ZARZt\DZENIE NR~1.n020
W6JTA GMINY NOWE MIASTO
z dn ia 8 paidz iernika 2020 r.
W

sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Nowe Miasto

w warunkach

zewn~trznego

zagrozenia bezpiecniistwa pailstwa i w czasie wojny

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 ma,("ca 1990 roku

0

samonqdzie

gminnym (I.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), § 5 usl. I pk. 8 i § 13 rozporzijdzerua Rady
Ministr6w z dnia J 5 czerwca 2004r.

W

sprawie warun.k6w i trybu planowania i tinansowania

udan wykonywanych w ramach przygolowan obronnych panstwa przez organy administracji
rZljdowej i organy samorZljdu terytorialnego (Dz.U. z 2004r. N r152, poz.1599 ze zm.) oraz § 5
zarz<Jdzenia Nr 244 Wojewody Mazowicckiego z dnia 7 lipea 2020 r. w sprawie procesu
opracQwania planow operacyj nych funkcjonowania w warunkach zewntrtrznego zagrozenia
bezpieczenstwa panstwa i w czas ie woj ny o raz ud zialu w tym procesi e kom6rek i jednostek
organizacyjnych podporzqdkowanych i nadzorowanych przez Wojewod y Mazowieckiego

Z3IZ<Jdzam co

nast~puje :

§ 1. 1. Zarz<)dzenie ok reSla zasady i procedury opracowama pJanu operacyjnego
funkcjonowania gminy . zwanego dalej POFG - w warunkach zewm;trznego zagrozenia
bezpieczenstwa pailstwa i w czasie wojny.

§ 2. Powotuje si y Zesp61 do opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Nowe
Miasto (POFG) w sklad zie:

J. Przewodnicz<lcy Zespolu - Mariola Bu galska - Sekretarz Gm iny;
2. Zastypca Przewodniczilcego Zespolu - Juliusz Wardzynski - Glowny S pecjalista ds.
obronnych, obrony cywilnej i zarZCjdzania Jayzysowego;

3. Czlonkowie zespolu:
I) AlIna Daszczynska - Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finan sowego;
2) Elib ieta Szymanska - Kie rowni k Referatu Gospodarki KOO1un alnej, PrzestrzefUlej

i Ochrony Srodowiska;
J) Marianna Czam ecka . Kierownik Gmi nnego Osrodka Pomocy Spoiecmej w Nowym
Miescie;

4) przemyslaw Oldakowski . Kierownik Gminnego Zakladu Komunalnego w Nowym
Micicie;
5) Gabriela Gizinska - Kierownik

Urz~lI

Stanu Cywilnego w Nowym MieScie.

§ 3. 1. Proces opracowania POFG obejmuje:
I) sp0ru(dzenie projektu planu na podstawie otrzymanego wyciqgu z zatwierdzonego przez
Prezesa

Rady

Ministr6w

" Planll

Operacyjnego

FlInkcjonowania

Wojew6dztwa

Mazowieckiego w warunkach zewflI;trznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i w czasie
wojny";
2) uzgodnienie sporllldzonego POFG z podmiotami wsp61uczestniczqcymi w realizacji zadait
obroJUlych oraz dyrektorem

Wydzialu

Bezpieczenstwa i Zaf"'Uldzania Kryzysowego

Mazowieckiego Urzydu Wojewodzkiego w Warszawie;
3) zatwierdzenie uzgodnio nego planu operacyjnego funk cjonowania przez Wojewod y
Mazowieckiego;
4) s porz~dzenie kart realizacji zadan operacyjnych dla przedsiffwziyc
ad Wojewody Mazowieckiego

wyci~gu

uj~tych

w otrzymanym

z "Ta beli Realizacji Zadan Operacyjnych";

