
aARZ4DZENIE N, 3.Q. .lzott

Burmistrza Jgdrzejowa

z dnia ... . .? 1...a.¿.,.. . . . . . .  20r7r.

w sprawie przygotowania organu administracji samorz4dowej miasta i gminy Jgdrzejów
w zakresie wsparcia paústwa gospodarza (HNS)

Napodstawie art.2, 18 ust. 4iart. 19 ustawy zdnia 21 listopada1967 r. o powszechnym

obowi4zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Q.t.Dz.U.20l6r.Poz.I534 zñin.nrt.), a takze $ 3

ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3 rozporzqdzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie

ogólnych zasad wykonywania zadah w ramach powszechnego obowi4zku obrony (Dz. U. z

2004 r. Nr 16, poz.l52) oraz Zarz4dzenia Wojewody Swigtokrzyskiego nr 2712015 z dnia26
marca 2015 roku w sprawie przygotowania organów administracji publicznej województwa

Swigtokrzyskiego w zakresie wsparcia paústwa gospodarza (HNS),

zarz4dza sig, co nastgpuje:

$ 1
W celu przygotowania urzEdu administracji samorz4dowej miasta i gminy Jgdrzejów do

wykonywania zadan zwiqzanych z pob¡em sojuszniczych sil wzmocnienia na

administrowanym terenie tworzy sig system wsparcia przez paústwo gospodarza (Host Nation

Support) na obszarze miasta i gminy Jgdrzejów. W systemie HNS miasta i gminy Jgdrzejów

uczestnicz4:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Jgdrzejów,

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych podleglych i nadzorowanych .

$ 2

W celu wlaÉciwej realizacji zadah obronnych zwi4zanych z pob¡em i przemieszczaniem sig

na administrowanym terenie sojuszniczych sil wzmocnienia, w czasie przygotowywania

rzeczywistych przedsigwzigó z udzialem sojuszniczych sil wzmocnienia , w Urzgdzie

Miejskim w Jgdrzejowie, powolany bEdzie Punkt Kontaktowy wsparcia paústwa gospodarza

zwany dalej ,,Punktem Kontaktowym HNS".

$ 3

Punkt Kontaktowy HNS utworzony zostanie i bgdzie funkcjonowalnabazie Wieloosobowego

Stanowiska ds. ZarzEdzania Kryzysowego , Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej. W sklad

osobowy Punktu wejd4 :

1) Kierownik Punktu Kontaktowego HNS - Naczelnik Wydzialu Organizacyjnego i Spraw

Obywatelskich,

2) Zastgpca Kierownika Punktu Kontaktowego HNS Inspektor ds. Zarzqdzania

Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej,



3)

4)

Naczelnik Wydzialu Inwestycj i i Utrzymania Infrastruktury Techn icznej,

Inspektor ds. Zarz4dzaniaKryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej.

$ 4

Warunki orgarizacyjne i techniczne planowania orcz rcalizacji zadah obronnych z zal<resu
przygotowania i koordynacji wsparcia sojuszniczych sil wzmocnienia,wzory dokumentacji
Punktu Kontaktowego HNS znajdujq siq w wltycznych stanowi4cych zalqczntk do
Zarz1dzenia nr 2712015 Wojewody Swigtokrzyskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie
przygotowania organów administracji publicznej województwa Swigtokrzyskiego w zakresie
wsparcia paústwa gospodarza (FINS) .

$ s
Uruchomienie Punktu Kontaktowego HNS nastgpuje w razie zaistnienia takiej potrzeby na
polecenie Wojewody Swigtokrzyskiego.

$ 6

Upowaznia sig Kierownika Punktu Kontaktowego HNS do podejmowania i koordynowania
wszelkich dzialah i czynnoéci organizacyjnych w zakresie przygotowania do wsparcia
przemieszczania sig i pob¡u sojuszniczych sil wzmocnienia na obszarze miasta i gminy

Jgdrzejów.

$ 7

Zobowiqzqe sig Inspektorów Zarz4dzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony
Cywilnej do przygotowania Dokumentacji Punktu Kontaktowego HNS wg wzorów
okreSlonych w wytycznych wojewody Swigtokrzyskiego oraz systematycznej aktualizacji
baz danych na potrzeby FINS i przekazywania zawartych w nich danych do Starostwa
Powiatowego w Jgdrzejowie.

$ 8

Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Sekretarzowi Gminy.

$ e
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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