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Zarzqdzenie Nr 603/20
Bu

rmistrza Gmi ny i M iasta Czenvionka-Leszczyny
z dnia 28 grudnia 2020r.

w sprawie ustalenia zasad opracowania ,,Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy
i Miasta Czenarionka-Leszczyny w warunkach zewnetrznego zagtolenia
bezpieczeistwa pafistwa i w czasie wojny.
Na podstawie $ 5 ust.1 pkt 8 oraz $ '13 rozpozqdzenia Ministr6w z dnia 15
czerwca 2004 r. w sprawie warunk6w i trybu planowania i finansowania zadafr
wykonywanych w ramach przygotowafi obronnych paistwa Wzez ogany
administracji rzqdowej i organy samozqdu terytorialnego (tj. z dnia 12 pa2dziernika
2020r., Dz. lJ. z 2020r. poz.'t911), Zarzqdzenia Nr 63/20 Wojewody Slqskiego z dnia
'11 marca 2020r. w sprawie ustalenia zasad opracowania plan6w operacyjnych
funkcjonowania organ6w administracji publicznej wojew6dztwa Slqskiego oraz

udzialu

w tym procesie jednostek

organizacyjnych podporzqdkowanych
i nadzorowanych pzez Wojewodq SQskiego oraz Zazqdzenia Nr 232120 Wojewody
Slqskiego z dnia 21 lipca 2020r. zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie ustalenia zasad
opracowania plan6w operacyjnych funkcjonowania organ6w administracji publicznej
wojew6dztwa Slqskiego oraz udzialu w tym procesie jednostek organizacyjnych
podpozqdkowanych i nadzorowanych pzez Wojewodg Slqskiego, zarzqdza siq co
nastqpuje:

sl
Zarzqdzeniem ustala siq zasady

1.

2.

Opracowania nowego ,,Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy i Miasta
Czeruvionka-Leszczyny
warunkach zewnQtrznego zagrolenia
bezpieczeistwa paistwa i w czasie wojny" (w jednym egzemplarzu) zwanego
dalej Planem operacyjnym funkcjonowania;
Udzialu i wspoldzialania w procesie opracowania Planu jednostek i kom6rek
organizacyjnych podleglych lub nadzorowanych przez Burmistrza Gminy
i Miasta Czenarionka-Leszczyny;

w

s2
Opracowanie Planu operacyjnego funkcjonowania obejmuje:

1. Spozqdzenie przezWydzial Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony Srodowiska
Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Planu operacyjnego

2.

funkcjonowania;
Uzgodnienie z wlaSciwymi organami administracji publicznej sporzqdzonego
Planu operacyjnego funkcjonowania;

3. Zatwierdzenie sporzqdzanego Planu operacyjnego funkcjonowania pzez
wlaSciwe organy administracji publicznej;

4.

Dolqczenie do nowo opracowanego Planu operacyjnego funkcjonowania
dokument6w spozEdzonych na potzeby aktualnie obowiqzujqcego Planu
operacyjnego funkcjonowania kt6rych zawarto6d merytoryczna nie podlega
zmianom.

5.

Opracowanie przez Naczelnik6w MrYdzial6w oraz Kierownik6w podleglych
jednostek organizacyjnych Urzgdu dokument6w niezbQdnych przy realizacji
przypozqdkowanych im zadah operacyjnych okre6lonych w Planie
operacyjnym fun kcjo nowa nia i Ka rtach realizacji zadania operacyj nego.

s3
Naczelnik V1/ydzialu Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony Srodowiska Gminy i Miasta
Czenryionka-Leszczyny koordynuje proces opracowania Planu operacyjnego
funkcjonowania, a w szczeg6lno5ci zorganizuje punkt konsultacyjny gdzie kierownicy
jednostek ikom6rek bqdq zglaszali sig w celu akceptacji przydzielonego zadania dla
Wykonawc6w oraz Realizator6w okre6lonych w w opracowanej Tabeli realizacji
zadafi operacyjnych oraz w celu podpisywania Kart realizacji zadania operacyjnego.

s4
Pelnomocnik Ochrony lnformacji Niejawnej we wspolpracy z Naczelnikiem Wydzialu
Organizacyjnego oraz Kierownikiem Referatu lnformatyki Urzqdu
toku
opracowywania Planu Operacyjnego zapewni warunki organizacyjne, uwzglgdniajqc
wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych, a w szczeg6lnoSci:
1
Dokona aktualizacji poSwiadczeri bezpieczeristwa os6b zaanga2owanych
w proces opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania;
2. Zorganizuje miejsce pracy spelniajqce wymogi w zakresie ochrony informacji
niejawnych w zakresie dotyczqcym Wzetwalzania informacji niejawnych przy
pomocy akredytowanych system6w teleinformatycznych.

w

.

s5
Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzenia powiezam Naczelnikowi Wydzialu
Zazqdzania Kryzysowego i Ochrony Srodowiska Uzqdu Gminy i Miasta
Cze ruvio

n

ka-Le szczy ny.

s6
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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