
ZARZĄDZENIE Nr 29/2015  
WÓJTA GMINY SOMIANKA 

z dnia 28 sierpnia 2015 r.  
 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowo -gminnego            
ćwiczenia obronnego „O ŚRODEK - 2015”   

 
 Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144 z późn. zm.), § 5 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie ogólnych zasad 
wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 
152), § 3 ust. 1 pkt. 1 lit. b, pkt. 2 i 3, ust. 2 pkt. 2 lit. a, § 4 i § 5 pkt. 4 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 
2004r. Nr 16, poz. 150 z późn. zm.), wytycznych Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 
grudnia 2014 roku do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 roku przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz 
przedsiębiorców wykonujących zadania obronne jak również Planu szkolenia obronnego 
Gminy Somianka na 2015 rok.  
 

zarządzam, co nast ępuje:  
 

§ 1 
W dniach 10 - 11 września 2015 na terenie gminy Somianka przeprowadzone będzie w 
ramach szkolenia obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego powiatowo-
gminne ćwiczenie pod kryptonimem „OŚRODEK - 2015” na temat: “Osiąganie wyższych 
stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów 
operacyjnych funkcjonowania powiatu i gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji 
kryzysowych na terenie powiatu wyszkowskiego”. 

 
§ 2 

Jakie cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjmuje si ę: 
Sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania 
Gminy Somianka w Stałego Dyżuru. 
1)  Sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio 

wykonujących zadania obronne, operacyjne oraz zadania związane z 
funkcjonowaniem Stałego Dyżuru  

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

3) Sprawdzenie umiejętności obsad Stałego Dyżuru organów gminy do przekazywania 
zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa; 

4) Sprawdzenie gotowości Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do 
podejmowania właściwych decyzji w przypadku wystąpienia ćwiczebnych sytuacji 
kryzysowych na administrowanym terenie; 

5) Sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji Stały 
Dyżur Wojewody, Stały Dyżur Starosty Wyszkowskiego, Wojskowa Komenda 
Uzupełnień w Wyszkowie, Stały Dyżur Wójta Gminy, a także w relacji POADA – DWA; 

6) Sprawdzenie przygotowania służby zdrowia do realizacji zadań obronnych, w tym 
udzielania pomocy medycznej w przypadku wystąpienia dużej liczby poszkodowanych 
ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania procesu dystrybucji preparatu 
jodowego na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zdarzenia radiacyjnego. 

 
 



§ 3 
 

W ćwiczeniu wezm ą udział: 
1. W ramach współdziałania: 

• Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie i wyznaczeni pracownicy WKU; 
• Starostwo Powiatowe w Wyszkowie - wyznaczeni pracownicy 
• Powiatowe służby, inspekcje i straże - wyznaczeni pracownicy 

2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych: 
• Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
• Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

3. Komendanci oraz wybrane elementy struktur organizacyjnych 
• Drużyna wykrywania i alarmowania 

4. Dyżurni Stałego Dyżuru 
5. Obsada osobowa Akcji Kurierskiej – kurierzy łącznicy, kurierzy-wykonawcy 
6. Członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania kryzysowego 
7. Wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy realizujący zadania obronne, obrony cywilnej i 

zarządzania kryzysowego. 
 

§ 4 
1. Ćwiczenie należy prowadzić metodą aplikacyjną i epizodów praktycznych 

częściowym udziałem stanu osobowego ćwiczących struktur organizacyjnych oraz na 
mapach i planach w oparciu o ustalenia planu operacyjnego funkcjonowania gminy w 
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz 
przyjętych w koncepcji założeniach. 

 
§ 5 

1. Inspektora ds. Obronnych, Obrony cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Informacji 
Publicznej zobowiązuję do zabezpieczenia potrzeb materiałowych, lokalowych, 
transportowych niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia ćwiczenia.  

 
§ 6 

Pełnomocnika Wójta ds. ochrony informacji niejawnych zobowiązuję do kontroli 
przestrzegania przez uczestników ćwiczenia przepisów w zakresie ochrony informacji 
niejawnych. 

 
§ 7 

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

 
§ 8 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Obronnych, Obrony 
cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Informacji Publicznej. 

 
 § 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia i 
podsumowania ćwiczenia.  
 
                                                                                           
                                                                                                
                                                                                            Wójt Gminy Somianka 
                                                                                              
                                                                                              /-/ Andrzej Żołyński                


