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ZA,^.ZĄDZENIE Nr4/2020

Wójta Gminy Fałków
z dnia 10 sĘcznia 2020 roku

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Fałków
w f020 roku.

Na podstawie ar1" 1 8 ust. 4 ustawy z dnta 21 listopad a 1967 roku o powszechnym
obowi4zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t'1.Dz.IJ z2079, poz. I54Ij $1 ust' 1

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnial3 stycznia 2004 roku w sprawie ogóhych zasad
wykonywaniazadan w ramach powszechnego obowi4zku obrony (Dz. IJ z-2OO"4 r" Nr 16,
152)' $ 10ust. 1pkt5 s11i $13 ust lpkt3 RozporządzeniaRadyMinistrów zdnia
8 puŻdziemika2}l5 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U z 2OI5 r. poz. 1829),
pkt"4,5,6,8$9ust. 1ipkt3lit.cRozporz4dzeniaRadyMinistrówzdnia15czerwca
roku w sprawie warunków i trybu planowania i finansowaniazadanwykonywanych

$ 5 ust.l
2004

w ramach przygotowań obronnych państwa p|zez organy administracji rządowej i organy
samorządu terlorialnego (Dz" U. z2004 r. Nr 152 z2004 t. poz. |599 z poźn. zm.)
w zwtązkuz Zarządzeniem Wojewody Swiętokrzyskiego z2OI9 roku wsprawie realizacji
pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie Świętokrzyskim w 2020 roku
zarządza się, co następuje:

$1.
Głównym celem dzlałaniaw zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie
Fałkóv'l w 2020 r. będzie nabycie umiejętności praktycznych i utrzymanie odpowiedniego
poziomu wiedzy kierowniczej kadry Urzędu Gminy w Fałkowie , oTazpracowników
i kierowników jednostek podległych .

s2.
W związku zpovlryzszym Wplowadza się do uzytku słuzbowego:
1.Plan zasadniczych przedsięwzięc w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych
w gminie Fałkow w 2020 roku, stanowiący załącznikNr l do niniejszego zarządzenia,
2"Formularz ankiety na potrzeby Narodowego Kwestionariusza fotamitita.nyctt
Przygotowań obronnych dla o'rganów zespolonej administracji rz4dowej i samorządu
tery.torialnego WojewodztwaSwiętokrzyskiego,itanowiący załącznikNr 3 do Zarządzenia
nr 14312019 Wojewody Swiętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie rea|izacji
pozamilitarnychprzygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2020 roku.

$3.
Plan zasadn iczy ch przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych pr.zygotowań obronnych
o których mowa w $ 2 należy w zakresie przedsięwzięó i terminów uzgodnić zWydziałem
B ezpieczenstwa i Zar ządzania Kryzy sowe go S wi ętokrzyski e go Urzędu Woj ewo dzkie go do
7lutego 2020 roku, po wcześniejszej konsultacji zod,działem Spraw obronnych.

$4.
Wypełniony formularz ankiety na potrzeby Narodowego Kwestionariusza Pozamilitamych
Przygotowań obronnych dla organów 

'ą116rqdu 
terytorialnego należy przesłacdo Wy-działu

Bezpieczenstwa i Zarz4dzmia Kryzysowego Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do
dnia 31 stycznia 2020 roku.

poz.



$s.
Nadzór nad r..r.kotraniem zarządzeniapow|erza się Zastępcy Wojta Gminy.

s6.
Zarzadzenie rr chodzi rł' życie z dniem podpisania.


