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ZARZĄDZENIE Nr 3/2019
Wójta Gminy Fałków

z dnia 18 sĘcznia 2019 roku

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Fałków
w 2Bl9 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia21 listopad a 1967 roku o powszechnym
obowi4zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj.Dz.TJ z207],poz,Ia3O) $1 ust. 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnial3 stycznia 2004 roku w sprawie ogóhycir zasad'
wykonywaniazadanw ramach powszechnego obowiązku obronyio'. u z"2OO4r. Nr 16, poz.
152)' $ 10ust. 1pkt5 $11i $13 ust lpkt3 Rozporz4dzeniaRadyMinistrów zdnia
8 pażdziern1ka2015 r. w sprawie szkolęnia obrónnego (Dz. U z2015 r, poz.1829), $ 5 ust.1pkt.4,5,6,8$9ust. 1ipkt3lit.cRozporządzeniaRadyMinistrówzdnii15czerwca2OO4
roku w sprawie warunków i trybu planowania i finansowaniazad,anwykonywanych w
ramach przygotowań obronnych państwa ptzez organy administracj i rząd,owej i organy
samorządu terytorialnego (Dz. tJ . z 2004 r. Nr 1 52 z 2004 r. poz. L599 z późi, zm.)
w zwlązkuz Zarz4dzeniem Wojewody Swiętokrzyskiego ,zotsroku #sprawie realizacji
pozamilitarnychptzygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2019 roku
zarządza się, co następuje:

$1.
Głównym celem dziaŁaniaw zakręsie pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie
Fałków w 2019 r. będzie nabycie umiejętności praktyczny.t' i utrzymanie ojpowiedniego
poziomu wiedzy kierowniczej kadry Urzędu Gminy w r.ałkowi 

" 
, ó,u,p,u"ouu11ikó-

i kierowników jednostek podległych 
"

$2.
W związkuzpowyiszym wprowadzasię do użytku słuzbowego:
1'Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozaml|itarnych przygotowań obronnych
w gminie Fałków w 2019 roku, stanowiący załącznlkNr l do niniejJego zarządzenia,
2.Formularz u"tkiety na potrzeby Narodowego kwęstionariqsza ro,u111ititu*y.t'
Przygotowań obronnych dla o19anów zespoionej administracji rządowej i sńorządu
te-rytorialnego Wojewódlw1Świętokrzy.ki.go, ,tunowiący zał4cznikNr 3 do Zarządzenianr
12212018 Wojewody Swiętokrzyskiego z dnii2O grudnia źots iot... w sprawie realizacji
pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2018 roku.

$3.
Plan zasadniezychprzedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych
o których mowa w $ 2 nalezy w zakresię przedsięwzięć i ierminól'iuzgodn iÓ zWydziałem
B ezpieczenstwa i Zar ządzania Kryzysowe go Ś wi ętokrzyski e go Urzędu Woj ewódzkie go do
6 lutego 20l9 roku, po wcześniejszej konsultacji z oddziałem Spraw obrońnych

$4.
Wypełniony formularz anktety na potrzeby Ńarodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych
Przygotowań obronnych dla organów samorzgdu teryńrialne go na|eŻy przesłaćdo Wydziału
B ezpte czenstwa i Zar ządzania Kryzyso we go S wi ętokrzyski e go Urzędu Woj ewódzkie go do
dnia 3 1 stycznia 2019 roku.



$s.
Nadzór nad wykonaniem zarządzeniapowiórzasię Zastępcy Wójta Gminy.

s6.
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podp1sania.
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|' ocENA REAL|ZAoJ| ZADAŃ W zAKREslE PozAMIL|TARNYoH PRzYGoToWAŃ oBRoNNYcH
Zasadniczym ce|em działania w zakresie pozamiIitarnych przygotowań obronnych w Gminie Fałków w 2o18 roku było

kontynuowanie działań i pzedsięWzięć zapewniających podwyższenie umiejętności praKycznych i podnoszenie poziomu Wiedzy kadry kierowniczej
urzędu gminy do działania w sytuacji wystQpienia podwyższania gotowości obronnej państwa.
W 2018 roku zreaIizowano następujące przedsięwzięcia obronne:

1) opracowano i wydano własny akt kierowanja wewnętrznego do dzjałalności w zakresie rea|izacji zadań wykonywanych W ramach
pozami|itamych p|zygotowań obronnych W 2018 rokuI

2) z|ea|izowano p|anowe szko|enie obronne zgodnie z grupami szko|eniowymi w Uzędzie Gminy;
3) Wzięto udział W treningu stałego dyżuru, W Kórych uruchomiono i sprawdzono działanie stałego dyżuru w uŻędzje gminy oraz W podległych

jednostkach organizacyjnychl

4) opracowano Ankietę na pot|zeby Narodowego Kwestionariusza Pozami|itarnych Pzygotowań obronnych Województwa ŚWiętokrzyskiego
oraz pzesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i zaŻ4dzania Kryzysowego ŚWiętokzyskiego Uzędu Wojewódzkiego w Kie|cach;

5) opracowano i pzesłano do wojewody bjlans persone|u medycznego, dokonano aktua|izacji planu organizacji i funkcjonowania zMsz;
6) Dokonano aKua|izacji planu śWiadczeń osobistych irzeczowych;
7) Pzeprowadzono rejestrację mężczyzn ur. '1999 r. irejestrację kobiet ur. 1999 r.;

8) Wzięto udział W kwalifikacjiWojskowej rocznika 1999 r;

