ZAIIZ{DZENIE Nr 133/2011
Burmistrza Miasta Jpdrzejowa
z dnia 25 maja 20ll r.
w sprawieprzygotowaniai przeprowaüeniagryobronnej.
Na podstawie $ 5 pkt 4 RozporzqdzeniaRady Ministrów z dnia l3 stycznia 2004 r. w
sprawieszkoleniaobronnego(Dz.u.22004 r. Nr 16, poz. 150 zpóLn. zm.), $ 3 pkt.4
RozporzadzeniaRady Ministrów z dnia25 czervvca2\\2 r. w sprawie szczególowegodziaNania
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej wojewódáwa, powiatów i gmin(Dz.U. Nr
96, poz.850 ), w celu przygotowaniai przeprowadzeniagry obronnejoraz zapewnieniaosi4gniEcia
wysokich efektów szkoleniowy ch, zarzqdzasig co nastgpuje:

$ 1. Zgodnie z ProgramemszkoleniaobronnegoMiasta i Gminy Jpdrzejów lata2011-2013
oraz Planem szkolenia obronnego Miasta i Gminy

Jgdrzejów na 2011 r. w mieScie zostanie

przeprowadzona gminna gra obronna nt. ,,Praktyczne rozwinipcie akcji kurierskiej na poziomie
miasta i gminy Jqdrzejów"

$ 2. Jako cele szkoleniowe w grze obronnej przyjqé:
1. Doskonalenieprocesuuruchamianiaakcji kurierskiej oraz natychmiastowegostawiennictwa
okreÉlonychosób funkcyjnych w miejscu pracy.
2. Wyrobienie i utrwalenie w uczestnikachgry umiejgtno5ci i nawyków üialania
zespolowego,w ramach okreSlonychzespolów funkcjonalnych, naÍzeczskutecznego
kierowania podleglymi zespolami i komórkami organizacyjnymi.
3. Doskonalenie organizacji wspótdzialaniai obiegu informacji, umiejptnosci kierowania
posiadanymi silami i $rodkami na wszystkich szczeblachstruktury organizacyjnejUrzEdu
Miejskiego.
4. Utrwalenie umiejEtnoScipodejmowania i przekazywaniadecyzji i zadahBurmistrza
Miasta
podczas dzialan.
5. Przygotowaniekadry kierowniczej i zespolów funkcjonalnych Urzqdu Miejskiego
do
tealizacji zadanobronnych i obrony cywilnej oraz podejmowania decyzjii kierowania
podleglymi jednostkami organizacyjnymi.

$ 3. Grq obronn4przeprowadzió,wdniu 30 czerwcabr.w godzinachod 800do 1600w
siedzibieUrzgdu Miejskiego uI.11 Listopada33 (salanarad).

$ 4. Do udzialu w grzeobronnej powolujg:

1. SekretarzaGminy.
2. Osoby wy.typowanedo udzialu wAkcji Kurierskiej.
3. PrzedstawicielKomendy Powiatowej Policji w JEdrzejowie.
4. Pracownicy ds. ZarzqdzarúaKryzysowego,Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.

$ 5. Kierownikiem gry obronnej bEdzieBurmistrz Miasta Jgdrzejowa.
$ 6. Opracowaniegry obronnej powierzam inspektorom ds. obronnych - wedlug moich
w1-tycznych,stanowi4cychzalqcznikdozarzqdzenia.

$ 7. DokumentacjEgry obronnej przedstawió:
- Burmistrzowi do zatwierdzeniado 10 czerwca br.
-

do akceptacji Dyrektorowi Wydzialu Bezpieczenstwai ZarzEdzaniaKryzysowego w
Kielcach w terminie do 15 czerwca br.

$ 8. Inspektorów do spraw obronnych czyniE odpowiedzialnym za :
1. Powiadomienieuczestników gry obronnej o terminie i miejscu prowadzeniu gry;
2.

Przeprowadzenieinstruktazu z uczestnikami ówiczenia;

3. Przygotowaniemiejsca prowadzeniagry;
4. Opracowaniei przedstawieniesprawozdania z przeprowadzonejgry z uwzglEdnieniem
wniosków przeslanychprzez kierowników wspólpracuj4cychjednostek orgarúzacyjnych.
$ 9. uczestnicy gry - do czasu rozpoczpciagry,kuzdy wedlug kompetencyjnej
odpowiedzialnoSci:
l.

uaktualni4 posiadanqdokumentacjpobronnq przypisanqdanemu szczeblowi
organizacyjnemu.

2. Przygotuj4podleglei wspólpracuj4cejednostki organizacyjnepod wzglgdemteoretycznymi
praktycznym do udzialu w grze.
3. Zapev,ni4udzial w ówiczeniu sil i Srodkówprzewidzianych w odpowiednich planach oraz
miejsca pracy dla zespolów ówicz4cych.

miejscapracy dla zespolówówicz4cych.

