ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.357.2020
WÓJTA GMINY GORZYCE
z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie przygotowania do przeprowadzenia oraz uczestniczeniu Gminy Gorzyce w powiatowym
dwuszczeblowym ćwiczeniu obronnym pk. „ODRA 2020”
Na podstawie art.30ust.1 i art.31ustawy z dnia 8marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r.
poz.713 ze zm.), § 10 ust. 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015r. w sprawie
szkolenia obronnego (Dz.U. z 2015r., poz.1829), w związku z zarządzeniem nr 46/17 Wojewody Śląskiego
z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie zasad organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego,
zarządzeniem nr 8/20 Wojewody Śląskiego z dnia 13 stycznia 2020r. zmieniającym zarządzenie w sprawie
zasad organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego, wytycznymi nr ZKV.657.24.2019 Wojewody
Śląskiego do szkolenia obronnego realizowanego na terenie województwa śląskiego w 2020r. oraz w oparciu
o § 7 ust. 1 zarządzenia nr 46/2020 Starosty Wodzisławskiego
z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie
przygotowania i przeprowadzenia powiatowego dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „ODRA 2020”,
zarządzam, co następuje:
§ 1. Polecam podjęcie działań szkoleniowych i organizacyjnych mających na celu przygotowanie Gminy
Gorzyce do udziału w ćwiczeniu obronnym pk. ODRA 2020. zaplanowanym do realizacji w pierwszej
dekadzie listopada 2020 r.
§ 2. 1.

Głównym organizatorem ćwiczenia będzie Starosta Wodzisławski.

2. Wójt będzie współorganizatorem ćwiczenia odpowiedzialnym za organizację ćwiczenia na terenie
Gminy Gorzyce, na podstawie porozumienia zawartego między Gminą, a Powiatem Wodzisławskim.
§ 3. 1.

Miejscem ćwiczenia będzie stała siedziba Urzędu Gminy w Gorzycach.

2. Ćwiczenie przeprowadzone będzie w przeciągu jednego dnia roboczego, w godzinach pracy Urzędu.
§ 4. 1. Tematem ćwiczenia będzie: „Doskonalenie funkcjonowania stałego dyżuru, doręczanie
dokumentów powołania i uruchamianie zadań operacyjnych w podwyższonych stanach gotowości obronnej
Państwa”.
2. Szczegółowy scenariusz i tematyka ćwiczenia zostaną zawarte w odrębnej dokumentacji, opracowanej
przez Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu Śl.
§ 5. Celem ćwiczenia na terenie Gminy będzie:
1) doskonalenie współdziałania stałego dyżuru Wójta ze stałym dyżurem Starosty Wodzisławskiego,
2) doskonalenie organizacji i umiejętności przekazywania informacji związanych z podwyższaniem gotowości
obronnej Państwa oraz uruchamianiem zadań operacyjnych zawartych w Planie Operacyjnym
Funkcjonowania Gminy,
3) weryfikacja skuteczności działania oraz doskonalenie przyjętych procedur reagowania na zagrożenia
płynące z cyberprzestrzeni dla eksploatowanych systemów teleinformatycznych i łączności,
4) doskonalenie przygotowania kadry kierowniczej, kierowników komórek organizacyjnych oraz
wytypowanych pracowników merytorycznych Urzędu, kierownictwa gminnych jednostek organizacyjnych
i innych podmiotów z terenu Gminy Gorzyce biorących udział w realizacji zadań operacyjnych, do
opracowania nowej edycji dokumentacji planowania operacyjnego,
5) doskonalenie przygotowania pracownika właściwego ds. obronnych do pełnienia roli koordynatora
w procesie planowania operacyjnego nowej edycji.
§ 6. Do udziału w ćwiczeniu wyznaczam gminny zespół ćwiczący, w skład którego wejdą:
1) Wójt jako obserwator ćwiczenia i organ oceniający,
2) Z-ca Wójta jako organ ćwiczący,
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3) kadra kierownicza Urzędu,
4) pracownik właściwy ds. obronnych,
5) obsada stałego dyżuru,
6) wyznaczeni przez kadrę kierowniczą pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.
§ 7. 1.
Ćwiczenie polegać będzie na przeprowadzeniu procesu decyzyjnego przez organ ćwiczący po
zapoznaniu się z daną sytuacją wyjściową do ćwiczenia. Zasadniczymi etapami tego procesu będzie analiza
i ocena sytuacji, wydanie doraźnych poleceń oraz podjęcie określonych decyzji, zaplanowanie działań, a także
w razie potrzeby wydanie ćwiczebnych dokumentów dyrektywnych.
2. Organ ćwiczący będzie podejmował decyzje dotyczące ogólnego sposobu realizacji określonych poleceń
(zadań) i właściwego doboru ich realizatorów, w oparciu o merytoryczną właściwość poszczególnych komórek
organizacyjnych urzędu i podmiotów współdziałających.
§ 8. Na potrzeby ćwiczenia łączność oparta będzie o ośrodki i urządzenia łączności wykorzystywane
w czasie normalnej pracy Urzędu.
§ 9. W celu sprawnego i terminowego przygotowania Gminy do udziału w ćwiczeniu należy:
1) zawrzeć porozumienie, o którym mowa w § 3 ust.2,
2) zorganizować szkolenie obronne dla uczestników ćwiczenia na terenie Gminy Gorzyce jako etap
przygotowawczy do udziału w ćwiczeniu.
§ 10. Zobowiązuję kadrę kierowniczą urzędu oraz osoby wykonujące zadania obronne do wzięcia udziału
w szkoleniu przygotowawczym które odbędzie się tydzień przez zaplanowanym terminem ćwiczenia.
§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi właściwemu ds. obronnych.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Wójta Gminy Gorzyce
Sylwia Czarnecka
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