
ZARZĄDZENIE Nr Or I.0050.124.2019 

 BURMISTRZA GOGOLINA 

z dnia 22.07. 2019 r. 

w sprawie udziału w kompleksowym ćwiczeniu obronnym pk. „Piast-19” 

 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz.506), w związku z § 10 ust 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 

października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2015r. poz. 1829), § 3 pkt. 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin 

(Dz. U. Nr 96, poz. 850),  zarządzeniem Nr 83/19 Wojewody Opolskiego z dnia 9 lipca 2019 r. 

w sprawie przeprowadzenia kompleksowego ćwiczenia obronnego pk. „Piast-19”, 

zarządzeniem Nr Or.I.0050.39.2019 Burmistrza Gogolina z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie 

realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Gogolin w 2019 roku, programem 

szkolenia obronnego Gminy Gogolin na lata 2019-2021 oraz planem szkolenia obronnego 

Gminy Gogolin na 2019 rok, zarządzam co następuje: 

 

§1. 1. W związku z organizowanym przez Wojewodę Opolskiego w dniach 10-12 września 

2019 roku, wieloszczeblowym kompleksowym ćwiczeniem obronnym pk. „Piast-19” na temat: 

„Zasady funkcjonowania województwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego 

bezpieczeństwa i w czasie wojny”, zwanym dalej „ćwiczeniem”, niżej wymienione zespoły 

zadaniowe, wydzielane ze składu pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie (zwanego dalej 

Urzędem) oraz Gminnych Jednostek Organizacyjnych, wyznaczam do udziału 

w wymienionym ćwiczeniu: 

1) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego; 

2) obsada Stałego Dyżuru; 

3) pracownicy wchodzący w skład Głównego Stanowisko Kierowania; 

4) kurierzy realizujący zadania w akcji kurierskiej; 

5) wydzielone obsady zespołów ewakuacji III stopnia. 

2. Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu zobowiązuję do skierowania w dniach 10-

12.09.2019r. w miejsca określone przez naczelnika Gminnego Centrum Reagowania 

pracowników na których nałożono zadania obronne, w celu realizacji określonych zadań 

w ramach ćwiczenia, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej realizacji zadań bieżących 

wydziału. 

§ 2. Dyrektora Zespołu Szkół w Gogolinie zobowiązuję do: 

1) wydzielenia w dniu 10.09.2019 r. w godz. 11.00-15.00. uczniów klasy wojskowej celem 

wzięcia udziału w ćwiczeniu; 

2) wydzielenia w dniu 11.09.2019 r. w godz. 8.00-15.00 pracownika szkoły na którego 

zostały nałożone obowiązki kuriera, do realizacji zadań w ramach akcji kurierskiej. 

 § 3. Dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie zobowiązuje do wydzielenia 

w dniu 11.09.2019 r. w godz. 8.00-15.00 pracowników na których zostały nałożone obowiązki 

kurierów, do realizacji zadań w ramach akcji kurierskiej, uwzględniając potrzeby 

funkcjonowania Zespołu Rekreacyjno-Sportowego. 

§ 4. Dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej Nr 3 w Gogolinie zobowiązuje do: 

1) wydzielenia w dniu 10.09.2019 r. w godz. 11.00-15.00 budynku filii PSP Nr3 

w Zakrzowie przy ul. Mickiewicza celem wykorzystania w ćwiczeniu; 

2)  wydzielenia personelu filii PSP Nr 3 w Zakrzowie celem udziału w ćwiczeniu. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnrugq2ta


§ 5. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie zobowiązuję do wydzielenia w dniu 

11.09.2019 r. w godz. 8.00-15.00 pracownika OPS na którego zostały nałożone obowiązki 

kuriera, do realizacji zadań w ramach akcji kurierskiej. 

§ 6. Prezesa KPW Gogolin Sp. z o.o zobowiązuje do wydzielenia w dniu 11.09.2019 r. w godz. 

8.00-15.00 pracownika na którego zostały nałożone obowiązki kuriera, do realizacji zadań 

w ramach akcji kurierskiej. 

§ 7. Naczelnika wydziału Gminne Centrum Reagowania zobowiązuje do: 

1) przeprowadzenia w dniu 4 września 2019 r. gry decyzyjnej, będącą przygotowaniem 

zespołów zadaniowych do ćwiczenia; 

2) do dnia 5 września 2019 r. przeprowadzenia szkolenia przygotowującego uczestników 

do udziału w ćwiczeniu z zakresu realizowanych zadań obronnych i zarządzania 

kryzysowego oraz obrony cywilnej; 

3) przygotowania miejsc pracy ćwiczących oraz dokumentacji ćwiczebnej; 

4) organizacji dodatkowych sił i środków niezbędnych do zabezpieczenia elementów 

ćwiczenia realizowanych na terenie Gminy Gogolin w tym środków transportu na 

potrzeby ewakuowanej ludności oraz warunków do zakwaterowania i wyżywienia 

w budynku filii PSP Nr 3 w Zakrzowie; 

5) współpracy z Policją, Ratownictwem Medycznym, komendantem Straży Miejskiej 

w Gogolinie, kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, dyrektorem PSP Nr 

3 w Gogolinie w zakresie zabezpieczenia procesu przyjęcia osób ewakuowanych.  

§8. Informatyka Urzędu zobowiązuję do sprawdzenia i przygotowania sprzętu 

teleinformatycznego na potrzeby ćwiczących zespołów. 

§ 9. Zabezpieczenie finansowe przeprowadzenia  elementów ćwiczenia na szczeblu Gminy 

zapewnić w ramach przydzielonych środków finansowych z budżetu Wojewody Opolskiego. 

 §10. Po zakończeniu  ćwiczenia w terminie do 30 września przesłać sprawozdanie 

z ćwiczenia do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

§ 11. Omówienie ćwiczenia przygotować i przeprowadzić w terminie do dnia 30 listopada 2019 

roku.  

§ 12. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia 

i omówienia ćwiczenia.  

 

 