5) opracowanie innych dokument6w niezbydnych do realizacji nalozonych zadafl.
2. W procesie opracowania POfG nalezy przestrzegac zapis6w ujytych w:
1) obowiqzuj<lcych regulacjach prawnyc h, w tym rozpon'}dzeniu Rady Ministr6w z dnia 15
czerwca 2004 r. w sprawie warunk6w i trybu planowania i finansowania zadan IN}'konywanych
w rarnach przygotowall obronnych panstwa przez organy administracji rzqdowej i organy
samol'Z'}du (erytorialnego;
2) wypisie z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Wojew6dzlwa Mazowieck iego w
warunkach

zewn~trznego

zagrozenia bezpieczeristwa panstwa i w czasie wojny";

3) "Podryczniku Normaiizacji Obronnej PDNO-02-A075:2008";
4) "Normie obronnej NO-02-A060:2008";
5) obowi'!Zuj'}cych decyzjach, umowach oraz innych dokllmentach dotYCZ4cych procesu
planowania operacyjnego oraz realizacji zadari obronnych.

§ 4. 1. Plan operacyjny wraz z zatflcznikami nalety wykonac w jednyrn egzernplarzu do dnia
28 paZdziemika 2020 r.
2. Czysci skladowe planu i icb klauzula tajnosci:
1) Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Nowe Miasto - 0 klauzuli "ZASTRZEZONE"
2) Zalqczniki obligalOryjne:

a) Zalilcznik A . Tabela Re.1.lizacji Zadan Operacyj nych(wypis z planu Wojewody) -

0

klauzuli "ZASTRZEZONE",

b) Zahl,cznik B - Zestawienie zadati w za kres ie zabezpieczenia s it zbrojnych -

0

klauzuli

"ZASTRZEZONE",
c) Zal.cznik C - Tabela Reali zacji Zad an Operacyjnych (TRZO) -

0

klauzuli

Zada" Operacyjnych (KRZO) - 0

klauzuli

"ZASTRZEZONE",
d) Zalqcznik D - Karty Realizacji
"ZASTRZEZONE",

e) Zalqcznik E - Projekty aktow prawnych przew idzianyc h do wydania w warunkach
zewn ytrZJlego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny ~ 0 klauzuli "JA WNE",
f) Zalqcznik F - Porozumienia zawarte pom itrdzy (nazwa organ6w) w sprawie realizacji
zadan operacyjnycb - 0 klauzuli "JA WNE".
3) ZaI2Jczniki fakultatywne - decyzje 0 ich wykonaniu podejmuje Przewodnicz'lcy Zespolu 
o klauzuli "JAWNE"
a) Zalqczn ik G - Schematy,
b) Zalqczoik H - Zestawienia,
c) Zalqcznik J - Tablica,

d) Zal.cznik J- Rysunk i,

e) Zal'!cznik

L~

Time s losownie do potrzeb.

§ S. Zasady opracowania i aktualizacji dokurnentow wyszczegolnionych w § 4:

I) Dokumenty

0

klauwli "ZASTRZEZONE" opracowuje si~ pod nad zorem GI6wnego

i zarutdzania kryzysowego oa

specjalisty ds. obron nych, obrony cywilnej

sprz~cie

wydzielonym do tyeh prac;
2) Karta Real izacji Zadail Operacyjnych:
a) po jej wykonaniujest dokumentem "Zastrzezonym",
b) opracowuje s i ~ j" w jednym egzemplarzu,

§ 6. I. Kierowni cy jednostek organizac yjnych, referat6w oraz osoby zatrudnione oa
samodzielnych sianowiskach pracy

Urz~du

Omioy Nowe Miasto, w terminie do 20

paidziemika 2020 roku:
1) opracuj" karty realizacji zadan operacyjnych dla zadail, do przygotawania kt6 rych zostali
wskazani jako koordynato rzy, wsp6 /wykonawc)' lub reali zatorzy, po wypelnieniu przekazuj'}c

je gl6wnemu specja li scie ds. obronnyc h, obrony cywilnej i zarZ<}dzania kryzysowego;
2) uzgodni'l z organami admini stracji zespo lonej i niezespolonej oraz innymi podmiotami
wsp61dziaJaj'lcymi procedury realizacji zadan operacyjn ych, zakres zadaniowy oraz dok onaj"
stosownych uszczeg6lowien;
3)

