
Zarządzenie Nr SG.0050.331.2013 
Burmistrza Zdzieszowic 

z dnia 11 października 2013r
w sprawie udziału w powiatowym terenowym ćwiczeniu obronnym „Bomber 2013".

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. 
poz. 594, (zmiana: poz. 645), w związku z § 5 pkt 4 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z późn. zm.), zarządzeniem 
Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.89.2013 z dnia 23.09.2013r. w sprawie przygotowania 
i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu powiatowych inspekcji, 
służb, straży oraz jednostek samorządu terytorialnego, programem szkolenia obronnego gminy 
na lata 2013-2015 oraz planem szkolenia obronnego gminy na 2013 r. zarządzam co następuje:

§ 1. W dniach 23-24 października 2013 r. wziąć udział w ćwiczeniu obronnym prowadzonym 
przez starostwo krapkowickie pod kryptonimem „Bomber-13" na temat: „Osiąganie wyższych stanów 
gotowości obronnej państwa oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planu funkcjonowania 
powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny", 
zwane dalej „Ćwiczeniem".

§ 2. Jako cele szkoleniowe ćwiczenia przyjmuje się:

1) sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planu operacyjnego Urzędu Miejskiego;
2) sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio realizujących 

zadania obronne do realizacji zadań operacyjnych;
3) zgrywanie obsady stałego dyżuru w realizacji zadań wynikających z podwyższania gotowości 

obronnej gminy;
4) uruchomienie Akcji Kurierskiej do realizacji zadań mobilizacyjnych Sił Zbrojnych RP;
5) doskonalenie umiejętności wypracowywania i podejmowania decyzji przez kadrę kierowniczą

w zakresie realizacji zadań obronnych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa.

§ 3. W ćwiczeniu wezmą udział:
1) wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego realizujący zadania obronne;
2) obsada Stałego Dyżuru Burmistrza;
3) kurierzy realizujący zadania Akcji Kurierskiej.

§ 4. Miejscem ćwiczenia będzie pomieszczenie biurowe nr 109 oraz sala posiedzeń.

§ 5. W trakcie ćwiczenia realizowane będą zadania przekazywane przez Kierownika Ćwiczenia.

§ 6. Specjalistę ds. Obronnych i Obrony Cywilnej zobowiązuję do zabezpieczenia potrzeb 
materiałowych i lokalowych niezbędnych do przeprowadzenia ćwiczenia.

§ 7. Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych zobowiązuję do nadzoru nad 
przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuję osobiście.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do chwili zakończenia 

i podsumowania ćwiczenia.
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