
ZARZĄDZENIE Nr 19/2008 
WÓJTA GMINY  SOMIANKA

z dnia 28 kwietnia 2008 r. 
w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia - pod kryptonimem „BUG 2008” 

 

Na podstawie art. 2, art. 17 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. 
zm); art. 12  ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, 
poz.558 z późn. zm.) § 4, § 10 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 3 grudnia 2002 r. 
w  sprawie  tworzenia  gminnego  zespołu  reagowania,  powiatowego  i  wojewódzkiego 
zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i 
ich funkcjonowania (Dz.  U.  Nr 215,  poz.  1818 z późn.  zm.),  § 3 ,  §  4  i  § 5 pkt  4, 
rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  13  stycznia  2004  r.  w  sprawie  szkolenia 
obronnego  (  Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  16  poz.  150);  w  oparciu  o:  Wytyczne  Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2007 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych 
przygotowań obronnych w województwie mazowieckim w 2008 r.; Wytyczne Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2007 r.  do szkolenia obronnego realizowanego w 
2008 r. przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, starostów, wójtów, burmistrzów 
oraz  przedsiębiorców  wykonujących  zadania  obronne;  Wytyczne  Starosty 
Wyszkowskiego z dnia 21 stycznia 2008 r. do działalności  w zakresie pozamilitarnych 
przygotowań  obronnych  w  powiecie  wyszkowskim  w  2008  r.;  Wytyczne  Starosty 
Wyszkowskiego  -  Szefa  Obrony  Cywilnej  Powiatu   z  dnia   24  stycznia  2008  r.  do 
działalności  w dziedzinie  zarządzania  kryzysowego i  obrony cywilnej   w  2008 roku; 
Wytyczne Wójta Gminy Somianka z dnia 17 stycznia 2008 r. do działalności  w zakresie 
pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie  Somianka w 2008 r. oraz  Wytyczne 
Wójta  Gminy  Somianka  z  dnia  14  marca  2008  r.  do  działalności  w  dziedzinie 
zarządzania  kryzysowego  i  obrony  cywilnej   w  2008  roku;  zgodnie  z  planem 
zasadniczych  przedsięwzięć  w  zakresie  zarządzania  kryzysowego  i  obrony  cywilnej 
gminy  Somianka na 2008 rok oraz  Zarządzeniem Wójta Gminy Somianka Nr 7/2007 z 
dnia   5  lutego  2007  r.  w  sprawie  powołania  Gminnego  Zespołu  Reagowania  w 
Somiance - zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuję członków gminnego zespołu reagowania do udziału w ćwiczeniu     w 
dniach 26 – 27 maja  2008 roku na temat : 

“Osiąganie  wyższych  stanów  gotowości  obronnej  oraz  realizacja 
przedsięwzięć  wynikających   z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu 
i  gmin  podczas  narastania  kryzysu  polityczno-militarnego  i  wojny  oraz  w 
czasie klęski żywiołowej  pk. ”BUG - 2008”.

2. Kierownikiem ćwiczenia będę osobiście.

§ 2

W ĆWICZENIU  UDZIAŁ BIORĄ:

a) W ramach współdziałania:
• Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie;



b) Członkowie Gminnego  Zespołu Reagowania w  Somiance  zwanego dalej 
„Zespołem”:
•  Kierownik Posterunku Policji w Somiance -  Zastępca Szefa  Gminnego Zespołu 

Reagowania;   
• Inspektor ds. obronnych, OC i zarządzania kryzysowego  – Kierownik Grupy 

Monitorowania Prognoz i Analiz;   
• Inspektor ds. działalności gospodarczej, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – 

Kierownik Grupy Planowania Cywilnego;
• Skarbnik Gminy;
• Przedstawiciel OSP w Barcicach ;
• Kierownik GOPS  

c) Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy:
• obsada osobowa Akcji Kurierskiej – kurierzy łącznicy, kurierzy-wykonawcy – wg 

odrębnego harmonogramu;
• obsada osobowa stałego dyżuru Wójta Gminy  Somianka - wg odrębnego planu.
• obsada osobowa Drużyny Wykrywania i Alarmowania - wg odrębnego 

harmonogramu.

§ 3

Cele szkolenia:
  

1) Sprawdzenie  przyjętych  rozwiązań  wynikających  z  planu  operacyjnego 
funkcjonowania  Gminy  Somianka w systemie stałych dyżurów.

