
ZARZĄDZENIE NR .Ot.J.w.~.~0..W.g...
STAROSTY KOLSKIEGO

z dnia 24 października 2018r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego
we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu kolskiego.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczpospolitej Polskiej U. t. Dz. U. z 2018 poz. 1459 ze zm.), rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 8 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015r. poz.
1829), "Wytycznych Wojewody Wielkopolskiego do szkolenia obronnego na 2018 rok" nr
ZK-VI.657.103.2017.7 oraz .Planu szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Kole na
2018 rok" nr PZ.5560.6.2018 z dnia 15 lutego 2018r., zarządzam, co następuje:

§1.
Przeprowadzić w miesiącu listopadzie 2018r. ćwiczenie obronne o charakterze

samorządowego ćwiczenia powiatowego, miejskiego i gminnego dla osób wykonujących
zadania obronne związane z przygotowaniem i uruchomieniem stałego dyżuru oraz
przeprowadzeniem akcji kurierskiej administracji publicznej na terenie powiatu kolskiego.

§2
1. Temat ćwiczenia obronnego: "Uruchomienie stałego dyżuru i akcji kurierskiej na terenie

powiatu kolskiego".
2. Termin ćwiczenia obronnego: listopad 2018r.
3. Forma ćwiczenia obronnego: ćwiczenie grupowe.
4. Miejsce ćwiczenia obronnego: Starostwo Powiatowe w Kole, urzędy miast gmm na

terenie powiatu kolskiego.
5. Ogólny skład ćwiczących: pracownicy wykonujący zadania obronne, osoby, na które

nałożono świadczenia osobiste na rzecz obrony.
6. Cele ćwiczenia obronnego:
1) sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio

wykonujących zadania obronne związane z uruchomieniem stałego dyżuru i akcji
kurierskiej w jednostkach samorządu terytorialnego, do wykonywania zadań operacyjnych,

2) doskonalenie umiejętności kierowania obsadą osobową realizującą zadanie obronne,
3) rozwiązywanie całokształtu zagadnień obronnych związanych z przebiegiem akcji

kurierskiej, powierzonych ćwiczącym do realizacji,
4) wykonywanie określonych czynności kierowniczych.

§3
1. Na kierownika ćwiczenia obronnego wyznaczam Inspektora Wydziału Promocji,

Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego - Roberta Jokiela.
2. Kierownik ćwiczenia odpowiedzialny jest za:
l) opracowanie dokumentacji ćwiczenia,
2) zapewnie odpowiednich warunków dla ćwiczących grup,
3) organizację i przeprowadzenie ćwiczenia,
4) po zakończeniu ćwiczenia przekazanie pełnej dokumentacji uczestnikom ćwiczenia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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