

ZARZĄDZENIE Nr Or.I-1/2010
Burmistrza Ożarowa
z dnia 8 stycznia  2010 r.

		w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej.

	Na podstawie § 5 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150 z późn. zm.), § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin(Dz.U. Z 2002 r. Nr 96, poz. 850 z późn. zm.), w celu przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej oraz zapewnienia osiągnięcia wysokich efektów szkoleniowych, zarządza się co następuje:

	§ 1. Zgodnie z Planem szkolenia obronnego  na 2010 r. w gminie Ożarów zostanie przeprowadzona gminna gra obronna nt. ,,Realizacja zadań obronnych Mieście i Gminie Ożarów w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa- doręczanie kart powołania w trybie akcji kurierskiej” 
	§ 2. Jako cele szkoleniowe w grze obronnej przyjąć: 
	Wyrobienie i utrwalenie w uczestnikach gry umiejętności i nawyków działania zespołowego, w ramach określonych zespołów funkcjonalnych, na rzecz skutecznego kierowania podległymi zespołami i komórkami organizacyjnymi.

Doskonalenie  organizacji współdziałania i obiegu informacji, umiejętności kierowania posiadanymi siłami i środkami na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy.
Utrwalenie umiejętności podejmowania  i przekazywania decyzji i zadań Burmistrza Ożarowa podczas działań.
	Doskonalenie procesu uruchamiania akcji kurierskiej oraz natychmiastowego stawiennictwa określonych osób funkcyjnych w miejscu pracy.

§ 3. Grę obronną przeprowadzę w dniu 10 marca 2010r. w godzinach od 800 do 1600 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul.Stodolna 1 (sala konferencyjna).

§ 4. w grze obronnej udział wezmą:
	Zastępca Burmistrza Ożarowa,
	Sekretarz  Gminy,
	Komendant Komisariatu Policji w Ożarowie,
	Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie,
	Kierownicy komórek organizacyjnych urzędu,

Przedstawiciel Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie
Komendant Straży Miejskiej w Ożarowie,
	Osoby wytypowane do udziału w Akcji Kurierskiej.


§ 5. Grą będę kierował osobiście. 

	§ 6. Opracowanie gry obronnej powierzam Zastępcy Kierownika  Urzędu Stanu Cywilnego – według moich wytycznych, stanowiących załącznik do zarządzenia. 
	
	§ 7. Dokumentację gry obronnej przedstawić: 
	do zatwierdzenia do 25 stycznia 2010r.

do akceptacji Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Kielcach  w terminie do 05.02.2010r.

§ 8. Zastepcę Kierownika USC czynię odpowiedzialnym czynię odpowiedzialnym za :            
	Powiadomienie uczestników gry obronnej o terminie i miejscu prowadzenia gry;

 Przeprowadzenie instruktażu z uczestnikami ćwiczenia;
Przygotowanie miejsca prowadzenia gry;
Zapewnienie środków transportu dla kierownictwa ćwiczenia ;
Opracowanie i przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonej gry z uwzględnieniem wniosków przesłanych przez kierowników współpracujących jednostek organizacyjnych.

	§ 9. Uczestnicy gry – do czasu rozpoczęcia gry, każdy według kompetencyjnej 
                   odpowiedzialności :
	Uaktualnią posiadaną dokumentację obronną przypisaną danemu szczeblowi

organizacyjnemu.
	Przygotują podległe i współpracujące jednostki organizacyjne pod względem teoretycznym i praktycznym do udziału w grze. 

Zapewnią udział w ćwiczeniu sił i środków przewidzianych w odpowiednich planach oraz 
miejsca pracy dla zespołów ćwiczących.

	§ 10. . Zastepcę Kierownika USC zobowiązuję do:
	W terminie do 20.03.2010r. opracowania i przedstawienia mi do akceptacji

sprawozdania z gry obronnej, w którym winno się uwzględnić:
-  ocenę działania podległych i współdziałających jednostek organizacyjnych oraz zespołów 
   funkcjonalnych zaangażowanych w realizacji poszczególnych zadań,
-  ocenę i stopień zrealizowania zadań, będących problematyką gry obronnej,
-  zestawienie ilości sił i środków użytych w ramach świadczeń osobistych                         
    i rzeczowych,
-  zestawienie ilości sił i środków podmiotów zaangażowanych w reagowanie kryzysowe z    
                podziałem na rodzaje i realizowane zadania,
-  przedstawienie kalkulacji faktycznie poniesionych kosztów udziału w grze obronnej.
-  inne, w zależności od potrzeb.

