OC. 0151-2/06
ORiN 0151/263/06
ZARZĄDZENIE NR 263
BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSKU
z dnia 1 czerwca 2006r
w sprawie udziału Zespołu Reagowania Miasta i Gminy Pułtusk w powiatowych ćwiczeniach
Zespołu ds Obronnych i Reagowania Kryzysowego w Pułtusku i Akademii Obrony
Narodowej pod kryptonimem “PIERŚCIEŃ 2006”
Na podstawie art. 2 i art. 17 ustawy z dnia 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm./, art. 12 ustawy
z dnia 18 kwietnia 2002r o stanie klęski żywiołowej /Dz. U. z 2002r. Nr 65, poz, 558 z późn. zm./,
§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r w sprawie szczegółowego zakresu
działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, §
10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r w sprawie tworzenia gminnego zespołu
reagowania, powiatowego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji
Kryzysowej i ich funkcjonowania /Dz. U. z 2002r. Nr 215, poz. 1818 z późn. zm./ oraz zarządzenia
nr 16/2006 Starosty Pułtuskiego – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 19 maja 2006r w sprawie
przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia Zespołu ds Obronnych i Reagowania Kryzysowego
w Pułtusku organizowanego we współdziałaniu z Akademią Obrony Narodowej oraz
wytypowanych jednostek organizacyjnych powiatu pod kryptonimem “PIERŚCIEŃ 2006”
zarządzam co następuje:
§1
Zarządzenie określa szczegółowo zasady organizacji i przebiegu na terenie gminy Pułtusk ćwiczeń,
a w szczególności:
1) cel ćwiczeń i osoby odpowiedzialne za udział w ćwiczeniu,
2) zadania realizowane przez poszczególne osoby uczestniczące w ćwiczeniach,
3) obowiązki Szefa Zespołu.
§2
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) “ćwiczeniu” - należy przez to rozumieć powiatowe ćwiczenia Zespołu ds Obronnych
i Reagowania Kryzysowego w Pułtusku i Akademii Obrony Narodowej odbywające się
w dniach od 6 czerwca 2006r do 8 czerwca 2006r /włącznie/ poświęcone współpracy
cywilno – wojskowej w okresie stanu klęski żywiołowej oraz kryzysu polityczno –
militarnego i wojny z powołaniem oraz pratycznym szkoleniem stałych i czasowych grup
roboczych Powiatowego Zespołu ds Obronnych i Reagowania Kryzysowego w Pułtusk
pod kryptonimem “PIERŚCIEŃ 2006”,
2) “zarządzeniu Starosty” - należy przez to rozumieć zarządzenie nr 16/2006 Starosty
Pułtuskiego – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 19 maja 2006r w sprawie przeprowadzenia
powiatowego ćwiczenia Zespołu ds Obronnych i Reagowania Kryzysowego w Pułtusku
organizowanego we współdziałaniu z Akademią Obrony Narodowej oraz wytypowanych
jednostek organizacyjnych powiatu pod kryptonimem “PIERŚCIEŃ 2006”,
3) “Zespole” - należy przez to rozumieć Zespół Reagowania Miasta i Gminy Pułtusk,
4) “Centrum” - należy przez to rozumieć Centrum Reagowania Miasta i Gminy Pułtusk.
§3
1. W celu zapewnienia kompleksowej realizacji na szczeblu gminy Pułtusk zamierzeń
szkoleniowych określonych w zarządzeniu Starosty zobowiązuję właściwych – określonych
przez Szefa Zespołu – członków Grupy Planowania Cywilnego oraz Grupy Monitorowania
Prognoz i Analiz tworzących Centrum w ramach Zespołu do udziału w ćwiczeniu.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oprócz osób wyszczególnionych w ust. 1, na
wniosek Szefa Zespołu w ćwiczeniu biorą udział również pozostałe osoby wchodzące w skład
Zespołu w ramach Grupy Operacji i Organizacji Działań, Grupy Zabezpieczenia Logistycznego
oraz Grupy Opieki Społecznej i Pomocy Socjalno – Bytowej.
§4
Zadaniem osób uczestniczących bezpośrednio w ćwiczeniu:
1) w ramach Grupy Planowania Cywilnego jest:
a) osobisty udział w pracach Centrum w godzinach od 08.00 do 20.00 w dniach od 5
czerwca 2006r do 8 czerwca 2006r /włącznie/,
b) zgłoszenie w dniu 5 czerwca 2006r do godziny 16.00 Szefowi Powiatowego Zespołu ds,
Obronnych i Reagowania Kryzysowego w Pułtusk gotowości do udziału w
ćwiczeniach,
c) planowanie dalszego rozwoju sytuacji “ćwiczebnej” biorąc pod uwagę wnioski
przekazywane przez Grupę Monitorowania Prognoz i Analiz oraz własne analizy
i potrzeby w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie gminy Pułtusk,
d) inicjowanie ćwiczebnych meldunków i informacji dla pozostałych uczestników
ćwiczeń,
e) opracowywanie codziennych meldunków sytuacyjnych obrazujących przebieg ćwiczeń
na szczeblu gminy Pułtusk,
f) przygotowywanie Burmistrzowi Miasta Pułtusk projektów meldunków składanych
podczas konferencji wstępnej i konferencji głównej,
g) stała współpraca z Grupą Monitorowania Prognoz i Analiz;
2) w ramach Grupy Monitorowania Prognoz i Analiz:
a) osobisty udział w pracach Centrum w godzinach od 08.00 do 20.00 w dniach od 5
czerwca 2006r do 8 czerwca 2006r /włącznie/,
b) przyjmowanie od pozostałych uczestników ćwiczeń i meldunków oraz dokonywanie ich
analizy i przekazywanie wniosków Grupie Planowania Cywilnego,
c) przekazywanie pozostałym uczestnikom ćwiczeń meldunków i informacji
wypracowywanych w trakcie prac Grupy Planowania Cywilnego i
Grupy
Monitorowania Prognoz i Analiz,
d) zabezpieczenie – we współdziałaniu z Komendą Powiatową Policji w Pułtusku – terenu
wokół Sądu Rejonowego w Pułtusku podczas symulowanej sytuacji zagrożenia
terrorystycznego, która odbędzie się w dniu 8 czerwca 2006r o godzinie 14.00,
e) ogłoszenie w dniu 8 czerwca 2006r około godziny 14.00 alarmu o zagrożeniu okresu
pokoju lub alarmu powietrznego poprzedzonego poinformowaniem mieszkańców
Pułtuska o planowanej akcji; sygnał zostanie wyemitowany z syreny zainstalowanej na
Urzędzie Miejskim w Pułtusku wchodzącej w skład centralnego systemu alarmowego
obrony cywilnej,
f) stała współpraca z Grupą Planowania Cywilnego;
3) w ramach Grupy Operacji i Organizacji Działań, Grupy Zabezpieczenia Logistycznego
oraz Grupy Opieki Społecznej i Pomocy Socjalno – Bytowej jest realizowanie wniosków
stawianych przez Szefa Zespołu w czasie trwania ćwiczeń.
§5
Do podstawowych obowiązków Szefa Zespołu należy zaliczyć:
1) wyznaczenie składu osobowego biorącego udział w ćwiczeniach oraz określanie czasu
i miejsca pracy poszczególnych osób,
2) codzienne składanie Burmistrzowi Miasta Pułtusk informacji o przebiegu ćwiczeń,
3) czuwanie nad prawidłowością przebiegu ćwiczeń na szczeblu gminy Pultusk.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem1 czerwca 2006r.
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