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ZARZĄDZENIE NR 55/19

wÓrrł GMIlry BARTMCa<A

zdnia 11wześnia 2019 r.

w sprawie udzialu w powiatowym ćwiczeniu obronnym

pod kryptonimem KOBRA 19 - BRODNICA

Na podstawie art' 2 ustawy zdnia 2l listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z2019 t.,poz.l54l,ze zm.), $ 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z

dnia 13 Ęcznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego

obowiązku obrony (Dz'U. z2004 r. Nr 16, poz. l5Ż), $ l0 ust' l pkt 7lit. b rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 8 puździernika Ż015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z Ż015 r.. poz'

1829), Zarządzenia nr Ż3l20l9 Starosty Brodnickiego z dnia Ż września 2019 r. w sprawie

przeprowadzenia powiatowęgo ćwiczenia obronnego pod kryptolrimem ,,KOBRA I9-BRODNICA'

we współdziałaniu z siłami ratownicrymi powiatu brodnickiego oraz Planu Szkolenia obronnego

Gminy Bartniczka na rok 2019, zarządzam co następuje:

$ l.w dniu 20 września 20|9 r. przeprowadzić ćwiczenia obronne w ramach powiatowego ćwiczenia

obronnego pod kryptonimem ,,KoBRA l9_BRODNICA' na temat ,,Zgrywanie elementów systemu

kierowania powiatu brodnickiego w warunkach zagroŻerria terroryst'vcznego''.

$ 2. w ćwiczeniu udział wezmą:

l) Pracownicy Urzędu Gminy Bartniczka;

Ż) obsada Stałego Dyżuru Wójta Gminy Bartniczka;

3) Gminny Zespół Zarądzania Kryzysowego

$ 3. Kierownictwo ćwiczenia będzie działać w składzie:

l) Kierownik Ćwiczenia - wójt Gminy Bartniczka;

2) ZastępcaKierownika Cwiczenia - Sekretarz Gminy Bartniczka;

3) Kierownik Grupy operacyjnej _ Inspektor ds. wojskowych, obronnyclr i zarządzania

kryzysowego.

$ 4. l.Na członków Zespołrr Ćwiczącego .vqtznaczam pracowników Urzędu Gminy Bańniczka według

potrzeb.

2. Na miejsce rozwinięcia stanowisk Zespołu Ćwiczącego wznaczam pomieszczenie nr Ż.



$ 5. PrzepĘw informacji opaĘ zostanie o system stałego dyżuru oraz stanowisko kierowania. Do

przekazywania sygnałów naleĘ stosowaó zasady zawarte w instrukcji ,,Tabeli Realizacji Zadań

Operacyjnych".

$ ó. Cwiczenie prowadzone będzie metodą aplikacyjną z praktyczną realizacją epizodu z udziałem

pracowników Urzędu Gminy Bartniczka.

$ 7. Przed rozpoczęciem ćwiczeń przeprowadzane zostanie szkolęnie instruktazowe z obsadą

stanowisk kierowania oraz szkolenie stanowiskowe.

$ 8. Ustala się zasady porądkowe w zakresie:

l) ochronę informacji niejawnych realizować zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5

sierpnia 2010 r. o ochronie infonnacji niejawnych (Dz. U. 22A19 r., poz.742).

2) Zobowiązuję uczestników ówiczenia do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

$ 9. Sytuacja wyjściowa do ówiczenia zostanie przekazana uczestnikom w dniu ló września 2019 r.

$ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. wojskowych, obronnych i zaruądzania

kryzysowego, realizującemu zadania obronne.

$ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia i

podsumowania ówiczęnia.
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