
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.362.2020 
WÓJTA GMINY GORZYCE 

z dnia 21 września 2020 r. 

w sprawie opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Gorzyce w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 

Na podstawie §5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie 
warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych 
państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152 poz. 1599 ze 
zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 63/20 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia 
zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa 
śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez 
Wojewodę Śląskiego, oraz Zarządzeniem nr 232/20 Wojewody Śląskiego z dnia 21 lipca 2020 roku 
zmieniającym powyższe zarządzenie, zarządzam co następuje: 

§ 1. Opracować nowy „Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Gorzyce w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” zwany dalej Planem operacyjnym. 

§ 2. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu i terminu opracowania Planu operacyjnego określają  
Wytyczne w sprawie opracowania w województwie śląskim planów operacyjnych funkcjonowania oraz udziału 
w tym  procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego 
z dnia 31 marca 2020 r. o nr ZKV.6511.1.11.2020, oraz Harmonogram uzgadniania planów operacyjnych 
funkcjonowania sporządzonych przez organy samorządu terytorialnego województwa śląskiego o nr 
ZKV.6511.1.14.2020. 

§ 3. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Gorzycach oraz kierowników 
podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do udzielenia pomocy merytorycznej w opracowaniu 
Planu operacyjnego w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, oraz do realizacji wybranych zadań 
obronnych będących w zakresie ich właściwości, a wynikających z Planu operacyjnego. 

§ 4. Przy wykonywaniu Planu operacyjnego należy przestrzegać przepisów prawa w zakresie ochrony 
informacji niejawnych. 

§ 5. Na koordynatora procesu opracowania Planu operacyjnego wyznaczam  i wykonanie zarządzenia 
powierzam Panu Florianowi Matuszek - Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych, 

§ 6. Traci moc zarządzenie nr ORG.0050.24.2011 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie opracowania Planu 
funkcjonowania Gminy Gorzyce w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 
wojny 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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