9) Wójt Gminy, zastępca Wójta Gminy' p.acownjk ds. obronnych wzię|i udział w szkoleniu organizowanym pŻez WBizK ŚUW.;
10) Uczestniczono W wojewódzkim ć.Wiczeniu obronnym Gołoboze -18:
'1 1) opracowano i przesłano do starosty Koneckiego śprawozda nie z rea|izacji zadań zwiazanych z doręczaniem kan powołanja

w trybie akcji kurierskiej;
,l2) Wykonano aKua|izację posiadanej bazy danych na pot.zeby HNs (E-Koz);
13) Wykonano i pŻesłano do wydziału Bez pieczęńst,łra i za|ządzania Kryzysowego ŚWiętok|z yskiego Uzędu WojewÓdzkiego w Kie|cach

zestawienia świadczeń osobistych i Żeczowych na Żecz obrony planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobi|izacji iW czasie wojny w

2



2018 r.i

14) Wykonano i p|zesłano do WBizK ŚUW sprawozdanie z @a|izacji pozami||tarnych przygotowań obronnych za 20'18 r';
'15) PŻeprowadzono zgodnje z p|anem kontro|i prob|emowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Fałków na 2018 rok' jedna kontro|ę W

jednostce oĘanizacyjnej gminy

||. zAsADN|czE cELE I K|ERUNKl Dz|AŁALNoścI oBRoNNEJ W 2o19 RoKU
zasadniczym celem działania w zakresie pozami|itamych pzygotowań obronnych w Gminie FałkóW w 2019 roku będzie osiqgnięcie
odpowjedniego stopnja przygotowania kadry kierowniczej UŻędu Gminy W Fałkowie do opracowania kolejnej edycji dokumentacji p|anowania
obronnego oraz doskona|enie umiejętności praktycznych i utrzymanie odpowiedniego poziomu wiedzy kierowniczej kadry UŻędu Gminy
W Fałkowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych W zakresie kierowania pod|egłymi strukturami organizacyjnymi W sytuacji podwyższania
gotowości obronne,i państwa,

D|a osiągnięcia głównego ce|u szkoleniow.ego, rea|izację zadań w poszczegó|nych obszarach działa|nośGi obronnej, zgodnie z moimzakresem odpowiedzia|ności kompetencyjnej, na|eży ukierunkować na:

1.l w zakresie twoŻenia warunków do realizacii zadań obronnych:
a) opracowanie nowej spójnej koncepcji rea|izacji pozamjljtarnych pzygotowań obronnych na szczeblu g miny na |ata 2o1g-2o24;
b) Wdrażanie nowych regu|acji prawnych W zakresie spraw obronnych, w tym wdrażanie na podstawie aKóW prawa miejscowego i opracowanie

stosownych harmonogramóW i planóW określających zasadnicze przędsięWzięcia w zakresie obronności, w tym kierunki działania i zadańia dla
podIegłych jednostek organizacyjnych;

c) dostosowaniu pod|egłych struktur oĘanizacyjnych, którym powieŻono Wykonywanie zadań obronnych, sprecyzowanie do nich zakresu zadań
oraz odciqżenie pracownika' któremu powierzono wykonywanie zadań obronnych od innych zadań niezwiązanych z bezpieczeństwem i

obronnością, zapewniając tym samym poprawność or2 ciagłość rea|izacji pzedsięWzięć obronnych;

1.2 W zakresie planowania operacyinego;

a) opracowanie dokumentów kierowania wewnętŻ nego pod kątem kie|owania i zakresu odpowiedziaIności kompetencyjnej gminnych jednostek
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organżaćyjnych w proc€sie opracowania nowej edycji ptanowania opeEcyjnego.

b) Weryfikacja dokumentacji pomocniczej (tabó|, WykazóW, schematów, map itp.) innych p|anóW' programóW i procedur zapewniających

funkcjonowanie

organu w czasie kryzysu, podwyższania gotowości obronnej państwa i W czasie Wo.iny'

1.3 W zakresie prog.amowania obronnego:

a) dokonanie ana|izy i przeg|qdu pozami|itarnych przygotowań obronnych rea|izowanych p|zez gminę' Kóre W formie Ankiety do NKPPo i

terminowo pŻesłać do WBizK na potzeby opracowania NKPPo za województwo świętok|zyskie.

l.4' W zakresie płzygotowania e|ementów systemu obronnego państwa' umoż|iwiającego mobi|izacyjne rozwinięcie sil zbroinych:

a) prowadzenie systematycznego szko|enia osób wyznaczonych do udziału w organizacji akcji kurierskiej zapewniając gotowośó

Wyznaczonych zespołów, a także Wydzie|onych sił i środków, w tym pozoslawionych W ramach śWiadczeń, do rea|izacji zadań objętych

akcją kurierską;

b) pzeprowadzenie treningu doręczenia kań powołania W trybie akcji kurierskiej;

c) zacieśnianie Współpracy organóW samorządu terytońa|nego z ToAW WszW iWKU) na pot|zeby mobi|izacji oraz pzygotowania akcji

kurierskiej;

0 przygotowanie kwa|ifikacji wojskowej w 20'19 roku zgodnie z pf€pisami wynikajacymi z ustaw i rozpozadzeń oraz opracowanym

wojewódzkim p|anem prowadzenia kwa|ifi kacji wojskowej w 20,l9roku.

l.5 W zakresie rea|izacji zadań wynikaiących ze współpracy cywilno - woiskowej:



a) kontynuowanie wspdpracy z pzedstawicielami sił zbrojnych i ToAW pop|zez udział w szko|eniu i &.,/iczeniach organizowanych przez

siły zbrojne oraz organizowanie wsŃ|nych pzedsięwzięć i charakteze patriotyczno - obronnym,

b) kształtowanie relacji współdziałania z 10 swiętok|zyskq Brygada obrony TeMorialnej,

c) dokonanie sprawdzenia i aKualizacjizawańego dwustronnego porozumienia pomiędzy uzędem gminy' a ToAW oraz uaKualnienie

posiadanej bazy danych o zawańych porozumieniach z siłami zbrojnymi iToAW

1.5. W realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospoda.za (HNs) na zecz wojsk sojuszniczych:

a) sprawdzenia i aKua|izacja akóW prawnych dotyczących powołania, funkcjonowania, organizacji izadań punktu kontaktowego HNS w

