym  

dalej „ćwiczeniem”. 

2. Ćwiczenie przeprowadzone zostanie w dniu 12 października 2022 r. w formie 

ćwiczenia  dwuszczeblowego. 

3. Tematem ćwiczenia będzie „Doskonalenie przygotowania GSK Wójta Gminy Krupski 

Młyn do kierowania realizacją zadań operacyjnych z obszaru HNS”.   

4. 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; 

Do udziału w ćwiczeniu mogą zostać zaproszone inne jednostki organizacyjne, 

jeżeli podczas  prac  związanych  z jego organizacją, ich udział okaże  się  

zasadny. 

 

§ 2 

Współorganizatorami ćwiczenia na mocy zawartych porozumień są: Burmistrz Miasta Kalety, 

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie,  Burmistrz Miasta Radzionków, Wójt Gminy 

Krupski Młyn, Wójt Gminy Ożarowice, Wójt Gminy Świerklaniec, Wójt Gminy Tworóg, 

Wójt Gminy Zbrosławice. 

 

§ 3 

 

Celem  ćwiczenia  jest: 

1) zweryfikowanie procedur realizacji wybranych zadań operacyjnych z obszaru HNS, 

2) doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej w rozwiązaniu problemów 

wynikających z realizacji zadań operacyjnych, 

3) doskonalenie umiejętności współdziałania organów i jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania obronne ze szczególnym uwzględnieniem zadań 

realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, 



4) weryfikacja i doskonalenie przygotowania osób wyznaczonych do udziału w 

rozwinięciu i prowadzeniu systemu doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy 

oraz wezwań do wykonania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony w 

ramach akcji kurierskiej. 

§ 4 

 

1. Kierownikiem  ćwiczenia  jest  Franciszek Sufa – Wójt Gminy Krupski Młyn. 

 

 

§ 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. 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                          


