z Pz.^DzENlE
Nt...!-!.l.!.f..

w sPrawieUdfiałudwusfcfeb|owegoć{ieenia obronnegonalereniepowia|u
ciesfyńskiego.
Na podslawie
a't' 30 usl' 1 zdnia 8 marca1990.. o samoŹądfiegmlnnym.
(iekstjedno|ityDfu z 2oQ1tN| 142poz1591pÓźn'aia.ami), w eiąfku zs 5
pkt 4 |i|'b rozpożądfenia
Rady Minis|rów
f dnia 13 stycznia2004 r' w spEwie
szko|eniaobronnego( Dz' U' nl 16 Pd' 15o z Póżn'zńlanani ) oaz zarądzenień
nl5o/o7Wojewody
ś|ąskiego
f dnia7 |utego2oo7r. w sprawiezasadorganizacji
i
rea|izac,ji
sfko|eniaobrcnnego
orazrcfundacjijego
kosaÓW'w opalciu o pfogr'am
szkolenia
obronnego
sminyBrennanalata 2007-2009
A|ządAfi|

sl
1' Wziąć udziałw dniach 9 . 10 eeMca 2008 r' w ówicfeniachobronnychna
temat 'Kbrcwanie ufuchornianiem adań opelac'yjnych pfez organy
adminlsiEcji samożądow€j powia|ucieszyńskiegow stanie go|owoŚciobrcnnej
czaśukyfysu,' ągodniez zażądzeniemstarcsty cieszyńskiegoNr 14108z dnia
25.04.2008r.
2' Ćwidenieodbędfiew sta|ejsiedzibieUŹęduGminyBl€ n na'
3. Jako miejs@odp6w fespołówuczestnicfącychw ć1łiczeniu
w}znacfam sa|ę
posiedzeń
RadyGminy'
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1' Do udfiałUw ćwideniu poMfuję: sekretaŻa Gminy' skańnika
KierownikówReieratów,pracownikówUzędu Gminy oraz Kbrowników Jednostek
oĘanizacyjnych
Gminyjako fespo' ćwidą€ '
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1' PrzygotoMnie indylvidua|nedo wypek'iania obowiąfkÓw funkcyjnychw
warunkach fewnętżnego fagrożeńia befpieeeństwa pańsnła oraf
casie roeiązywania poblemów
wynikającychz warunkov funkcionoMnia powiatu w czasie zewnęt|znego
fgryMnie

fespo|ów |udfkich w

zagrożeniabezpieczeńslwa'
2' Podno9enie

wiedzy i umiejętnościkadry kie@wniczej i pracoMików

adminisl.aqi samożądorej w realifowaniu
podwyższaniemgotowościobronnej'

adań

fuiąańycń
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1. Ćwideńiem kierMa| będfieWojtGminyBrenna
2 Ng zaslępĘ kierownika
Ówiczeniapowołuje
sekEiaŹa GminyB€ n na '

powofuię
3. Na koordynatora
zespofuaulorskiego
lnspektona
ds' obronnych'

s6
zespołauioBki pżygolMania ćWjcfeniafobowiąfuję do:
1)ana izy leńatu i zaŹądfeniado odbyciaówidenia, w tym:
a) zadańfaŃanychw plog€ m ie I p|an|ećwiąe1E
b) wyników sfko|enia Uzyskanych pżef Ćlviczących'
pżećwieeniaokeś|onego
c) konieczności
fagadnieniasf ko|eniowego'
d) warunkÓwbazyszko|eniowej'
2) doboru odpowiednlejliter.alury.
3) opacowaniakoncepcjipŹygotowania
i pfeprcładzeniaćwiczenia,
4) spolządzeń'ai s|ompelowal'a p|a.UpżeProwaofenia
Nic7enE'
5) opracowania
ażądćnia organifacyjnego
do pżeprowadzenia
ć{icfeńia'
6) oEe!|ąouI skotp|elowa1iadokLrentac]'ć{iczenia'

z

Dla spEMego pŻygotowania ćvieenia obronnego po|etm Podjąć
przygolowawcć:
naslępująceczynności
1) PŻeprowadzić
śpo|kanie
rcboee f osobami biorących udziałw ćwi*niu w
@lu uslalenia
lemalu,oqanizacjji p|z€biegućWiczenia
orazprzydziafu
adań
d|apczeegó|nych użeslnikÓW
2) opEcować koncepcjęprzygoloMnia i preprowadreniaćwieenia oraf p|an
pżeprcwadzgnia
ćwieeniai preds|awić
mi do atwiedfenia'
3) lĄ/ydaćuczestnikomdokumentystanowiącePodstałę do preprowEdfenia
4) zo€anifować instruklażd|auczestników@iczenia'
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1' Wsfys|kichucfeshikÓw ćwiczeniazobowjązujędo prestżegania pŹepisÓw
o ochrcnieinfo.maciiniejawnych.
2' Kont.o|ę
w lym fakesie powiefamPe|nomocnikowi
ds' ochrcny|nfomacji
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Nadffi nadwykonaniemfaŹądfenja powigtzamsekelauowi GminyB.enha.

st0
zażĄdzenie
wchodaw Ż\defdniem podpisania'

