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ZApaĄDzENIE I\R 71120

wÓrrł GMII\"Y BARTMC 7'KA

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie opracowania planu operaryjnego funkcjonowania gminy Bańniczka
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Na podstawie art. 30 ust. l oruz art.33 ust. l i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia

8 marca 1990r. (tj.Dz.U 22020 poz.7l3 ze zm.), art. 18 ust. 4 Ustawy z dnia2l listopada

1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz.IJ. z 2OI9 r.

poz. l54l ze zm.),4 ust. I pkt 2 i ust' 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia

2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku

obrony (Dz. U. Nr 16 poz. I52), $ 5 ust. l pkt 4-6, 8 i $ 7 pkt. 3 Rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 1 5 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 t52 poz. 1599),

Postanowienia PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o wydaniu

Polityczno-Strategicznej Dyrektywy obronnej RP (M.P. z2OI9 r. poz. 15) oraz zarządzenia

nr 22512019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2OI9r., w sprawie

opracowania planów operacyj nego funkcj onowania woj ewództwa kuj awsko-pomorskiego w

warunkach zewnętrznego zagroŻenia bezpieczenstwa państwa i w czasie wojny oraz

zaruądzenia zmieniającego Nr 14612020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca

2020r. w sprawie opracowania planów operacyjnego funkcjonowania województwa

kujawsko-pomorskiego w warunkach zewnętrznego zagroŻeniabezpieczeilstwa państwa i w
czasie wojny zarządzam, co następuje:

$ 1. W celu ustalenia zasad funkcjonowania struktur organizacyjnych gminy Bartniczka,

zapewnienia ciągłości rea|izacjiustawowych kompetencji organów samorządu terytorialnego

szczebla gminnego, skutecznego przeciwdziałania zagroŻeniom, a takŻe reagowania i
współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz skutecznej rcalizacji zadń
operacyjnych na obszarze gminy Bartniczka na|eży opracowaó plan operacyjnego



funkcjonowania (PoF) w warunkach zewnętrznego zagrożeniabezpieczeitstwa państwa i w

czasię wojny, zwane dalej ,,Planem operacyjnym''.

$ 2. l. Plan operacyjny gminy Bartniczka na|eży opracować zgodnie z zasadar''ri określonymi

w wytycznych do opracowania planów operacyjnych.

2. Wytyczne do opracowania planów operacyjnych nie podlegają publikacji w ogólnie

dostępnych zbiorach aktów prawnych.

3. Wytyczne zostaną przekazane do słuŻbowego wykorzystaniajedynie członkom zespołów

roboczych opracowuj ących dokumentacj ę operacyjną.

$ 3. Inspektor ds. wojskowych, obronnychi zarządzariak'ryzysowego' po uzgodnieniuprzez

Wojewodę kujawsko-pomorskiego opracowanego PoF gminy Bartniczka, przeptowadzi

szkolenie z ptzedstavłicielami jednostek organizacyjnych w zakresie opracowania kart

r ealizacji zadań obro nnych.

$ 4. l. Plan operacyjny' opracowany' po uzgodnieniu zadai operacyjnych w nich ujętych z

jednostkami zaangtŻowanymi w realizację tych zadań, na|eŻy ptzedłoŻyć do uzgodnienial

Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeflstwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (WBZK).

2. Plany operacyjne jednostek administracji samorządowej, po ich uzgodnieniu ptzez

Dyrektora WBZK, będą zatwierdzane ptzęz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego według

odrębnych ustaleń.

$ 5. 1. Plan operacyjny Funkcjonowania gminy Bartniczka w okresie zewnętrznego

zagroŻenia bezpieczenstwa państwa oraz w czasie wojny opracowuje Zespół Roboczy w

składzie:

1) Sekretarz Gminy - Przewodniczący Zespołu,

2) Inspektor ds. wojskowych, obronnych i zarządzania kryzysowego

Zastępca Przewodni czącego Zespołu,

3) Członkowie Zespołu:

a) Kierownik Wydziały ochrony Srodowiska, Infrastruktury i Rolnictwa

b) Kierownik Wydziału oświaty, Kultury i Sportu,

c) Kierownik Wydziału Finansowego- Skarbnik Gminy,

I Do uzgodnienia przesyła się część główną P|anu oraz zał'ącznikC.



d) Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce,

e) Prezes Zarząduzoc osP.

2. Wykaz zespołu roboczego opracowujących PoF jednostek administracji samorządowej

należy ptzekazac Dyrektorowi WBZK w formię określonej w załączniku nr l do

Zarządzenia.

$ 6. Wykonanie zaruądzenia powierza się Inspektorowi ds. wojskowych, obronnych

zarządzanla kryzysowe go.

$ 7. Zarządzenie wcho dzi w Życie z dniem podpisania.
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UZASADNIENIE

W zwiąku z wprowadzeniem w życie Postanowienia Prezydenta Rzeczvpospolitej

Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej

RP (M.P. z 2019 r. poz. 15) orz otrzymaniem w dniu 25.06.2019r. z Ministerstwa Obrony

Narodowej wypisów z nowo opracowanego Planu Reagowania obronnego Rzeczypospolitej

Polskiej (nrPf-3l2019) niezbędnym jest opracowanie przez organy administracji publicznej

planów operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia

bezpieczenstwa państwa i w czasie wojny.

Plan operacyjny funkcjonowania organów administracji publicznej jest zasadniczym

dokumentem planistycznym określającym czynności z zal<resu przygotowania i działania

organu samorządu terytorialnego w warunkach zev,nętrznego zagroŻenia bezpieczeństwa

państwa i w czasie wojny. W celu opracowania dokumentów planowania operacyjnego

niezbędne jest powołanie specjalnych zespołów osób posiadających niezbędny zasób wiedzy

w zakresie działaniajednostek orgarizacyjnych administracji w specyficznych warunkach

Ęzysowy ch oraz zewnętrzne go zagroŻenia bezpieczeństwa państwa.

Zarządzenie w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy

Bartniczka w warunkach zevłnętrznego zagroŻeniabezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

określa skład zespołu do opracowania głównego dokumentu planistycznego gminy

Bartniczka oraz wskazuje osoby, które zobowiązane są powołaó odpowiednie zespoły do

opracowania dokumentacj i planistycznej.

Wydanie tego Zarządzenia w znaazący sposób ułatwi i usprawni proces opracowania

POF Gminy Bartniczka.



Załącmiknr l
do Zarządzenia Wójta Gminy Bartniczka

nr 7l/20 z dnia 9 listopada 2020r.

WYKAZ CZŁoNKÓw znspoŁU RoBoCzEGo

(kierownik jednostki organizacyjnej)

Informuję, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wójt Gminy Bartniczka. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w
celu wykonania obowiązkÓw spoczywających na Urzędzie Gminy w Bartrriczce jako organie koordynującym opracowanie
dokumentów planowania operacyjnego. Więcej informacji, w tym o przysługujących Pani/u prawach dostępne jest na stronie
intemetowej.
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