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Zarzqdzenie Nr 152/19

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia2 kwietnia 2019r.

w sprawie udzialu podleglych i nadzorowanych przez Burmistrza Gminy
i Miasta Czeruuionka-Leszczyny kom6rek i jednostek organizacyjnych

w dwuszczeblowym cwiczeniu obronnym pk. ,,RUDA 2019".

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia I marca '1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz.U.z 2019r. poz.506), $ 10 ust.1 pkt7, lit.b, ust.2 pkt 2Rozporzqdzenia
Rady Ministr6w z dnia I pazdziernika 2016r. w sprawie szkolenia obronnego
(D2.U.22015r. po2.1829), Zarzqdzenia nr 46t17 Wojewody Slqskiego z dnia 7 lutego
2017 r. w sprawie zasad organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego
oraz v'rylycznymi Wojewody Slqskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. do szkolenia
obronnego realizowanego na terenie wojew6dztwa Slqskiego w 2019 r., Planem
szkolenia obronnego Urzgdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny na rok 2019
oraz $ 4 ust.1 Porozumienia z dnia 01.03.2019r. zawartego pomigdzy Damianem
Mrowcem - Starostq Rybnickim a Wieslawem Janiszewskim- Burmistrzem Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie przygotowania i przeprowadzenia
dwuszczeblowego powiatowego 6wiczenia obronnego

zarzqdzam, co nastepuje
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Wziq6 udzial w organizowanych przez Starostg Powiatowego w Rybniku
w dniach 28-29 maja 2019r. powiatowo-gminnych, dwuszczeblowych
6wiczeniach obronnych pk. ,,RUDA 2019".
Miejsce Cwiczenia: siedziba UG|M Czerwionka-Leszczyny, siedziby kom6rek
oraz jednostek organizacyjnych podleglych i nadzorowanych przez Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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1. W sklad iwiczqcych wchodzq: kierownicy wszystkich kom6rek
organizacyjnych UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jednostek organizacyjnych
podleglych i nadzorowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, pracownicy Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony
Srodowiska, sklad osobowy Slu2by Stalego Dy2uru UGiM Czerwionka-
Leszczyny oraz podleglych i nadzorowanych jednostek organ izacyjnych,
osoby funkcyjne, kurierzy Akcji Kurierskiej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, czlonkowie Gminnego Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego oraz
Zespolu okre6lonego w Regulaminie Gl6wnego Stanowiska Kierowania UG|M
Czerwion ka-Leszczyny.
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2. Cwiczeniem kierowad bgdzie Kierownik 6wiczenia oraz Szel Zespolu
Oceniajqcego i Podgrywajqcego-Starosta Powiatu.
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Osobami funkcyjnymi w Utzedzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w czasie
trwania dwiczenia sq:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny-Kierownik Zespolu
Ocen iajqcego.

2. Naczelnik Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony Srodowiska-
Zastepca Kierownika Zespolu Oceniajqcego.

3. Sekretarz, Zastqpca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz
osoby wymienione w $ 2 niniejszego zarzqdzenia- 6wiczqcy.

4. Kierowanie 6wiczeniem w Gminie i MieScie Czerwionka-Leszczyny realizuje
Kierownik Zespolu Oceniajqcego poqzez Pelnomocnika ds. Planowania,
Rozwoju i Gospodarki, Sekretarza oraz Naczelnika Wydzialu Zarzqdzania
Kryzysowego i Ochrony Srodowiska.
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Cwiczenie zostanie przeprowadzone zgodnie z tematykq zawarlq w otrzymanej od
Starosty Rybnickiego ,,Koncepcjq przygotowania i przeprowadzenia powiatowego
dwiczenia obronnego p.k. ,,RUDA 2019" oraz ,,Planem przeprowadzenia powiatowego
dwuszczeblowego 6wiczenia p.k. RUDA 2019".
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Zobowiqzuje sig wszystkich 6wiczqcych oraz sklad Zespolu Oceniajqcego do
nieplanowania oraz nierealizowania w dniach 28 . 29 maja 2019r. urlop6w
wypoczynkowych oraz wyjazd6w sluzbowych.
Odpowiedzialnymi za powiadomienie o warunkach organizacji Cwiczeri
okreSlonych w niniejszym zazqdzeniu czyniq, w stosunku do:

a) skladu osobowego Akcji Kurierskiej, kierownik6w kom6rek
organizacyjnych UGiM Czerwionka-Leszczyny (Zespolu ds. Realizacji
Zadaf Operacyjnych Gl6wnego Stanowiska Kierowania Burmistrza -
GSK, skladu osobowego Gminnego Zespolu Zarzqdzania
Kryzysowego) otaz jednostek organizacyjnych podleglych
i nadzorowanych pzez Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka-
Leszczyny - Naczelnika Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony
Srodowiska,

b) skladu osobowego Slu2by Stalego DyZuru- Naczelnika Wydzialu
Organizacyjnego.
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W komunikacji ze Stalym Dy2urem Burmistrza Gminy i Miasta Czenrvionka-
Leszczyny nalezy wykorzystywac dotychczasowe wzoty,,Telefonogram6w",
,,Kart Realizacji zadania operacyjnego" obowiqzujqce w 6wiczeniach
obronnych w latach ubieglych. Dokumenty podczas 6wiczenia sporzqdza6
jako jawne , oznaczac w nagl6wku i stopce kryptonimem ,,RUDA 2019".
Wszyscy uczestnicy cwiczenia sq zobowiqzani do przestrzegania tajemnic
prawnie chronionych, w tym przepisow o ochronie informacji niejawnych.

Organizacja obiegu informacji (lqczno6ci):
System lqcznosci podczas dwiczenia obejmuje lqcznosc radiowq,
przewodowq, systemy informaty czne.
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W zakresie organizacji szkolenia proszq o wykorzystanie wiadomo6ci nabytych na
szkoleniu obronnym kt6re zostanie zorganizowane przed terminem cwiczeh
obronnych oraz latach poprzednich.
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Nadzor nad wykonaniem niniejszego zarzqdzenia powierzamZastgpcy Burmistrza.
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Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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