
 
Zarządzenie nr 64/2022/RSO 

Wójta Gminy Krośnice 
z dnia 18 października 2022 r. 

 
 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego we 
współdziałaniu z powiatem milickim 

 
 

Na podstawie   art. 17 ust. 1,2 oraz 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (t.  j. Dz.U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.), § 10 ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt 2, oraz ust. 3 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie szkolenia obronnego (t  j. 

 Dz. U. z 2021 r. poz. 372), Programu Szkolenia Obronnego Województwa Dolnośląskiego na lata 

2019 – 2024, Wytycznych Wojewody Dolnośląskiego do Szkolenia Obronnego na rok 2022, 

Zarządzenia nr 30/2022 Starosty Milickiego oraz Planu Szkolenia Obronnego Gminy Krośnice na 

2022  rok,zarządzam co następuje 

 
 
§ 1 
 
W dniach 26 - 28 października 2022 r. na terenie gminy Krośnice zostanie przeprowadzone 
ćwiczenie obronne we współdziałanie z powiatem milickim, przy realizacji zadań obronnych w 
czasie pokoju, sytuacji kryzysowych oraz zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w 
czasie wojny  pk.„PAŹDZIERNIK  2022”, 
 

§ 2 

 

Celem ćwiczenia jest 

1. Sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z Planów Operacyjnych 

Funkcjonowania Gminy Krośnice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny; 

2. Sprawdzenie praktycznych umiejętności w zakresie współdziałania i wykonywania 

nałożonych zadań obronnych i działania w warunkach kryzysowych; 

3. Doskonalenie umiejętności składów osobowych Stałych Dyżurów, prowadzenia 

dokumentacji, rozkodowania sygnałów, przesyłania komunikatów i zadań różnymi środkami 

łączności z kart realizacji zadań operacyjnych; 

4. Sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio 

wykonujących zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego; 

5. Doskonalenie przyjętych procedur jednostek samorządowych dotyczących oznakowania 

obiektów, ich zabezpieczenia oraz ewakuacji w czasie zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa w sytuacjach kryzysowych, wynikających z Planów Ochrony 

Zabytków; 

6. Doskonalenie współdziałania organów administracji rządowej i samorządowej z 

 organami administracji zespolonej i niezespolonej na rzecz wsparcia Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa. 

 

 

 

 



§ 3 
 
W ćwiczeniu wezmą udział : 

− Urząd Gminy w Krośnicach; 

            

§ 4 

 

Ćwiczeniem kieruje Wójt Gminy Krośnice. Na zastępcę kierownika ćwiczeń wyznacza się 
Sekretarza Gminy Krośnice. Powołuje się zespół autorski ćwiczenia, którego skład i zadania 
określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 5 

 

Uzgodnienia planu ćwiczenia wymagają akceptacji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

 

§ 6 

 

Sporządzenia sprawozdania z przebiegu ćwiczenia i przekazanie go do Starostwa 
Powiatowego w  Miliczu do dnia 11 listopada 2022 r. 

 
 
§ 7 
 
Ćwiczenia należy przeprowadzić metodą zajęć praktycznych z częściowym udziałem stanu 
osobowego struktur organizacyjnych w oparciu o posiadane dokumenty planistyczne uczestników 
ćwiczenia. 
 
§ 8 
 
Koszty ćwiczenia ponosi Starostwo Powiatowe w Miliczu w oparciu o przyznaną przez Wojewodę 
Dolnośląskiego dotację celową. 
 
§ 9 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 
w Urzędzie Gminy w Krośnicach. 
 
§ 10 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu rozliczenia ćwiczenia. 
 

         

 

 Wójt Gminy Krośnice  

/-/ Andrzej Biały 

 