Urzędzie Gminyz uwzg|ędnieniem sposobu koordynacji pzedsiętt'zięć vtliązanych zprzyjęciem sił sojuszniczych na administrowanym

terenie i zadań w tym zakresie rea|izowanych pzez gminne jednostki organizacyjne;

b) utrzymanie W aktualności posiadanej dokumentacji punKu kontaktowego HNs orazbazy danych obrazującej moż|lwości Gminy

w zakresie wykozystania zasobóW miejscowych na potzeby sił zbrojnych RP oraz Wojsk sojuszniczych W systemie HNs, a W toku

wykonywania zadań obronnych uwzg|ędniać postu|aty dotyczqce pot|zeb sił zbrojnych RP o.az wojsk sojuszniczych,

c) utzymanie punktu kontaktowego HNs oraz doskona|enie jego działania' a W toku prowadzonych óWiczeń obronnych sprawdzanie jego

praktycznego pzygotowania do rea|izacjizadań obronnych W systemie HNs,

d) da|sze usprawnianie procedur Wymiany informacji i aktua|izacji bazy danych HNs W oparciu o ap|ikację E- Koz'

l.7. Wzakresie prrygotowania transpońu i infrastruktury transpońowei na potlzeby obronne
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Nie dotyczi

l.8' W zakresie przygotowania do rea|izacji zadeń w ramach systemu kierowania bezpieczeńslwem narodorvym:

a) opracowanie dokumentacji p|anistyczno-Wykonawczej związaną z pŻemieszczaniem i zapewnieniem funkcjonowania Wójta na

stanowisku kierowania - zgodnie z Właściwościq oraz doskona|enie kierowania gminnymi jednostkami oĘanizacyjnymi W czasie pokoju,

W sytuacjach zagrożeń krrzysowych i Wojennych' Wynikajqcych ze znowelizowanego p|anu operacyjnego funkcjonowania gminy,

b) rea|izacja przedsięWzięć Żeczowo-finansowych zwiazanych z przygotowaniem i wyposażeniem zapasowego miejsca pracy wójta,

ptzeznaczajqc na |en ce| okreś|oną w budżecie gminy i|ość środkóW 
'inansowych'c) modernizację posiadanego systemu łqczności pzewodowej i bezpzewodowej, w tym wykorzystywanej na potzeby obronne, na

pot|zeby systemu a|armowania i ostŻegania, W tym łqczności zapewniającej bezpieczeństwo funkcjonowania stanowiska kierowania.

d) utrzymanie i doskona|enie zdo|noścj podległych struktur organizacyjnych, w tym zespołu zaządzania Kryzysowego do skutecznego

podejmowania działań wynikajqcych z opracowanego p|anu operacyjnego funkcjonowania gminy olaz przygotowanie do reatizacji

zadań obronnych w warunkach kryzysu i zewnętŻnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a także do bezko|żyinego pzejścia na

wojenny system funkcjonowania.

1'9. w zakresie pzygotowania koncepcji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnei państwa;

a) dokonanie weryfikacji i aktualizacji dc'kumentacji stałego dyżuru,

b) utrzymanie zdo|ności stałego dyżuru do samodzie|nego zapoczqtkowania procesu osiqgania wyzszych stanów gotowości obronnej,

ągodnie z procedurami wynikajqcymiz opracowanej dokumentacji' z ut,ltzg|ędnieniem pzewidywanych sytuacji p|anistycznych

zawartych w znowe|izowanych p|anach operacyjnych funkcjonowania ,popzez prowadzenie p|anowanych szko|eń i treningów oraz
doskona|enie jego funkcjonowania podczas prowadzonych ćwiczeń obronnych,

l.10 W zakresie P|anowania i realizacji zadań gospodafczo - obronnych:



1.l0.l W zakresie inwestycii obronnych i pr4|gotowań ob.onnych przedsiębiorców:

Nie dotyczy

1'l0.2 Wzakresie przygotowania podmiotów |eczniczych na potrzeby obronne państwa:

a) pŻeprowadzenie WeMikacji i doskona|enie procedur zwiqzanych z nakładaniem zadań obronnych na pot|zeby |ecznicze/ typowanie,

wydawanie decyzji administracyjnych' zawieranie umóW na rea|izację zadań;

b) aktuaIizacja dokumentacji p|anistyczno--organizacyjnej zwiazanej z pzygotowanięm podmiotów |eczniczych na pot|zeby obronne państwa

oraz P|anu Funkcjonowania zastępczych Miejsc szpita|nych W gminie oraz aktua|izacja uzgodnień i p|anów dotyczących pobierania pzez
podmioty |ecznicze rezeM strategicznych pzechowywanych W ARl'i|' a W tym zapewnienie środków transpońowych i obsady osobowej /w

ramach świadczeń/ do p|zewozu rezev!:

c) doskona|enie pzygotowania kierowniczej kadry' osób i zespołóW funkcjona|nych do organizowania, koordynowania i kięrowania pomocą

medyczną, a podległych im podmiotóW |eczniczych do jej udzie|ania w sytuacjach zag|oż!eń' z wko|zystaniem poszezonej bazy szpita|nej

oraz zastępczych Miejsc szpita|nych;

d) utrzymywanie posiadanego potencjału persone|u medycznego oraz doskonaleniu procedur dotyczących Wydzielania łóżek szpita|nych d|a

służb mundUrowych;

l.'| 1. w zakresie p|anowania i organizacii świadczeń na rzecz obrony:

a) dokonanie weMikacji i utŻymanie W ciągłej aktua|ności posiadanej dokumentacji dotyczącej śWiadczeń, w tym szczegó|nie rea|izowanych

na potzeby sił zbrojnych i prowadzenie jej zgodnie z usta|eniami Wynikajacymi z rozpo|ządzeń Rady MinistróW w tym zakresie;

b) zapewnienie Wszechstronnego zabezpieczenia akcji kurierskiej pod Wzg|ędem świadczeń i pełnej rea|izacji WnioskóW o nałożenie śWiadczeń