2) Przygotowanie  kadry  kierowniczej  i  pracowników  bezpośrednio  wykonujących 
zadania obronne do organizacji stałych dyżurów i realizacji zadań operacyjnych.

3) Sprawdzenie stanu gotowości systemu mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych 
w  ramach  Akcji  Kurierskiej  we  współdziałaniu  z  Wojskowym  Komendantem 
Uzupełnień w Wyszkowie.

4) Sprawdzenie  umiejętności  obsad  stałych  dyżurów  organów  gminy  do 
przekazywania  zadań  związanych  z  osiąganiem  wyższych  stanów  gotowości 
obronnej państwa;

5) Sprawdzenie  gotowości  Gminnego  Zespołu  Reagowania  do  podejmowania 
właściwych decyzji w przypadku wystąpienia ćwiczebnych sytuacji kryzysowych 
na administrowanym terenie;

6) Sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji  w relacji 
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody, Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Wyszkowie, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,  Gminne Centrum 
Reagowania;

7) Przygotowanie obsad  DWiA do rozwiązywania zadań prognostycznych;
8) Doskonalenie  sposobów  współdziałania  pomiędzy  służbami,  inspekcjami  i 

strażami podczas realizacji zadań obronnych i ratowniczych;   
9) Sprawdzenie poprawności procedur i założeń przyjętych w  planie operacyjnym 

funkcjonowania  gminy  w  warunkach  zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa 
kryzysu polityczno-militarnego i  wojny,  planach mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 
Zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej, planach reagowania kryzysowego, planach 
ochrony przeciwpowodziowej  oraz w planach Obrony Cywilnej. 

10)Popularyzację wśród społeczeństwa celów i zadań systemu obronności państwa, 
w tym reagowania kryzysowego, Obrony Cywilnej oraz Sił Zbrojnych.



§ 4

Ćwiczenie  prowadzić  metodą  aplikacyjną  na  mapach  i  planach  w  oparciu  o 
przyjęte  założenia,  plany  rozwinięcia  stałych  i  czasowych  grup  roboczych  oraz 
algorytmy powiadamiania i współdziałania Gminnego Zespołu Reagowania. 

§ 5

1. Na  czas  ćwiczenia  stanowiska  operacyjne  stałych  i  czasowych  grup  roboczych 
„Zespołu” będą usytuowane w Urzędzie Gminy w  Somiance.

2. Stały Dyżur Wójta Gminy –  zgodnie z planem rozwinięcia “SD”.
3. Stanowiska Kierowania Akcją Kurierską  – zgodnie z planem rozwinięcia AK. 

§ 6

Kierowników grup roboczych „Zespołu” zobowiązuję do opracowania, zaktualizowania 
oraz  uzgodnienia  z  Szefem  „Zespołu”  stosownej  dokumentacji  planistycznej,  a  w 
szczególności: 
a) opracowania planów dyżurów oraz dokumentacji do rejestracji działań grup w czasie 

ćwiczenia;
b) zapewnienia  dyżurów  na  stanowiskach  operacyjnych  grup  roboczych,  o  których 

mowa w §  6,  w dniach:  26.05.2008r.  (poniedziałek)  w godz.  800  do 1600,  oraz 
27.05.2008r. (wtorek) w godz. 800 do 1600   - celem przyjęcia i rejestracji meldunków 
sytuacyjnych,  analizy  i  wymiany  informacji,  nanoszenia  sytuacji  na  mapie  oraz 
wypracowania decyzji w sytuacjach kryzysowych wynikających z podgrywki i założeń 
do ćwiczenia.

c) opracowania  projektów  meldunków  sytuacyjnych  oraz  decyzji  do  prowadzenia 
działań wynikających z sytuacji szczegółowych oraz podgrywki w ramach ćwiczenia. 

d) aktualizacji  planów rozwinięcia podległych grup, wydania materiałów operacyjnych 
dla ćwiczących 

e) zgłoszenia gotowości do udziału w ćwiczeniu  do godz. 1400 w dniu 21.05.2008r. 
(środa) do Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Wyszkowie – fax. 7422510.

§ 7

Skarbnika Gminy zobowiązuję do zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby 
organizacyjne w realizacji ćwiczenia  
 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

           Wójt Gminy Somianka

                                                                                  /-/ Andrzej Żołyński


