
ZARZĄDZENIE NR 0151/23/2006 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-

LESZCZYNY
z dnia 02 marca 2006r.

w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy i 
Miasta Czerwionka-Leszczyny w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa  i w czasie wojny
 

 
Na podstawie § 3ust.1 i ust.2 oraz § 5 ust.1 pkt 8 rozporządzenia Ministrów z dnia 15 

czerwca  2004  r.  w  sprawie  warunków  i  trybu  planowania  i  finansowania  zadań 
wykonywanych  w  ramach  przygotowań  obronnych  państwa   przez  organy  administracji 
rządowej  i  organy  samorządu  terytorialnego  (Dz.  U.  z  2004  r.  nr  152,  póz.  1599)  oraz 
Zarządzenia Nr 154/05 Wojewody Śląskiego z dnia 2 czerwca 2005r.w sprawie opracowania 
planów operacyjnych funkcjonowania organów samorządu terytorialnego w województwie 
Śląskim zarządza się co następuje:
 
§  l.  W  celu  przygotowania  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  do  funkcjonowania
w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny polecam opracować - odpowiednio:
 

1) Naczelnikowi  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Ochrony  Ludności  UGiM 
Czerwionka-Leszczyny  -  Plan  Operacyjny  Funkcjonowania  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny (w dwóch egzemplarzach),

2)  Naczelnikom Wydziałów oraz  Kierownikom podległych jednostek organizacyjnych 
Urzędu  dokumenty  niezbędne  przy  realizacji  przyporządkowanych  im  zadań 
operacyjnych  określonych  w  Planie  Operacyjnym   i  Karcie  Realizacji  Zadania 
Obronnego,

§ 2. Plan operacyjny, o których mowa w § l ust.1 niniejszego zarządzenia należy sporządzić 
w  oparciu  o  rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  15  czerwca  2004  r.  w  sprawie 
warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań 
obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego 
(Dz.  U.  z  2004  r.  nr  152,  póz.  1599),  zwane  dalej  rozporządzeniem, wypisy  z  Planu 
Operacyjnego Funkcjonowania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 
§  3.Naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Ochrony  Ludności  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  zapozna  Naczelników  Wydziałów  oraz  kierowników 
podporządkowanych jednostek organizacyjnych Urzędu w części ich dotyczącej z:

1) 1)     z treścią Planu Operacyjnego,
2) 2)     z Kartą Realizacji Zadania Operacyjnego
 
 



 
 

§  4.  Naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Ochrony  Ludności  przygotuje  i 
przeprowadzi  konsultacje  robocze  dotyczące  realizacji  zadań  operacyjnych  przez  osoby 
wymienione  w  §  1  ust.2  po  zakończeniu  prac  związanych  z  opracowaniem  Planu 
Operacyjnego i Kart Realizacji Zadania Operacyjnego.

§  5.  Pełnomocnik  Ochrony  Informacji  Niejawnej  Urzędu  w  toku  opracowywania  Planu 
Operacyjnego zapewni warunki organizacyjne, uwzględniając wymagania w zakresie ochrony 
informacji niejawnych.

§ 6.  Plan operacyjny podlega  podpisaniu przez Burmistrza Gminy i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny oraz zatwierdzeniu przez Wojewodę Śląskiego.

§ 7.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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