W tym zakresie, oraz pełne zabezpieczenie potęeb mobiIizacyjnych sił zbrojnych' stosownie do zgłaszanych wniosków i organizacyjne

zabezpieczenie ich realizacji,

c) utrzymanie w aktualności ewidencji osób pod|egających obowiązkowi służby wojskowej oraz środkóW transportowych, maszyn

i ufądzeń, a także przekazywanie do WKU informacji z tym związanych;
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d) pzest|zeganie usta|eń i procedur Wynikajacych zKPAw zakresie prowadzonych postępowań związanych z nakładaniem

i egzekwowaniem śWiadczeń,

e) wdrożenie wnioskóW wynikających z Wyroków WsA w Kie|cach w zakresie nakładanych świadczeń na zecz obrony'

l.12 W zakresie uufzg|ędniania potrzeb obronności w p|anowaniu zagospodarowania przest.fennegoi

a) W procedurach uzgadniania p|anów zagospodarowania pzestzennego uwzg|ędnić m.in. uczestnic,two przedstawicie|i sił
zbrojnych straży Granicznej iToAW

1.l3 zakresie przygotowania rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych:

a) prowadzenie okresowych ana|iz W zakresie okreś|enia potrzeb kadrowych dla zachowania ciągłości działania uzędu,
b) pzestzeganie okreś|onych procedur w czasie prowadzenia postępowań zwiqzanych z rek|amowaniem osób z u|zędu i na wniosek'

c) doskona|enie organizacji pracy między komórką kadrową i pracownikiem ds. obronnych w zakresie p|anowania rezerw oraz ujęcie

zakresu współpracy W ich zakresach czynności,

l.14 Wzakresie rea|izacji plocesu przygotowań jednostek pŻewidzianych do mi|itarrzacji-

Nie dotyczy

1.15 W zakresie planowania i realizacji szkolenia obronnego:

a) prowadzenie szko|enia zgodnie z rozpoządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szko|enia obronnego

(Dz. U. z 2015 t., poz. 1a2qi

b) rea|izowanie szko|enia obronnego zgodnie z ,,ProgGmem szkolenia obronnego Gminy Fałków na lata 2o,|9-2o21, orazWyc.znymi
Wojewody swiętokrzyskiego w sprawie szko|enia obronnego oĘanżowanego pŻez Marszałka Wojewódawa Świętokzyskiego, starostóW'
wójtóW burmist.fóW (prezydentóW miast) i pzedsiębiorców rea|izujących zadania obronne w 2o19 roku' w sposób okreś|ony W
załqcznikach do w/W dokumentów.

1.16 W zakresie kontro|i wykonywania zadań obronnych:
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a) objęcie kontrola prob|emowa głównych zadań obronnych, których rea|izacja zapewnia bezkolizyjne funkcjonowanie systemu obronnego
gminy, w sposób określony W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2oo4 roku w sprawie kontroli Wykonywania zadań
obronnych oraz w rocznym planie kontroli problemowych,

b) prowadzenie ewidencji wyników kontro|i oraz dokonywanie ana|iz i ocen istniejąc€go stanu' w tym na potŻeby Wypracowania Wniosków
dotyczqcych rea|izacji zadań obronnych pŻez WykonawcóW na następny rok szko|eniowy,

c) systematyczne rozliczanie osób odpowiedzia|nych za rca|izację zadań obronnych ze stanu ich rea|izacji'

2. sPosÓB REAL|ZACJI ZADAŃ:

Wójt Gminy nadzoruie i koordynuie rea|izAcię zadań p]zez pracownika ds. obronnych:

Pracownik ds. obronnvch:

1) przygotuje akt kierowania Wewnętrznego do działalnościw zakresie rea|izacjizadań wykonywanych w ramach pozami|itarnych
przygotowań obronnych W 2019 roku' uwzg|ędniajac W nim zasadnicze zadania obronne rea|izowane przez Gminę i gminne jednostki
organizacyjne oraz doprowadzjje do wiadomoścj osób odpowiedzia|nych za ich rea|żację;

2) opracuje p|an i harmonogram realizacji zasadniczych pzedsięwzięć Wykonywanych W ramach pozami|itarnych pzygotowań obronnych
Gminy Fałków W 2019 r. iuzgodnigo z WBizK ŚUWWterminie do 6 |utego2019r',

3) opracuje Ankietę Gminy FałkóW na potzeby opracowania Narodowego Kwestionańusza Pozami|itamych Przygotowań obronnych
Województwa Świętokzyskjego Wg stanu n a dzień 31'12.20,|8 r' i pześle do WBiK Ś|.JW W terminie do 31.oi.'o19 r.,

4) opracuje p|an kontro|i prob|emowych Wykońywania zadań w zakresie obronnościw Gminie FałkóW na2o1g|'i uzgodnigoz oddziałem
spraw obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego . do 6 |uteqo 2019 roku, jeden egzemp|arz uzgodnionego
p|anu kontro|i p|ześ|e do oddziafu spraw obronnych do 28 luteoo 2019.oku'

5) w terminie do 06 grudnia 2o19 r' opracuje i złoży do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i za|zqdzania Kryzysowego ŚWiętokzyskiego U|zędu Wojewódzkiego sprawozdania z realizacjizadań wykonwanych
w ramach pozami|itarnych pzygotowań obronnych Gminy FałkóW



HARMoNoGRAM zAsADNlczYcH e zeoslęwz|ĘC W zAKREstE PozAMlLlTARNYcH PRzYcoroweŃ oBRoNNYcH
GMINY FAŁKoW w 2019 RoKU

Lp. Zadanie/temat Podstawa działania

Wykonawca/

wspÓtwykonawc
a

Termin realizacji Uwagi

l kwartał Il kwartał ll| kwartał !V kwartał

I il lil IV V VI vrl vltl IX X xl xtl

,l 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12 13 13 15 16 17

TWORZENIE WARUNKOW DO REALIZACJI ZADAN OBRONNYCH

Przedsięwzięcia własne:

1.