$ 10. Inspektorów ds. obronnych zobowi4Tujgdo:
1. W terminie do 07 lipca br. opracowaniai przedstawieniami do akceptacji
sprawozdaniaz gry obronnej, w którym winno sig uwzglgdnió:
- ocenp dzialaniapodleglych i wspóldzialaj4cychjednostek organizacyjnychoraz zespolów
funkcj onalny ch zaanguhowanychw realizacji poszczególnych zadah,
- ocengi stopieri zrealizowaniazadan,bEd4cychproblematykq gry obronnej,
- zestawienieiloSci sil i SrodkówuZytych w ramach Swiadczeáosobistvch
irzeczowych,
- zestawienieiloSci sil i Srodkówpodmiotów zaanguhowanychw reagowaniekryzysowe z
podzialem narodzaje i realizowane zadania,
- przedstawieniekalkulacji faktycznie poniesionych kosztów udziatu w grze obronnej.
- inne, w zalelnoíci odpotrzeb.

2.. Przeslaniaopracowanegosprawozdariado Wojewody Swietokrzyskiego w terminie do
14 lipca br.
3. Przygotowaniazaproszeniadlaprzedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Jgdrzejowie
oraz Wojskowej Komendy Uzupelnieú w Busku Zdroju do udzialu w grzeobronnej.

$ ll. Zarzqdzeniewchodzi w Zyciez dniem podpisania.

Zalagznik:
1. wytyczne Burmistrza Miasta Jgdrzejowado opracowaniaw obronnej.
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ZalqcznrkNr 1 do ZarzqdzeniaNr I 3312011
BurmistrzaMiasta JEdrzejowaz ü25.05.2011 r.
w sprawie przygotowania gry obronnej.

WYTYCZNE
do opracowaniagry obronnejprowadzonejw dniu 30 czerwiec2011r.
Zgodnie z Planem szkolenia obronnego Miasta i Gminy Jqdrzejów na 2011 r. w dniu 30
czeÍwca br. zostanie przeprowadzona gminna gra obronna nt. ,,Praktyczne rozv'.tinigcieakcji
kurierskiej na poziomie miasta i gminy Jgdrzejów"
W celu przygotowania i przeprowadzeniagminnej gry obronnej polecam:
Autorowi ówiczenia- Inspektorom ds. Z*z4dzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i

I.

Spraw Obronnych :
l.

Do 06 czerwca br. przygotowaó iprzedstawió plan przeprowadzenia gry obronnej nt.

,,Praktycznerozwinigcie akcji kurierskiej na poziomie miasta i gminy Jgdrzejów"

2. W grze obronnej umownie przyjqé:
- paústwowlasne-,,NIEBIESCY",
- stronaprzeciwna-,,CZERWONI".
3.W grze obronnej pfzyjqó sytuacjp o zaostrzaniusig sytuacji w stosunkachze stron4przeciwn4
na tle roszczen terytorialnych oraz nierównomiernego rozwoju gospodarczego, którego
konsekwencj4 jest wprowadzenie w paústwie wlasnym stanu gotowoSci obronnej czasu

kryzysu.
4. Przewidzieóprowadzeniegry obronnej wjednym etapie i w dwóch fazach.
W I fazie - czEáóteoretyczna- przerobió zagadnieniazwiryane z osi4ganiemodpowiedniego
stopnia gotowoSciobronnej,
w II f-azie - aktywnej - lepizodziepraktycznyml zagadnieniazwiqzanez prowadzeniemakcji
kurierskiej
5. W grze uj4ó nastgpuj4cezagadnieniaszkoleniowe:
a/ wprowadzeniestanu gotowoSciobronnej czasukryzysu i uruchomienie akcji kurierskiej;
b/ organizacjai prowadzenieakcji kurierskiej .

6 . W trakcie gry obronnej przewidzieógodzinn4 informacjg o wy2szych stanachgotowoSci
obronnej paústwa i zasadachrcalizacji zadanw nich ujEtych.

7 . Opracowaódokumenty :
al plan przeprowadzeniagry obronnej,
bl zaNoíeniedo gminnej gry obronnej,
cl map€ ll

25 0001 z naniesionymi elementami gminnego systemu kierowania oraz

zdarzeniantina obszarzegminy, które wynikaj4z zatoAeniaokreÉlonejsytuacji polityczno militamej,
dl planprzygotowania gry obronnej,
el zadaria sil i Srodkówdo dzialaú obronnvch.
f/ plan podawaniawiadomoSci,
gl plan omówienia gry
h/ inne, dodatkowe dokumenty w zaleinoíci od potrzeb.

8 . Przygotowaóprojekt omówienia gry i koszty jej przeprowadzenia
il.

Sekretarzowi Gminv :

l. Zapewniémiejscadla zespolówówicz4cych,
2. Wlposazyóéwrczqcychwniezbgdneprzyboryi materialydo pracy,
3. Zapewnié,
Srodektransportudla kierownictwagry.
III.

Innym uczestnikomgry obronnej:
1 . Zapewniéfrekwencjg osób wyznaczonych do udzialu w grze obronnej.
2 . Przygotowaópodlegle i wspólpracuj4cejednostki organizacyjnepod wzglgdem
teoretycznym i praktycznym do udzialu w grze.

rv.

GotowoSé
do g.y obronnejosi4gn4édo 29.06.2011
r.

BurmistrzMiasta Jgdrzejowa
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