
ZARZĄDZENIE NR 64/2013
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 26 lipca 2013 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego p.k. "MAGNOLIA 
2013" 

Na podstawie § 5 pkt 4 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia 
obronnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150 z póżn. zm.) zarządzenia Nr 356/09 Wojewody Śląskiego z dnia 16 
pażdziernika 2009 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji szkolenia obronnego oraz refundacji kosztów, Planu 
realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych państwa w województwie śląskim w 2013 roku z dnia 
25.02.2013 r. oraz planów szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Częstochowie, urzędów miast i gmin 
powiatu częstochowskiego a także zawartych porozumień. 

zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Celem sprawnego przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego 
a elementami działań praktycznych p.k. "MAGNOLIA 2013" zwanego dalej ćwiczeniem, ustala się co następuje : 

1) ćwiczenie przeprowadzone zostanie w III kwartale 2013 r. w formie ćwiczenia kompleksowego. 

2) tematem ćwiczenia będzie "Weryfikowanie przygotowanych procedur i możliwości ich realizcji 
wynikających z planowania operacyjnego w zakresie możliwości przetrwania ludności. Przygotowanie kadry 
kierowniczej i zespołów zadaniowych Urzędu Gminy Konopiska do działania w sytuacji podwyższania gotowości 
obronnej państwa i w czasie wojny" 

3) ćwiczeniem kieruje Wójt Gminy Konopiska 

4) ćwiczącymi są odpowiednio: 

1) Zastępca Wójta, 

2) Sekretarz. 

2.Celem ćwiczenia jest : 

1) weryfikacja i doskonalenie procedur wykonawczych zadań operacyjnych z obszaru przygotowań obronnych 
podmiotów leczniczych oraz systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym wynikających ze 
zaktualizowanego planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Konopiska w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

2) sprawdzenie skuteczności sposobu przekazywania informacji oraz poleceń w systemie stałych dyżurów 
organizowanych przez Wojewodę Śląskiego. 

3) przygotowanie ćwiczących do prawidłowego identyfikowania zagrożeń występujących na obszarze kraju, 
województwa, powiatu i gminy oraz skutecznego wykorzystania do tego posiadanych zasobów. 

§ 2. Zobowiązuje się Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych do kontroli przestrzegania przez 
uczestników ćwiczenia przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Konopiska 

Jerzy Socha
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