Wydanie aktu kierowania
wewnętrznego
normującego
probIematykę prowadzen ia
pozamilitarnych
przygotowa obronnych.

Zarzqdzenie Wojewody
Świętokzyskiego w sprawie

realizacji pozamilitarnych
ptzygotowa obronnych w

wojewÓdztwie świętokrzyskim
w2019 roku

Wojt Gminy
Zastępca Wojta

Gminy,
pracownik ds.

30

2.

Opracowanie nowej
Koncepcji prowadzenia
przygotowa obronnych
urzędzie gminy na |ata
2019 - 2024.

orJr ur rr tyul I

_>

i0



Lp. Zadanie/temat Podstawa działania

Wykonawca/

wspÓłwykonawc
a

Termin realizacji Uwagi

l kwartał ll kwartał lll kwartał !V kwartat

il ill !V V VI vil vilt !x X XI xtl

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 1',| 12 13 13 15 16 17

ą

opracowanie i przesłanie
do WBiZK danych /ankiet/
do Kwestionariusza
Pozamilitarnych
Przygotowa Obronnych
Wojewodztwa za 2018 r.

Zauądzenie Wojewody

31

4.

Weryfikacja i ujęcie w
regulaminie
organizacyjnym oraz w
zakresach
kom petencyj nych zapisÓw
wynikających z ustawy o
powszechnym obowiązku
obrony RP, aktÓw
wykonawczych wydanych
na jej podstawie i ustaw
szczegolnych"

5W|ęIoKrzysK|ego W sprawle
re a|izaĄi pozam i Iita rnych
przygotowa obronnych w
wojewÓdztwie świętokzyskim
w2019 roku

30

11



Lp. Zadanie/temat Podstawa działania

Wykonawca/

wspotwykonawc
a

Termin realizacji Uwagi

I kwartal |l kwartał lIl kwartał lV kwartał

I tl ilt IV V VI vt! vilt IX x xt xtl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 f0 11 12 13 13 15 16 17

5.

Wdrazanie nowych aktow
prawnych w zakresie
obronności.

Po ukazaniu sie w dzienniku Ustaw

Przedsięwzięcia d !a pod |egłych i nadzorowanych jed noste k organ izacyj nych :

I2



Lp. Zadanie/temat Podstawa działania

Wykonawca/

wspÓtwykonawc
a

Termin realizacji Uwagi

I kwartał ll kwartał lIl kwartał lV kwartał

!! ilt IV V VI vtl vilt tx x XI xil

1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12 13 13 15 {6 17

1.

Wdrazanie nowych aktow
prawnych w zakresie
obronności.

Zarządzenie Wojewody
Świętokrzyskiego W sprawIe
realizacji pozamilitarnych
przygotowa obronnych w
Wojewodztwie świętokrzyskim
w 201 9 roku

Kierownicy
gminnych
jednostek

organizacyjnych

Po ukazaniu sie w dzienniku Ustaw

tl REALIZACJA PLANOWANIA OPERACYJ N EGO

Przedsięwzięcia własne:

1

Wydanie dokumentu
kierowania wewnętrznego
pod kątem kierowania i

zakresu odpowiedziaIności
kompetencyjnej w procesie
opracowania nowej edycji
planowania operacyjnego

Zarządzenie Wojewody

Wypis z PoF WojewÓdztwa

Wojt Gminy,
Zastępca Wojta

Gminy
pracownik ds.

obronnych

-->

2.
Planowanie operacyjne na
szczeblu gminy

*po

wpłynięciu
dokumentÓw

do
planowania

operacyJnego

13



Lp. Zadanie/temat Podstawa dzif,ania

Wykonawca/

wspołwykonawc
a

Termin rea|izaĄi Uwagi

l kwartał ll kwartał ll| kwartał lV kwartał

I ll ilt IV V VI vl! vill lx X xl xll

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 1',1 12 13 13 15 16 17

Przedsięwzięcia dIa podIegłych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych:

1.
Planowanie operacyjne na
szczeblu gminy.

Wypis z POFG

Kierownicy
gminnych
jednostek

organizacyjnych -->

"po
wpłynięciu

dokumentÓw
do

planowania
operacyJnego

ill REALIZACJA PROG RAMOWANIA OBRONNEGO

Przedsięwzięcia własne:

Nie dotyczy

IV PRZYGoToWANIE sYsTEMU oBRoNNEGo PAŃsTwA UMożL|WAJĄCEGo MoBtl-tzłćvŃe nozwNĘoe slŁ zBRoJNYcH

Przedsięwzięcia własne:

1

opracowanie i przesłanie
Staroście Koneckiemu
sprawozda nia z rea|izaĄt
zadafi związanych z
doręczeniem kart
powołania
w trybie AKza 2018 rok

Zarządzenie Wojewody
Świętokrzyskiego nr 51 /2o1 6
zOnia29-04-2016 r. w
sprawie zaltoze i schematu
Akcji Kurierskiej na terenie
wojewÓdztwa
Świętokrzyskiego

WÓjt Gminy' Zastępca
WÓjta Gminy
pracownik. ds.
obronnych

1

I4



Lp. Zadanie/temat Podstawa działania

Wykonawca/

wspotwykonawc
a

Termin realizacji Uwagi

I kwartał Il kwartat lIl kwartał lV kwartał

ll ilt IV V VI VII utl lx x XI xil

1 2 3 4 5 6 7 I I 10 1',1 12 13 13 15 16 17

Zarządzenie WÓjta Gm i ny
Fałkow Konecka w sprawie
organizacji akcji kurierskiej na
terenie Gminy FałkÓw

2.

