
ZARZĄDZENIE Nr 148/2022 

Wójta Gminy Borowie 

z dnia 19 grudnia 2022 roku 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu na terenie gminy Borowie 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o Obronie Ojczyzny (Dz. U. z 

2022 r. poz. 655, 974, 1725), § 5  rozporządzania Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 roku 

w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony (Dz.U. Nr 16, poz.152), 

§ 10 ust.1 pkt 6 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie 

szkolenia obronnego (Dz. U. z 2021r. , poz. 2259)zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W dniu 28 grudnia 2022 roku na terenie gminy Borowie przeprowadzić trening pod 

kryptonimem „BOROWIE - 2022” na temat: „Osiągnięcie wyższych stanów gotowości 

obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania 

Gminy Borowie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.” 

§ 2 

Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu należy przyjąć: 

1) Sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji Stały 

Dyżur Starosty Garwolińskiego (podgrywający pracownicy Urzędu Gminy) – Stały 

Dyżur Wójta, 

2) Sprawdzenie aktualności danych kontaktowych do poszczególnych służb, inspekcji i 

straży, 

3) Usprawnienie współdziałania wydziałów Urzędu Gminy, 

4) Sprawdzenie umiejętności obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy do przekazywania 

zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa. 

§ 3 

W treningu wezmą udział: 

a) Wójt Gminy Borowie, 

b) Stały Dyżur Wójta Gminy, 

c) Stały Dyżur Starosty Garwolińskiego (podgrywający pracownicy urzędu), 

d) Wyznaczeni pracownicy gminy realizujący zadania obronne. 

§ 4 

1. Treningiem będę kierował osobiście. 

2. Na Zastępcę Kierowania Treningu wyznaczam Zastępcę Wójta Gminy. 

3. Powołuję Zespół Autorski Ćwiczenia, którego skład i zadania określa załącznik nr 1 do 

Zarządzenia. 

4. Kierownik Zespołu Autorskiego przedstawi do zatwierdzenia Plan ćwiczenia do dnia 

22 grudnia 2022 roku. 



5. W celu przygotowania i przeprowadzenia treningu Zespół Autorski opracuje niżej 

wymienioną dokumentację: 

a) Plan przygotowania i przeprowadzenia treningu, 

b) Założenia do treningu, 

c) Plan podgrywki, 

d) Inne dokumenty. 

§ 5 

Miejsca rozwinięcia elementów wchodzących w skład systemu kierowania bezpieczeństwem 

narodowym powinny być zgodne z ustaleniami zawartymi w planie operacyjnego 

funkcjonowania. 

§ 6 

Zobowiązuję Sekretarza Gminy do zabezpieczenia potrzeb materiałowych, lokalowych 

niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia ćwiczenia. 

§ 7 

Zobowiązuję Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych do kontroli przestrzegania 

przez uczestników ćwiczenia przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

§ 8 

Całość opracowanej dokumentacji z przebiegu treningu uczestnicy przekażą do dnia 30 grudnia 

2022 roku Kierownikowi Treningu. 

§ 9 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy. 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenie i podsumowania 

treningu. 

 

 

Wójt Gminy 

  mgr inż. Wiesław Gąska 

 

  



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/2022 

Wójta Gminy Borowie  

z dnia 19 grudnia 2022 roku 

 

 

SKŁAD I ZADANIA ZESPOŁU AUTORSKIEGO TRENINGU 

1. Kierownik Zespołu Autorskiego - Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony 

cywilnej, zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy, 

2. Członek  Zespołu - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. 

 

Zadania Zespołu Autorskiego: 

1. Opracowanie planu przeprowadzenia treningu i przedstawienie Kierownikowi treningu do 

zatwierdzenia. 

2. Opracowanie Założenia do treningu, 

3. Opracowanie Planu podgrywki, 

4. Opracowanie Innej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia ćwiczenia. 


