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ZARZADZENIE Nr57.2017

WOJTAGMINY STARCZA
z dnia 18 sierpnia 2017r.

w sprawie : przfgotowania i przeprowadzenia 6wiczenia obronnego
pk.,,CIIMURA 2017" z elementami dzialaft z zakresu obrony

cyw il nej i zarzqdzania kryzysowego.

Na podstawie & '10 ust. 1 pkt 7 Rozpozqdzenia Rady Ministr6w z dnia
8 pa2dziemika 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U.22015 r, poz. 1829),
Zarzqdzenia Nr 46/17 Wojewody Slqskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zasad
organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego, Wytycznych Wojewody
Slqskiego z dnia 8lutego 2017 r. do szkolenia obronnego realizowanego na terenie
wojew6dztwa Slqskiego w 2017 roku oraz Zarz4dzenia Nr 2912Q17 Starosty
Czgstochowskiego z dnia 5 czenryca 2017 r. w sprawie przygotowania
i przeprowadzenia 6wiczenia obronnego pk. "CHMURA 2Q17" oraz Planu szkolenia
obronnego Urzgdu Gminy Starcza na 2017 rok

zarzqdza sig , co nastqpuje :

s1
Zazqdzeniem ustala sie pzedsigwzigcia niezbgdne do sprawnego
przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Starcza powiatowego
6wiczenia obronnego pk. "CHMURA 2017", zwanego dalej "crrviczeniem".
Cwiczenie pzeprowadzone zostanie w dniu 10 pa2dziemika 2017 roku w formie
dwiczenia kompleksowego z elementami dzialai z zakresu obrony cywilnej
i zaz4dzani a kryzysowe g o.

&2

1 . Tematem iwiczenia bgdzie ,,Praktyczna realizacja zadah wynikajqcych
z planu operacyjnego gminy Starcza i nabywanie umiejqtno5ci niezbgdnych
do wykonywania zadah obronnych, podnoszenie kwalifikacji w zakresie ich
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realizacji, a tak2e poznanie zasad i procedur kierowania podleglymi

zasobami podczas podwy2szania gotowoici obronnei pahstwa".

2. Celem 6wiczenia jest:

1) Doskonalenie procedur kierowania i wspotdzialania w zakresie uruchamiania
stalego dy2uru, przygotowania do rozwinigcia zespol6w Gl6wnego
Stanowiska Kierowania (GSK) oraz przygotowanie i zgrywanie zespobw
funkcjonalnych stanowiska kierowania;

2) Ocena dzialania Urzqdu Gminy Starcza oraz ewiczqcych podlegtych
i nadzorowanych jednostek organizacyjnych w czasie podwy2szania
gotowoSci obronnej paistwa.

3) Doskonalenie wspoldzialania na szczeblu lokalnym w wykonywaniu zadai
na tzecz Sil Zbrojnych w trakcie trwania gotowoSci obronnej paistwa czasu
Kryzysu;

4) Doskonalenie procedur zwiqzanych z realizacjq zadah na zecz ludno6ci;

5) Doskonalenie wspoldzialania Uzqdu Gminy Starcza i GSK W6jta
z podlegtymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie
wymiany informacji i realizacji zadari operacyjnych, zarzqdzania kryzysowego
i ochrony ludnoSci;

6) Ocena pzygotowania Uzgdu Gminy i Gminnego Zespolu Zarzqdzania
Kryzysowego do przeciwdziala nia zagro2eniom w cyberprzestrzeni.

1.

s3
Cwiczenie obronne pk. "CHMURA 2Q17" zostanie pzeprowadzone wedfug
zatwierdzonego "Planu przeprowadzenia 6wiczenia obronnego" oraz
dokumentacji opracowanej przez Zespcl Autorski powolany pzez Starostq
Czgstochowskiego.

Do prac w ramach Zespolu Autorskiego Wznaczam inspektora do spraw obrony
cywilnej, spraw wojskowych i obronnych.

s4
Kierownictwo Cwiczenia w Gminie Starcza stanowiq:

1) Kierownik iwiczenia obronnego pk. "CHMURA 2017" w Gminie Starcza - W6jt
Gminy Starcza.

2) Zastqpca kierownika dadczenia (6wiczqcy w6jt) - Sekretarz Gminy.

Podmiotem wiodqcym w dwiczeniu jest Starosta Czqstochowski-
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s5
W iwiczeniu w Gminie Starcza udzial wezmq:

1 . lJrzqd Gminy w Starczy, zwany dalej "Urzqdem";
2. Podlegte i nadzorowane jednostki organizacyjne uczestniczqce w wykonywanlu

zadari ujqtych w "Planie operacyjnym funkcjonowania Urzgdu Gminy starcza

w warunkach zewnetrznego zagro2enia bezpieczeristwa paistwa i w czasie

wojnY":

1) Szkota Podstawowa w StarczY,

2) Gimnazjum w StarczY,

3) Pzedszkole w StarczY,

4) Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej'

5) O6rodek Zdrowia.

s6
1. W celu sprawnej realizacji 6wiczenia powoluje sie nastepujqce zespoly ewicz4ce:.

1 ) Staly dY2ur W6jta GminY Starcza;

2\ ZespSl specjalistyczno-zadaniowe ds. HNS;

3) Gl6wne Stanowisko Kierowania W6jta Gminy Starcza;

4) Gminny Zespol Zarzqdzania Kryzysowego.

2. Sklad ww. zespol6w, ich zadania spos6b uruchamiania oraz zakres dzialania

okreSlajq sporzqdzone dokumentacje.

s7
W celu prawidlowego pzygotowania i pzeprowadzenia cwiczenia zobowiqzujg:

1. Sekretarza Gminy - do zabezpieczenia niezbqdnego wyposa2enia i material6w

biurowych na potrzebY 6wiczenia.

2. InspeKora ds. OC, spraw obronnych i wojskowych do:

1) aktualizacji dokumentacji stalego dyzuru, gl6wnego stanowiska kierowania

oraz danych teleadresowych na potzeby 6wiczenia;

2\ zapoznania uczestnik6w 6wiczenia z dokumentami organizacyjnymi' wzoraml

dokument6w oraz sytuacjq wyjSciowq do 6wiczenia;

3) sprawdzenia - przed cwiczeniem - lqcznosci z kierownictwem 6wiczenia,

crrviczqcymi na terenie gminy i sqsiednimi gminami'

4) udzielenia pomocy merytorycznej iwiczqcym;

5)wspolpracyzprzedstawicie|amijednostekorganizacyjnychuczestniczqcych
w dwiczeniu;



6) sporzqdzenia sprawozdania z pzeprowadzonego 6iviczenia i pzeslania
go w ciqgu 30 dni do Dyrektora Wydzialu Bezpieczeristwa i Zarz4dzania
Kryzysowego Slqskiego Uzgdu Wojew6dzkiego zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ZarzEdzeniu Nr 46/17 Wojewody Slqskiego z dnia 07 lutego
2017 r. w sprawie zasad organizacji, realizacji i finansowania szkolenia
obronnego".

3. Pelnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych do kontroli pzestzegania przez

uczestnik6w 6wiczenia przepis6w w zakresie ochrony informacji niejawnych.

s8
Wykonanie zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

se
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.