	W terminie do 25.03.2010r. przesłania opracowanego sprawozdania do Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Kielcach..

§ 11. Omówienie przebiegu gry nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Stodolna 1– sala konferencyjna w dniu 18.03.2010r.o godz. 900 do 1100. W omówieniu weźmie udział kierownicza kadra komórek organizacyjnych urzędu i kierownicy jednostek organizacyjnych uczestniczących  w grze.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik : 
	1. Wytyczne Burmistrza Ożarowa do opracowania gry obronnej.



                                                                                          Burmistrz Ożarowa
                                                                                            


                                                Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ożarowa Nr Or..I-1/2010z dn 08.01.2010 r.
w sprawie przygotowania gry obronnej.
W Y T Y C Z N E

do opracowania gry obronnej prowadzonej w dniu 10 marca 2010 r. 


Zgodnie z Planem szkolenia obronnego na 2010 r. w dniu 10 marca 2010r. zostanie przeprowadzona gminna gra obronna nt. „Realizacja zadań obronnych w Mieście i Gminie Ożarów w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa – doręczanie kart powołania w trybie akcji kurierskiej”
          W celu przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej polecam:

Autorowi ćwiczenia – Zastępcy Kierownika USC :

1.  Do 20.01.2010r. przygotować i przedstawić plan przeprowadzenia gry obronnej nt. „Realizacja zadań obronnych w Mieście i Gminie Ożarów w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa – doręczanie kart powołania w trybie akcji kurierskiej”

2.   W grze obronnej umownie przyjąć :
 - państwo własne – „POLANDIA”,
 - strona przeciwna – „OSLANDIA”.
3. W grze obronnej przyjąć sytuację o zaostrzaniu się sytuacji w stosunkach ze stroną przeciwną na tle roszczeń terytorialnych oraz nierównomiernego rozwoju gospodarczego, którego konsekwencją jest wprowadzenie w państwie własnym stanu gotowości obronnej czasu kryzysu.
4.   Przewidzieć prowadzenie gry obronnej w jednym etapie i w dwóch fazach. 
W I fazie – część teoretyczna - przerobić zagadnienia związane z osiąganiem odpowiedniego stopnia gotowości obronnej,
w II fazie  - aktywnej - /epizodzie praktycznym/ zagadnienia związane z prowadzeniem akcji kurierskiej

5.   W grze ująć następujące zagadnienia szkoleniowe :
a/  wprowadzenie stanu gotowości obronnej czasu kryzysu; 
b/ przygotowanie i złożenie meldunków przez kierowników podległych komórek  i jednostek organizacyjnych o realizowanych zadaniach związanych z osiąganiem gotowości obronnej czasu kryzysu;
c/   organizacja i prowadzenie akcji kurierskiej .

6.   W trakcie gry obronnej przewidzieć godzinną informację o wyższych stanach gotowości obronnej państwa i zasadach realizacji zadań w nich ujętych.
7.   Opracować dokumenty :
a/ plan przeprowadzenia gry obronnej,
b/ założenie do gminnej gry obronnej,
c/ mapę /1: 25 000/ z naniesionymi elementami gminnego systemu kierowania oraz       zdarzeniami na obszarze gminy, które wynikają z założenia określonej sytuacji polityczno – militarnej,
d/  plan przygotowania gry obronnej,
e/  zadania sił i środków do działań obronnych,
f/  plan podawania wiadomości,
g/ plan omówienia gry,
h/ inne, dodatkowe dokumenty w zależności od potrzeb.  


8.   Przygotować projekt omówienia gry i koszty jej przeprowadzenia
Sekretarzowi Gminy :

Zapewnić miejsca dla zespołów ćwiczących,
Wyposażyć ćwiczących w niezbędne przybory i materiały do pracy,
Zapewnić środek transportu dla kierownictwa gry.
   
Zastępcy Kierownika USC:
       1.  Przygotować podległe i współpracujące jednostki organizacyjne pod względem                 teoretycznym i praktycznym do udziału w grze.
  
   IV.       Sekretarzowi Gminy, Komendantowi Komisariatu Policji w Ożarowie, Komendantowi Straży Miejskiej w Ożarowie, Przedstawicielowi SP ZOZ w Ożarowie, kierownikom komórek organizacyjnych urzędu.
    1.Zapewnić frekwencję osób wyznaczonych do udziału w grze obronnej.
    V.       Gotowość do gry obronnej osiągnąć do 08.03.2010r.



Burmistrz Ożarowa                                                     

