
ZARU,OZENIE NR6K .12020 


W6JTA GMINY NOWE MIASTO 


z dnia .G.. \istopada 2020 r. 


zmieniajllce zarzl.Jdzenie w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania 

Gminy Nowe Miaslo W warunkach zcwn~trLnego zagrozenia bezpieczeitstwa paostwa i 


w czasic wojny 


Na podstawie art. 30 ust. I i art . 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie 

gminnym (lj. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.J, § 5 us!. I pkl8 i § 13 rozporzqdzenia Rady 

Minislrow z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie warunkow i trybu pJanowania i finansowania 

zadan wykonywanych w ramach przygolowan obronnych panstwa przez organy adrnini stracji 

mtdowej i organy samorz'!du lerytorjalnego (Oz.U. Z 2004r. Nr 152, poz. 1599 ze zm.) oraz 

§ I zafUjdzenia ill 386 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 pazdziernika 2020 r. 

zmlenlancego zarz'}dzenie w sprawle procesu opracowaIlla planow operacyjnych 

funkcjonowania w warunkach zewnc;trznego zagro2:enia bezpieczenstw"a panstwa i w czasie 

wojny o raz ud zialLl w Iym procesie kom6rek i jednostek organizacyjnych podporZ4dkowanych 

i nadzorowanych przez Wojewod~ Mazowieckiego zarz~dzam co llast~puje: 

§ 1. W zal74dzenill or 6112020 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 8 paidziernika 2020 r. w 

sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Nowe Miasto w warunkach 

zewncrtrznego zagroz.enia bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny wprowadza siy nastCfpuj'lCe 

zmlany; 

I. § 4. \. otrzymuje brzmienie: 

,,§ 4. I. Plan operacyjny wraz z zai'lcznikami nalez), wykonac w jednym egzemplarzu do dnia 

28 grudnia 2020 r."; 

2. § 6. 1. otrzymuje brzmienie: 

,,§ 6. I. Kierownicy jednostek o rgaoizacyjnych, referat6w oraz osoby zatrudnione na 

samodzieLnych stanowiskach pracy UrZiYdll Gminy Nowe Miasto, w terminie do 21 grudnia 

2020 roku: 

I) opracujt} karly realizacj i zadait operacyjnych dla zadan, do przygotowania kt6rych zostaJi 

wskazani jako koordynatorzy, wsp61wykona wcy lub reaJi za lorzy, po wypelnieniu przekazuj'lc 

je g1:6wnemu specjali Scie ds. obrolUlych, obrony cywiloej i zarzqdzania k.ryzysowego ; 



2) uzgodniq Z organam i administracj i zespolonej i niezespolonej oraz innymi podmiotami 

wSp6ldzialajqcymi procedury realizacji zadan opcracyj nyc h, zakres zadaniowy oraz dokonajfJ 

stosownych uszczeg6lowien; 

3) przygotujq projekty porozumien z mnynll organami administracji publicznej oraz 

podmiotami , z kt6rymi wsp61dzialajq w reali zacj i przedsi~wzierc uj~tych w Tabel i Reulizacj i 

ladan Operacyj nyc h; 

4) skoordynujq przygotowanie realizacji zadan uj~tych w kartach reali zacj i zadan 

operacyj nych, opracowujqc w tym ce lu niez~dne procedury; 

5) opracujq projekty dokument6w (rozporz'!dzeil, zarzqdzen, postanowier'l) - zgodn ie 

z wlasc iwosciq i w ramach swoich kompetencj i - do kt6rych wydawania upowazniony jest 

W6jl Gminy Nowe Miaslo W oparciu 0 przepisy uslaw 0 stanie wyjqtkowym i stanie wojennym 

oraz wydawanych przez Rader Ministr6w i \Vojewod~ Mazowieckiego". 

3. § 8 otrzymuje brzmienie: 

.,§ 8. Plan Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Nowe Miasto naleiy przedstawic do 

zatwierdzenia Wojewodzie Mazowieckiemu w tcrmin ie do dnia 31 grudnia 2020 r ..•. 

§ 2. Wykonanic zarz'ldzenia powierza s i~ GI6wnemu Specjaliscie ds. obronnych, obrony 

cywilnej i zaI"'Z'ldzani a kryzysowego. 


§ 3. Zar.lqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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