
ZARZĄDZENIE Nr OK.0050.31.2013 

WÓJTA GMINY SIENNICA 

z dnia 27 maja 2013 r. 

 
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia praktycznego elementu ćwiczenia  

na terenie  gminy Siennica w ramach  powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego 
„Mienia 2013”  

Na podstawie art. 2 i art. 6 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  

o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2012 r. poz. 461z późn. zm.) oraz § 5 pkt. 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego 

(Dz. U. Nr 16, poz. 150 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 23/13 Starosty Mińskiego z dnia  

3 kwietnia 2013 r. oraz Planu Szkolenia Obronnego Siennica na 2013 r., zarządzam, co 

następuje: 

§ 1 

W dniu 6 czerwca 2013 r.  w ramach powiatowego kompleksowego ćwiczenia 

obronnego pod kryptonimem „Mienia 2013” na temat „Osiąganie wyższych stanów 

gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych 

funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa  i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu 

mińskiego” zwane w dalszej treści zarządzenia „Ćwiczeniem” zarządzam przeprowadzenie 

ćwiczeń polegających na doskonaleniu działań związanych z postępowaniem w przypadku 

podłożenia ładunku wybuchowego w Zespole Szkół w Siennicy,  

§ 2 

Jako cele szkoleniowe w Ćwiczeniu przyjmuje się: 

1. Sprawdzenie  systemu łączności oraz alarmowego obiegu informacji; 

2. Sprawdzenie przygotowania członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do 

realizacji zadań w zakresie koordynacji działań ratowniczych na terenie gminy; 

3. Doskonalenie działań ratowniczych na terenie gminy;   

4. Sprawdzenie organizacji w przypadku ewakuacji szkoły;  

 



§ 3 

W ćwiczeniu wezmą udział : 

1. Wójt Gminy Siennica; 

2. Stały Dyżur Gminy Siennica; 

3. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Siennicy; 

4. Obsada Akcji Kurierskiej Gminy Siennica; 

5. Zespół Szkół w Siennicy;  

6. OSP w Siennicy, OSP w Żakowie; 

§ 4 

Koncepcje przygotowania i przeprowadzenie ćwiczenia przygotuje insp. ds. informatyzacji 

urzędu oraz spraw obronnych i przedstawi do zatwierdzenia wójtowi do dnia 3 czerwca 2013 

r. 

§ 5 

Przewidywany koszt przeprowadzenia ćwiczenia wyniesie 500,000 zł (słownie: pięćset 

złotych) w całości sfinansowany z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na obronę 

narodową.  

§ 6 

Insp. ds. informatyzacji urzędu oraz spraw obronnych zabezpieczy pod względem 

logistycznym i administracyjnym sprawne przeprowadzenie ćwiczenia. 

§ 7 

Dokumentację ćwiczeniową o której mowa w § 4 insp. ds. informatyzacji urzędu oraz spraw 

obronnych uzgodni z Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 

Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim do dnia 4 czerwca 2013 r.    

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 