Przeprowadzenie treningu
Akcji Kurierskiej w ramach
prowadzonych Ówicze
obronnych.

Zgodnie
z planem

szkol. obr.

3.

Doskonalenie i

zacieŚnianie wspÓłpracy z
właściwymi organami
administracji wojskowej
ArVSzW, WKU, JW w
zakresie Akcji Kurierskiej,
świadcze na rzecz
obrony, reklamowa nia oraz
HNS.

Proees ciągły

15



Lp. Zadanie/temat Podstawa działania

Wykonawca/

wspotwykonawc
a

Termin realizacji Uwagi

l kwartał l| kwartał llI kwartał |V kwartał

I il ltl IV V VI vil vlil IX X XI xtl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1',1 12 13 13 15 16 17

4.

Szkolenie kierownictwa i

obsady personalnej
Zespołu Kierowania Akcją
kurierską oraz kurierÓw.

W ramach
szkolenia

itreningÓw
AK

5.

Przygotowanie i udział w
kwalifikacji wojskowej
rocznika 2000 r.

Zazqdzenie Wojewody
Świętokrzyskiego w sprawie
powołania komisji |ekarskich

oraz usta|enia wojewÓdzkiego
planu przeprowadzenia

kwalifikacji wojskowej w 2019
r. na terenie WojewÓdztwa

Świętokrzyskiego

Zgodnie z
zarządzenie
m Wojewody
Świętokrzyski

ego w

. sprawie

iowołania
komisji

lekarskich
oraz

ustalenia
wojewÓdzkie

go planu
przeprowaQz

enra
kwalifikacji

wojskowej w
2019 roku na

terenie
wojewÓdztwa
świętokrzysk.

I6



Lp. Zadanie/temat
Ę

Podstawa działania

Wykonawca/

wspołwykonawc
a

Termin realizacji Uwagi

l kwartał ll kwartał ||l kwartał lV kwartał

! il ill IV V VI vtl vill tx x XI xil

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 '12 13 13 15 16 17

V REALlzAcJA ZADAN WYNIKAJĄCYGH zE WsPoŁPRAcY cYWlLNo - WoJsKoWEJ

Przedsięwzięcia własne:

4L

Aktualizacja posiadanego
dwustronnego
porozumienia między
Siłam i Zbrojnymi, organami
TOAW
i organamigminy w
zakresie realizacji zadan.

Doktryna

WspÓłpracy CywiIno-
Wojskowej

Sił Zbrojnych RP 2004

A/Vyd. MON/SG 2004/

Wojt Gminy,
Zastępca WÓjta

Gminy
pracownik. ds.

obronnych

30

2

Przekazanie danych oraz
kopiizawartych
porozumie przez organy
gminy z Siłami Zbrojnymi
( JW., WSzW, WKU)

15

V! REAL|ZACJA ZADAN WYN|MJĄcYcH z oBow|ĄzKow PAŃsTwA - GosPoDARZA (HNs) NA RzEcz WoJsK soJUszN|czYcH

Przedsięwzięcia własne:

1.
Aktualizacja dokumentacji
PK HNS

Zarządzenie nr
2712015 Wojewody

WÓjt

Gminy,Sektetarz
28

I7



Lp. Zadanie/temat
f

Podstawa działania

Wykonawca/

wspołwykonawc
a

Termin realizacji Uwagi

I kwartał ll kwartał lll kwartał !V kwartał

I t! ilt IV V VI vtl vilt !X x xl xil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1',l 12 13 13 {5 16 17

2.

Aktualizacja posiadanej
bazy danych na potrzeby
HNS (E-KOZ).

Swiętokrzyskiego z
dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie
przygotowania

organow administracji
publicznej

wojewÓdztwa
świętokrzyskiego w
zakresie wsparcia

pa stwa gospodarza
(HNS)

Gminy
pracownik. ds.

obronnych
31

3.

Przesłanie
zaktualizowanej bazy
danych HNS do Starostwa
Powiatowego (E-KOZ).

30

vil PRZYGoToWAN|E TRANSPoRTU l |NFRASTRUKTURY TRANSPoRToWEJ NA PÓTRZEBY oBRoNNE

Nie dotyczy

vilt PRzYGoToWANlEDoREAL|zAcJlzADAŃWRAMAcHsYsTEMUKlERoWAt.llłgEiPl

Przedsi ęwzi ęcia włas ne :

1.

Aktualizacja posiadanej
dokumentacji stanowiska
kierowania

Zarządzenie Wojewody
Świętokrzyskiego Nr 32l2o1 5
z dnia 15 kwietnia 2015 r. w

sprawie stanowisk kierowania
i zapasowych miejsc pracy w

systemie kierowania

WÓjt Gminy
Sekretarz Gminy

pracownik ds.
obronnych

30

2. ReaIizacja przedsięwzięć

18



Lp. Zadanie/temat Podstawa działania

Wykonawca/

wspÓtwykonawc
a

Termin realizacji Uwagi

I kwartał l| kwartał l|! kwartał |V kwartał

tl ilt IV V VI VII vill IX X xl xlt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 '17

rzeczowo - finansowvch
związanych z
przygotowaniem i

wyposazeniem ZMP
Wojta.

bezpiecze stwem narodowym
w wojewÓdztwie
świętokrzyskim

3.

Rozbudowa i modernizacja
systemu łączności na
potrzeby SK.

tx PRzYGoToWANlE KoNcEPcJl sTAŁEGo DYZURU NA PoTRZEBY PoDWYzszANlA GoTowoscl oBRoNNEJ

Przedsięwzięcia własne:

1.

Weryfikacja i aktualizacja
dokumentacji stałego
dyzuru
w Urzędzie Gminy.

