
ZARZĄDZENIE NR 73/2020 
WÓJTA GMINY KONOPISKA 

z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy 
Konopiska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713), § 5 ust. 1 pkt 8 i §7 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie 
warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych 
państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, 
poz. 1599 z późn. zm.) oraz § 1 pkt. 3 Zarządzenia Nr 232/20 Wojewody Śląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania 
organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek 
organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego, w związku z § 
2 ust. 2 pkt 2 postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o wydaniu 
Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2019 r., poz. 15), zarządza 
się, co następuje: 

§ 1.  

W zarządzeniu Nr 24/2020 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie opracowania Planu 
Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Konopiska w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
i w czasie wojny wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opracowany plan operacyjny należy przedstawić do uzgodnienia i zatwierdzenia Wojewodzie 
Śląskiemu do 1 grudnia 2020 r.”;; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Po zatwierdzeniu planu operacyjnego należy przygotować i przesłać do 1 marca 2021 r. do 
Komendantów Miejskich: Policji i Państwowej Straży Pożarnej zestawienia zadań operacyjnych, 
w zakresie których zostali oni ustaleni w planie operacyjnym za koordynatorów, realizatorów lub 
współwykonawców.”;; 

3) w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do 31 marca 2021 r. opracować nowe karty realizacji zadań operacyjnych.”. 

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Konopiska 
 
 

mgr inż. Jerzy Żurek 
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