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ZARZADZENIE Nr 712011
W6jta Gminy Sarcza
z dnia 25lutego m11 r.

w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcionowania Gminy Slarcza w warunkach
zagrozenia bezpieczeistwa paistwa i w czasie wojny

Na podstawie S 13 rozpozqdzenia Rady Ministrow z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie warunk6w i trybu planowania ifinansowania zadai wykonywanyci w ramach
przygotowai obronnych pafstwa przez organy administraqi zAdowej i organy samorzqdu
terytorialnego (Dz. U. Nr'152, poz. 1599 z p6in. zm.), oraz S 5 ust. 1 Zazqdzenia nr 499110
Wojewody Slaskiego z dnia 28 wze$nia 2010 r. w sprawie aklualizacji plan6w operacyjnych
funkcjonowania organ6w administracji publicznej otaz u&iatu w tym procesie iednostek
organizacyjnych podpozedkowanych i nadzorowanych pzez Wojewode Slqskiego
w zwiazku z S 2 ust. 2 postanowienia Prezydenta Rzeczypospolite.i Polskiej z dnia 16 lipca
20Og r. o wydaniu Polityczncstrategicznej Dyrektywy Obronnej Flzeczypospolitej Polskiej
(M. P. Nr 48. poz. 705), zarz4dza sie, co nastepuje:

sl
Opracowa6 aKualizacje planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Starcza w czasie
zagrozenia bezpieczeistwa i wojny (w dw6ch egzemplazach)

s2
AKualizacje Planu operacyjnego, o K6rym mowa w $ 1 niniejszego zatzdzenia nalezy
spozedzid w oparciu o rozpoz4dzenie Rady Ministr6w z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie
warunk6w itrybu planowania ifinansowania zadai wykonanych w ramach przygotowan
obronnych panstua pzez organy administracji zedowej i organy samozadu terytorialnego
(Dz. U. Nr 152. p6z. 1599). zwane dalej rozpozedzeniem, wypisy z Planu Operacyjnego
Funkcjonowania Wojew6dztwa Slaskiego oraz wytyczne w sprawie aktualizacji
w wojew6dztwie Slaskim plan6w operacyjnych oraz udziafu w tym procesie jednostek
oEanizacyjnych podpozEdkowanych i nadzorowanych pzez WojewodQ Slaskiego.

s3
Plan opeEcyjny, o K6rym mowa w S 1 podlega zatwierdzeniu przez Wojetvode Sl4skiego

s4
Ustala sie harmonogram prac, K6ry stanowizaqcznik nr 1 do niniejszego zazadzenja.

s5
W procesie aKualizacyjnym uczestnicze wszystkie jednostki podlegle i nadzorowane, K6re
beda realizowaty zadania wynikajace z niniejszego planu.

s6
\rwkonanie zazadzenia powiezam podinspektorowi d/s rolnic'twa, geodezji, kultury i sportu
oraz obrony cywilnej i akcji kurierskiej.

s7
Zatz4dzenie wdtodzi w zycie z dniem podpisania



Zahcznik nr 'l

do Zatzqdzenia Nt 712011

HARIONOGRAH PRAC

ZADANIE TERUIN WYKONANIA UWAGI

Opracowanie I egzemplaza Planu
w uzgodnieniu z jednostkami organizacyjnymi
oodleqlYmi i nadzorowanymi.

do 1 maja 2011

Uzgodnienie planu z Miejskim Komendantem
Policji w Czestochowie, Miejskim
Komendantem Paistwowej Strazy Po2amej
w Czestochowie oraz Wojskowym
Komendantem UzuDetnie6 w Czestochowie

do 20 maja 2011

Przekazanie planu do . uzgodnienia
i zal,lierdzenia ozez Woiewode Slaskieoo

do 3'l maja 2011 r.

Wykonanie ll egzemplaza planu. po otzymaniu uzgodnionego
i zatwierdzoneoo Dlanu

Pzekazanie Wojewodzie 2 egzemplaza planu 30 dni po zatwierdzeniu
olanu

Pzekazanie komendantowi Miejskiemu Policji
w Czestochowie, Komendantowi Miejskiemu
Paistwowej Stra2y Po2amej w Czestochowie
zestawienia zadai operacyjnych, w zakresie
K6rym zostali ustaleni za koordynator6w,
realizator6w lub wsD6lwvkonawc6w

do 30 czerwca 20'l1 r.

Pzekazanie komendantowi Miejskiemu Policji
w CzQstochowie, Komendantowi Miejskiemu
Paistwowej Stra:y Pozamej w Czestochowie
wypisy z otrzymanego Zgstawieh zadah w
zakresie zabezDieczenia Sil Zbroinvch RP

do 3l l ipca 2011

AKualizacja Kart Realizacji Zadaf
ODeracvinvch

do 31 oazdziet.nika 20'11 t.