Zarządzenie Nr 3/2013
Wojewody Świętokzyskiego z
dnia lSstycznia 20'13 r. w
sprawie organizacji stałych
dyżurÓw na potrzeby
podwyższania gotowości
obronnej pa stwa

Wojt Gminy
Sekretarz Gminy
pracownik ds.

obronnych.

20

2.

Udział w wojewodzkim
treningu systemowym
,,stałego dyżuru''

WÓjt Gminy
Sekretarz Gminy
pracownik ds.

28 22
Zgodnie
z planem
treningu

3. Sprawdzanie stanu
przygotowania

obronnych. GSD W ramach
programowe

I9



Lp. Zadanie/temat Podstawa działania

Wykonawca/

wspÓtwykonawc
a

Termin realizacji Uwagi

l kwartał |l kwartał lll kwartał |V kwartał

I tl ill IV V VI vlt ull tx x XI xil

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 13 13 15 16 17

i gotowości stałego dyzuru
do realizacji zadan
zapewniających ciągłośc
przekazywania zada i

informacji na potrzeby
Wojta

go szkolenia
SD oraz
kontroli

problemowyc

x PLANoWAN|E l REAL|ZACJA ZADAŃ GosPoDARczo oBRoNNYcH

W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIE PODMIOTOW LECZNICZYCH NA POTRZEBY OBRONNE PANSTWA

Przedsięwzięcia własne:

1.

Opracowanie i przestanie
do Wojewody
Swiętokrzyskiego biIansu
personelu medycznego za
2018 r.

Zarządzenie Nr 90/2013
Wojewody Świętokzyskiego z
dnia września 2013 r. w
sprawie tworzenia na
obszaze wojewodztwa
Świętokrzyskiego zastępczych

WÓjt Gminy,
Zastępca WÓjta
Gminy
pracownik ds.
obronnych.

28

2.

Występowanie z
wnioskami o nałoienie
zada na niepubliczne
podmioty lecznicze w
za k re s i e zabezpi e cze nia

wystąpienia sytuacji
kryzysowych, zaistnienia
zagroźzenia bezpieczenstwa
panstwaiwczasiewojny

---) Wg
potueb

20



Lp. Zadanie/temat Podstawa działania

Wykonawca/

wspotwykonawc
a

Termin realizacji Uwagi

I kwartal ll kwartał Il| kwartał lV kwartał

ll lil IV V VI vil vilt tx x XI xil

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 13 13 15 16 17

medycznego
funkcjonowania ZMSz.

3.

Dokonanie, przy
wspÓtpracy z WKU Kie|ce
przeg|ądu przydziałow
mobilizacyjnych.
pracownikow personelu
med.

10

4.

Aktualizacja planu
organizacji i

funkcjonowania
Zastępczych Miejsc
Szpitalnych.

31
l razw
roku

Przedsięwzięcia d !a pod legtych i nadzorowanych jed nostek organ izacyj nych :

1.

Przesłanie do WÓjta Gminy
Bi|ansu słuzby zdrowia na
terenie gminy.

Zauądzenie Nr 90/2013
Wojewody

Świętokzyskiego z dnia
wrzeŚnia 2013r.w

sprawie tworzenia na
obszarze wojewÓdztwa

świętokrzyskiego
zastępczych miejsc

Pzaz w Fałkowie 20

2I



Lp. Zadanie/temat Podstawa dziatania

Wykonawca/

wspÓtwykonawc
a

Termin realizacji Uwagi

l kwartał ll kwartał lll kwartał |V kwartał

I II lil IV V VI VII vilt IX X XI x!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 f6 17

szpitalnych w razie
wystąpienia sytuacji

kryzysowych, zaistnienia
zagroż:enia

bezpiecze stwa paristwa i

w czasie wojny

xl PLANoWAN|E l oRGANlzoWANlE ŚW|ADczEŃ NA RzEcżÓBRoNY

P rzedsi ęwzi ęc ia własne :

t.

Opracowanie rocznego
p|anu świadcze
osobistych oraz rocznego
pIanu świadczeri
rzeczowylh, ktore mają
byc wykonywane w
następnym roku
kalendarzowym.

Rozporządzenie RM z dnia

1 l sierpnia 2004 roku w
sprawie świadczeri osobistych
i rzeczowych na rzecz obrony
w razie ogłoszenia mobiIizacji

i w czasie wojny (Dz.U Nr
203, poz.20&1 z poin, zm.).

Rozporządzenie RM z dnia

3 sierpnia 2004 roku w
sprawie świadczeri
Żeczowych na rzecz obrony

Wojt Gminy
Sekretarz Gminy
pracownik. ds.

obronnych.

31

22



Lp. Zadanie/temat
*

Podstawa działania

Wykonawca/

wspÓłwykonawc
a

Termin realizacji Uwagi

I kwartał ll kwartał lIl kwartał lV kwartał

I ll ilt IV V VI VII utl IX x xt xil

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 13 13 15 16 17

2

Aktualizacja planu
Świadcze osobistych i

rzeczowych
przewidzianych do
realizacji w razie
ogłoszenia mobilizacji i w
czasie wojny.

w czasie pokoju (Dz.U. Nr
181 ,poz. 1871 zpÓŹn.zm')

Rozporządzenie RM z dnia 5
paŹdziernika 2004 roku w

sprawie świadcze osobistych
na rzecz obrony w czasie
pokoju (Dz.U Nr 229, poz.

2307 z pÓŹn' zm.)

zadanie
oiągłe

?

Opracowanie i przesłanie
do WBiZK SUW
zestawienia świadcze
osobistych i rzeczowych na
rzecz obrony planowanych
do realizacji
/wykonania w razie
ogłoszenia mobi|izacji i w
czasie wojny.

