
ZARZ1\DZENIE NR 82/2020 

W6JTA GMINY NOWE MIASTO 

z dnia .2.8grudnia 2020 r. 

zmieniaj~ce zarzlldzenie w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania 
Gminy Nowe Miasto w warunkach zewDl(trznego zagrozenia bezpieczenstwa paiistwa i 

w czasie woj"), 

Na podstawie art. 30 Ust. 1 i art. 31 llstawy z dnia 8 marea 1990 roku 0 samorzqdzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), § 5 ust. 1 pkt 8 i § 13 rozporz,!dzenia Rady 

Ministrow z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie warunk6w i trybu planowania i finansowania 

zadaiJ. wykonywanych w ramach przygotowaiJ. obronnych panstwa przez organy administracji 

rZ'ldowej i organy samofZ4du terytorialnego (Dz.U. z 2004r. NT 152, poz. 1599 ze zm.) oraz 

§ J zarzqdzenia nr 467 Wojewody Mazowieckiego z duia 10 grudnia 2020 r. zmieniajqcego 

zarz'ldzenie w sprawie procesu opracowania planow operacyjnych funkcjonowania w 

warunkach zeWllytrznego zagrozenia bezpieczenstwa parlstwa i w czasie wojny oraz udziatu w 

tym procesie kom6rek i jednostek organizacyjnych podporzC}dkowanych i nadzorowanych 

przez Wojewody Mazowieckiego zarzqdzam co nastypuje: 

§ 1. W zarz<}dzeniu ill 6112020 W6jta Grniny Nowe Miasto z dnia 8 paidziemika 2020 r. w 

sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Nowe Miasto w warunkach 

zewnytrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny wprowadza siy nastypuj,!ce 

ZJlllany: 

I. § 4. I. otrzyrnuje brzmienie: 

,,§ 4. I. Plan operacyjny wraz z zal<}cznikami nalezy wykonac w jednym egzemplarzu do dnia 

28 czerwca 2021 r."; 

2. § 6. 1. otrzymuje brzmienie: 

,,§ 6. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, referal6w oraz osoby zatrudnione na 

samodzieinych stanowiskach pracy Urzydu Gminy Nowe Miaslo, w te1TI1inie do 7 czerwca 

2021 roku: 

1) opracuj'l karty realizacji zadan operacyjnych dla zadan, do przygotowania kt6rych zostali 

wskazani jako koordynatorzy, wsp6lwykonawcy lub realizatorzy, po wypelnieniu przekazuj<}c 

je g16wnemu specjaJiscie ds. obronnych, obrony cywilnej i zarz'ldzania kryzysowego; 



2} uzgodni<} z organami administracji zespoionej i niezespolonej oraz inoymi podmiotami 

wsp6Mzia1aj<}cymi procedury realizacji zadait operacyjoych. zakres zadaniowy oraz dokonajq 

stosownych uszczeg6lowien; 

3) przygotuj'l projekty porozumien z ifU1ymi organami administracji publicmej oraz 

podmiolami, z k16rymi wspoldziatajq w rea lizacji przedsi~wziyc uj~tych w Tabeli Realizacji 

Zadait Operacyjnych; 

4) skoordynuj<} przygotowanie real izacj i zadail uj~tych w kartach reali zacji zadail 

operacyjnych, opracowuj~c w tym ce lu niez~doe procedury; 

5) opraclIj<) projekty dokumentow (rozporz<}dzen, zarU}dzen, postanowien) • zgodnie 

z wtasciwosci'l i w ramach swoich kompetencji - do kt6rych wydawania upo wainiony jest 

W6jt Gminy Nowe Miaslo W oparciu 0 przepis)' ustaw 0 stanie wyj q.tko\Al)'m i stanie wojennym 

oraz v.tydawanych pn.ez Rad y Minislrow i Wojewod~ Mazowieckiego". 

3. § 8 Olrzymuje brzmienie: 

,,§ 8. Plan Opemcyjnego Funkcj onowania Gminy Nowe Miasta nalezy przedstawic do 

zatwierdzenia Wojewodzie Mazowieckiemu w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.". 

§ 2. Wykonanie zarz(ldzenia powierza s i~ G16wnemll Specjaliscie ds. obronnych, obrany 

cywilnej i zarz<ldzania kryzysowego. 

§ 3. ZaTZ4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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