przygatuj~

projekty porozumieil z innyml organami administracji publicznej araz

padmiotami. z kt6rymi wsp6ldziataj" w rea li zacji przedsitrwziyc uj <:: tych w Tabeli Realizacji
Zadail Operacyjnych;
4)

skoord ynuj~

przygotowanie realizacji zadmi ujytych w kartach realizacji zadail

operacyjnych, opracowuj,!:c w tym celu niezbydne procedury;
5)

opra c uj ~

projekty doktlmentow (rozporz<}dzen. zarz"dzen. postanowieft) . zgodnie

z wlasciwo sci'l i w ramach swoich kompelencji - do kloryc h wydawania upowazn iony j est
W6jl Gminy Nowe Miasto w oparciu a przepisy ustaw

0

stanie wyj,!:tkowym i stanie wojennym

oraz wyda wanych przez Radrr Ministrow i Wajewod<:: Mazowieckiego.
2. GI6wny specjalista ds. obronnych, obrony cyw ilnej

j

zafZ<}dzani a kryzysowego Urz¢u

Gminy Nowe Miasto:
I) zorganizuj e i przeprowadzi do dnia 14 paidziem ika 2020 r. szkolenie niezb!(dne dla
prawidlowego przebiegu proces u opracowa nia POFG;
2) zapewni warunki techniczne i organizacyjne, w tym zwi'lzane z zapewnieniem ochrony
infonnacj i ruejawnych,

niez~d ne

dokumenl6w z nimi zwi<)zanych;

do prawidlowego

j

tenninowego sporz'ldzenia POFG oraz

3) uzgodni sporzetdzony POFG z wlasciwym leryto ri alnie Woj skowym Komendantem
Uzupetnien oraz Komend antem Powiatowym Policj i i Panstwowej Slraiy Poz.amej;
4) przedslawi lI zgodniony POFG do zatwierd zenia Wojewodzie Ma zowieckiemu;

5) przygotuj e i przdte niezw10cznie po zatwierdzen iu planu operacyjnego funkcjonowania
przez

Woj ewod~

Mazowieckiego do wlasci wych terytori alnie kom endantow powiatowych

Policj i i Panslwowej Stra2y Poi-arnej zestawienia zadan operacyjnych, w zakresie ktorych
zostali oni wskazani jako koordynatorzy lub wsp61wykooawcy zadan ope racyjnych;
6) przygotuje i przdle niezwlocznie po zatwierdzeniu planu operacyjnego funkcjonowania

przez Wojewod'r Mazowieck iego do wlasciwego terYlon alnie komendanlow powiatowych
Policji i Panstwowej SlraZY Poi-arnej "Zestawienie zadall w zakresie zabezpieczenia potrzeb

Sil Zbrojnych RP", w kt6rych reali zacji planowany jest ich udzial;
7) opracuje zbiorczo karty realizacji zada6 ope racyjnych dla wszystkich udan obronnych
uj~tych

w opracowywanym planie operacyjn ym funkcjon owania.

§ 7. Po zatw ierdzeniu POFG GI6wny specja li sla ds. obroMych, obro ny cywilnej i zarZ4dzania
k.ryzysowego Urzcrdu Gminy Nowe Miasto w porozumi eniu z

G~ 6wny m

specjalisl2J ds.

organizacyjnych j kadr opracuj e (uaktualni) Regulamin Organ izacyjny Urz~du Gminy w
Nowym Miescie na czas
o

"Tabel~

zewn ~lrZn ego

zagrozenia bezpieczenslwa panstwa i wojny w oparciu

reali zacji zadan operacyjnych" oraz stosowne poslanowienia regulaminu

organi zacyjnego czasu "P".

§ 8. Plan Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Nowe Miasto naleiy przedstawic do
zatwierdzenia Woj ewodzie Mazowieckiemu w terminie do dnia 30 paidziemika 2020 r.

§ 9. Wyko nanie zaTU}dzenia powierza

s i~

Gl6wnemu Specj aliscie ds. obronnych, obrony

cywilnej i zaTZCJdzania kryzysowego.

§ 10. Nadzor nad wykonaniem zarzCJdzenia powierza sicr Sekretarzo wi Gmi ny.
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