ZARZ1\DZENIE NR 54/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 12 kwietnia 2021 roku
w

sprawie

w warunkach

opracowania
zewn~trznego

Planu

Operacyjnego

Funkcjonowania

Gminy

Sochocin

zagrozenia bezpicczenstwa panstwa i w czasie wojny

Na podstawie art. 30 liSt. I i art. 31 ustavvy z dnia 8 marca 1990 rokll 0 samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), § 5 ust. 1 pkt. 8 i ~ 13 rozporzqdzenia Rady Ministrow
z dnia 15 cze rwca 2004 r. w sprawie warunkow i trybu planowania i finansowania zadan
wykonywanych \\' ramach przygotowan obronnych pai1stwa przez organy administracji
rzqdowcj i organ), samorzqdu lerytorialnego (Dz. U. z 2020 r.. poz. 1911) oraz Zarzqdzenia
nr 2..:j...:j. Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2020 r. \\ sprawie procesu opracowania
planow operacyjnych funkcjonowania w warunkach zcwnytrznego zagrozenia bezpieczenstwa
panstwa i w czas ie wojny oraz ud zialu w tym procesie komorek i jednostek organizacyjnych
podporzqdkowanych i nad zorowanych przez Wojewody Mazowieckiego zmienionego
Zarzqdzeniem nr 386 z dnia 28 pazdziernika 2020 r. oraz zmienioncgo Zarzqdzeniem nr 467
z dnia 10 grudnia 2020 roku. zarzqdza si y co nastypuje:
§ I. W celu ustalenia zasad funkcjonowania struktur organizacyjnych oraz zapeWlllellla
ciqglosci realizacji ustawowych kompetencji organow samorzC)du Miasta i Gminy Sochocin,
skutecznego przeciwdzialania zagrozeniom, a tabe reagowania i wspoldziatania w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa oraz skutecznej reali zacji zadarl operacyjnych na terenie miasta
i gl1liny Sochocin nalezy opracowac Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy w warunkach
zewnytrznego zagrozenia bezpieczenstwa pallstwa i w czasie wojny zwany dalej "POFG·'.

§ 2. I. Proces opracowania Planu Opcracyjnego Funkcjonowania Gminy (POFG) obejmuie:
I) sporzqdzenie projektu planu na podsta\vie otrzYl1lancgo WYClqgU z "Planu
Operacyjnego Funkcjonowania Wojewodztwa Mazowieckiego w warunkach
zewnytrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny";
2) uzgodnienie sporzqdzonego POFG z podmiotami wspoluczestniczqcYl1li w realizacji
zadan obronnych oraz Dyrektorel1l Wydzialu Bezpieczenstwa
ZarzC)dzania
Kryzysowego Mazowieckiego lIrzydu Wojewodzkiego \v Warszawie:
3) zatwierdzenie uzgodnioncgo POFG przez Wojewody Mazowieckiego:
4) sporzqdzenie kart realizacji zadan operacyjnych dla przed siywziyc ujytych
\\. otrzymanym od Wojewody Mazowieckiego wyciqgu z "Tabeli Realizacji Zadall
Operacyjnych":
5) opracowanie innych dokumentow niezbydnych do rcalizacji nalozo nych zadan.
2. W procesie opracowania POFG nalezy przestrzegac za pisow ujytych w:
I) obowiqzujqcych regulacjach prawnych, w lym rozporzC)d zeniu Rady Ministrow z dnia
15 czerwca 2004 r. w sprawie warunkow i trybu planoviania i finansowania zadan
wykonywanych w ramach przygotowan obronnych panstwa i w czasie wojny:
2) wypisie z .,Planu Operacyjnego Funkc,ionowania Wojewod ztwa Mazowieckiego
w wanmkach zewnytrznego zagrozenia bezpieczellstwa panst\va i w czasie wojn y":

3) .. Podrycz niku Norm ali zacji Obronnej PDNO-02-A075:200S":
4) ..Normie obronnej NO-02-A060:200S":
5) Obowi qz uj qcych decyzj ach. umowach oraz innych dokumentach dotyc zqcych pro ces ll
plan owani a operacyj nego ora? reali zacji zadall obronnych.

§ 3. 1. Proces opracovv ani a i uzgodni enia Planu Operacyjnego Funkcjono'vvania Gminy nalezy
przeprowad zic do 30 czerwca 202 1 roku.
2. Plan Operacyjny Funkcj onowani a Gminy Sochocin w warunkach zewnytrznego zagro zeni a
bezpieczenstwa panstwa i w czas ie wo jny opracowuje zesp61 w sldadzie :
1) Przewodniczqcy Zespolu - Pdnomocnik ds. ochrony informacj i niejawnych. Sekretarz
Miasta i Gminy:
2) Zastypca Przewodniczqcego - Inspektor ds. obronnosci i zarzqdzani a kryzysowego:
3) Czlonkowie - inni pracownicy w zaleznosci od potrzeb posiadajqcy upowazni enia do
dostypu do in fo rmacji niej awnych.
3. Zobowiqzuje siy ki erownik6w 'vvydziat6w Urzydu Miasta i Gminy. kierovmik6w podl egl ych
nadzorO\'vanych jedn ostek organi zacyj nych do wsp61dzia1ania z zespolem przy
opracowywaniu dokumentacji PO FG .
§ .t. Wykonanie zarzqdze ni a pow lerza Sly pracownikowi ds. obronnosci
kryzysowego.

zarzqdzania

§ 5. Zarzqdzenie vvchodzi w zyci e z dni em podpi sani a.
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