30

ź)



Lp. Zadanie/temat Podstawa działania

Wykonawca/

wspÓtwykonawc
a

Termin realizacji Uwagi

I kwartał l| kwartał lll kwartał |V kwartał

I il lll IV V VI vlt vlll tx x x! xtl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 '13 15 16 17

4

Weryfikacja i utrzymywanie
w ciągłej aktua|izacji
dokumentacji Świadczen
na rzecz obrony, w
szczegoInoŚci
realizowanych na potrzeby
Sił Zbrojnych iAK

-->
zadanie
ciągłe

xil UWZGLĘDNIANlE PoTRZEB oBRoNNosc| W PLANoWAN|U zAGosPoDARoWAN|A PRzEsTRzENNEGo

Przedsięwzięcia własne:

1.

W procedurach
projektowania, planowania
i uzgadniania pianu
zagospodarowania
przestrzennego
uwzg|ędniac m.in.
uczestnictwo
przedstawicieli TOAW

Ustawa z 27 marca 2003 r.

o planowaniu i

zagospodarowan i u

przestrzennym (t.j. D2.U.201 2
poz.647)

Rozporządzenie Ministra
lnfrastruktury z dnia 7'maja
2004r w spr. sposobu
uwzg|ędniania w
zagospodarowan iu

przestrzennym potrzeb
obronności i bezpiecze stwa
paristwa (Dz.U
2OO4.125.1309)

Inspektor ds.
budownictwa

+
zadanie
ciągłe

24



Lp. Zadanie/temat Podstawa dzidania

Wykonawca/

wspołwykonawc
a

Termin realizacji Uwagi

l kwartał |l kwartał Ill kwartał lV kwartał

!t ill IV V VI vlt vill tx X XI xtl

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13 13 15 16 17

xill PRzYGoToWANlE REZERW osoBoWYcH NA PoTRZEBY WYKoNYWANIA ZADAŃ oBRoNNYcH

1.

Ana|iza iokreś|enie
potrzeb osobowych pod
kątem rea|izaĄi zadan w
razie ogłoszenia m obi I izacj i

iw czasie wojny.

Rozporządzenie
Rady MinistrÓw z dnia21
WrzeŚnia 2004r w sprawie
reklamowania osob od
obowiązku pe,łnienia czynnej
słuŹby wojskowej w razie
ogłoszenia mobi|izacji i w
czasie wojny (Dz.U. 2004 nr
210 poz.2136
z poźn' zm)

WÓjt Gminy
Sekretarz Gminy
pracownik . ds.

kadrowych, pracownik
ds. obronnych

31

2.

Opracowanie list imiennych
osÓb rek|amowanych z
urzędu oraz wnioskow o
reklamowanie osÓb na
wniosek, niezbędnych do
prawidłowego
funkcjonowania urzędu.

31

3.

Wystąpienie do
Komendanta WKU z
wnioskami o reklamowanie
osob na wniosek oraz
złoŻenie I ist i m ien nych
osÓb reklamowanych z
urzędu.

31

25



Zadanie/temat Podstawa dzidłania

Wykonawca/

wspÓłwykonawc
a

Termin realizacji

Okresowa weryfikacja i

aktualizacja posiadanej
dokumentacji w zakresie
reklamowania, w tym
powiadomien o ustaniu
przy czyn reklamowan ia.

REALlzAcJA PRoc Es U P RzYGoToWAŃ JE DNosTEK PRzEWl DZ|ANYcH Do M| LlTARYzAcJl

Nie dotyczy

PLANOWANIE I REALIZACJA SZKOLENIA OBRONNGO

Przedsięwzięcia własne:

Opracowanie i uzgodnienie
zWBIZK Planu szkolenia
obronnego Gminy na 2A19
r.

Wytyczne Wojewody
Świętokrzyskiego do
szkolenia obronnego
organ|zowanego pŻez

Wojt Gminy,
Sekretarz Gminy

pracownik ds.
obronnych



Lp. Zadanie/temat
e

Podstawa dziatania

Wykonawca/

wspotwykonawc
a

Termin realizacji Uwagi

I kwartał l| kwartał ||l kwartał IV kwartał

I il ilt IV V VI vtl vilt IX X xt xil

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 13 13 15 16 17

z
Prowadzenie szkolenia
obronnego zgodnie z
planem szkolenia Gminy.

Marszałka WojewÓdztwa
Świętokrzyskiego, starostÓw,
wÓjtÓw' burmistrzÓw'
(prezydentÓw miast) i

przedsiębiorcÓw rea Iizujących
zadania obronne w 20'19 r.

Zgodnie z planem szkolenia obronnego na2019 r.

Przedsięrvzięcia dla podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych:

1

Udział w szkoleniu
obronnym zgodnie z
planem szkolenia
obronnego

Rozpo|ządzenie RM z dnia
8 oaździernika 201 5 roku w

sprawie szkolenia obronnego
(Dz. U.22015 poz. 1829.).

Gminne jednostki
organizacyjne

Zgodnie z planem szkolenia obronnego na 2019 r

XVI KONTROLA REALIZACJI ZADAN OBRONNYCH

Przedsięwzięcia własne:

4
I

Opracowanie i uzgodnienie
z Dyrektorem WB|ZK Planu
kontroli wykonywania
zada obronnych Gminy.

Rozporządzenie RM z dnia
13 stycznia 2004 roku
w sprawie kontroli
wykonywania zadan
obronnych

Wojt Gminy
Sekretarz Gminy
pracownik ds.

obronnych

6

27



Lp. Zadanie/temat Podstawa dziafania

Wykonawca/

wspÓtwykonawc
a

Termin realizacji Uwagi

l kwartał ll kwartał lIl kwartał lV kwartał

I il ilt IV V VI vil vilt tx x x! xil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 't6 ',7

2

Przesłanie uzgodnionego
planu kontroli wykonywania
zada obronnych do
WBiZK SUW.

(Dz. U. Nr 16, poz. 151)

28

J

Prowadzenie kontroli
problemowych w
podIegłych i

nadzorowanych
jednostkach
organizacyjnych.

Zgodnie

opracowany
m planem

28


