Zarządzenie Nr 1116/2017
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
z dnia 06 kwietnia 2017r.
w sprawie realizacji zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach
w 2017 roku.
Na podstawie kompetencji i uprawnień wynikających z:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)

Ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1534 z późn. zm.).
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2004r. w sprawie przygotowania systemu
kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. nr 98 poz. 978.).
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego
(Dz.U. poz.1829 z późn. zm.).
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń osobistych
i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. nr 203
poz. 2081 z późn. zm.).
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej
państwa (Dz.U. nr 219 poz. 2218 z późn. zm.).
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie reklamowania
od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie
wojny (Dz.U. nr 210 poz. 2136 z późn. zm.).
Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008r. w sprawie zasad
ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.
Zarządzenia nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010r. w sprawie
organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
funkcjonowania stałych dyżurów w województwie śląskim (ze zmianami).
Zarządzenia nr 342/16 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2016r. w sprawie
przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim.
Zarządzenia nr 396/15 Wojewody Śląskiego z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie założeń i schematu
akcji kurierskiej na terenie województwa śląskiego.
Zarządzenia nr 311/14 Wojewody Śląskiego z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie zasad
planowania im przeprowadzenia przez organy samorządu terytorialne kontroli problemowych
realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony wykonywanych przez jednostki
organizacyjne i przedsiębiorców.
Zarządzenie nr 265/12 Wojewody Śląskiego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie planowania
i realizacji w województwie śląskim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty
lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Zarządzenia nr 46/17 Wojewody Śląskiego z dnia 07 lutego 2017r. w sprawie zasad organizacji,
realizacji i finansowania szkolenia obronnego.
Wytycznych Wojewody Śląskiego z 8 lutego 2017r. do szkolenia obronnego realizowanego
na terenie województwa śląskiego w 2017 roku.
Wytycznych Wojewody Śląskiego z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie przygotowania warunków
organizacyjnych i technicznych w zakresie wsparcia sojuszniczych sił zbrojnych.
Programu szkolenia obronnego Województwa Śląskiego na lata 2015÷2017.
Zarządzenia nr 333/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10 października 2015r.
w sprawie organizacji i prowadzenia akcji kurierskiej Urzędu Miejskiego dla potrzeb
Sił Zbrojnych.
Zarządzenia nr 42/07 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 8 maja 2007r. w sprawie
organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta.
Zarządzenia nr 783/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27 września 2013r.
w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta w Urzędzie Miejskim na czas
zagrożenia bezpieczeństwa i osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
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20) Postanowienia nr 976/2008 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14 maja 2008r.
w sprawie realizacji zadań HNS przez Urząd Miejski.
21) W związku z § 68 pkt. 1 załącznika do zarządzenia Nr 324/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie
Góry z dnia 04 września 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
z późn. zm.
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
zarządza:
§1
1) Zadania komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, w zakresie realizacji
zadań obronnych, określa „ Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych państwa
przez komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
w 2017 roku”.
2) Zadania komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, w zakresie realizacji szkolenia
obronnego, określa „Plan szkolenia obronnego Urzędu
Miejskiego w Tarnowskich Górach
na 2017 rok”.
3) Zadania w zakresie wykonywania kontroli realizacji zadań obronnych określa „Plan kontroli
problemowej realizacji zadań obronnych na rok 2017 w jednostkach organizacyjnych podległych
i nadzorowanych przez Urząd Miejski w tym w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego
w Tarnowskich Górach”
§2
Kierowników komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, zobowiązuję do udziału
w realizacji zadań w zakresie przygotowań obronnych w 2017r.
§3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia, powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miejskiego.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Arkadiusz CZECH
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