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ZARZĄDZENIE 371/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie przygotowania miejskiego, jednoszczeblowego ćwiczenia obronnego 

Działając na podstawie:
Art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 
poz. 506), w związku z § 10 ust. 7 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 poz. 1829) oraz Zarządzenia nr 46/17 Wojewody Śląskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zasad organizacji, realizacji 
i finansowania szkolenia obronnego

zarządzam:

§ 1.
	Zarządzenie określa zasady przygotowania oraz przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego pk. „Rybnik -2019” zwanym dalej – „ćwiczeniem”.

Tematem ćwiczenia jest zgrywanie i doskonalenie współpracy obsady Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Rybnika (GSK) i stanowisk kierowania jednostek organizacyjnych w mieście Rybnik w kierowaniu realizacją wybranych zadań operacyjnych z obszaru funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.  
Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w terminie wrzesień/październik 2019 r. w formie treningu decyzyjnego z elementami praktycznymi. Dokładny termin ćwiczenia określi odrębne zarządzenie. 
	Miejscem ćwiczenia będzie siedziba Urzędu Miasta Rybnika oraz siedziby wyznaczonych i zaproszonych do ćwiczenia jednostek organizacyjnych na terenie Miasta Rybnika.

§ 2.
	Kierownictwo ćwiczenia stanowi:

-	Prezydent Miasta Rybnika – kierownik ćwiczenia
-	I Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika – zastępca kierownika ćwiczenia - „ćwiczący Prezydent Miasta”

	W ćwiczeniu wezmą udział:

	obsada GSK: Kierownictwo Urzędu Miasta Rybnika, obsady Stałego Dyżuru 
w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Miasta;

Dyżurni Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku (I zmiana);
Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych, przedstawiciele służb inspekcji i straży z terenu Miasta Rybnika ujęci w Planie operacyjnym funkcjonowania Miasta Rybnika w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

	Do udziału w ćwiczeniu Prezydent może zaprosić również kierowników innych jednostek organizacyjnych, jeżeli podczas procesu przygotowania ćwiczenia uzna ich udział z a zasadny. 

Szczegółowy wykaz osób ćwiczących zostanie określony odrębnym zarządzeniem.

§ 3.
	Celem ćwiczenia jest zgrywanie funkcjonowania przyjętego modelu systemu kierowania realizacją wybranych dla jego potrzeb zadań operacyjnych oraz zagadnień szczegółowych, w tym związanych z: 
	funkcjonowaniem systemu stałych dyżurów w Mieście Rybnik,
	rozwijaniem Głównego Stanowiska Kierowania w Urzędzie i stanowisk kierowania 
w jednostkach organizacyjnych,

przygotowaniem do przemieszczenia do zapasowego miejsca pracy,
przygotowaniem do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych,
udzielaniem wsparcia wojskom sojuszniczym w ramach przedsięwzięć z obszaru HNS.

§ 4.
	W celu przygotowania ćwiczenia powołuję Zespół w składzie:

	Janusz Abrahamowicz - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL) Urzędu Miasta Rybnika – jako przewodniczący Zespołu;

Krystian Podleśny - Kierownik Referatu Ochrony Informacji Niejawnych WZKiOL Urzędu Miasta Rybnika;
Grzegorz Kocur – Podinspektor w Referacie Ochrony Informacji Niejawnych WZKiOL Urzędu Miasta Rybnika.
	Do udziału w pracach Zespołu mogą być zaproszone inne osoby.


§ 5.
Dla sprawnego przygotowania ćwiczenia obronnego polecam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności podjąć następujące czynności przygotowawcze:
	zorganizowanie szkoleń i instruktaży dla uczestników ćwiczenia zgodnie z planem szkolenia obronnego, w tym: 

	szkolenia kadry kierowniczej Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta, 
	szkolenia, instruktaże pozostałych uczestników ćwiczenia, 

wszystkie zamierzenia szkoleniowe organizowane w Urzędzie zostaną poprzedzone zawiadomieniem z podaniem terminu, miejsca i godziny szkolenia;
	opracowanie wymaganej dokumentacji ćwiczenia i przedstawienie mi do zatwierdzenia: 

	Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia w terminie do 17 czerwca;

Planu przeprowadzenia ćwiczenia w terminie do 25 czerwca 
oraz uzgodnienie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Planu przeprowadzenia ćwiczenia;
	zapoznanie uczestników ćwiczenia z dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia ćwiczenia.


§ 6.
W celu przygotowania ćwiczenia zobowiązuję:
	Zespół do przygotowania dokumentacji ćwiczenia określonej w § 5;

Naczelnika Wydziału Administracyjnego do zapewnienia pomieszczeń oraz poczęstunku w podczas szkoleń i ćwiczenia;
Naczelnika Wydziału Informatyki do zapewnienia obsługi teleinformatycznej podczas szkoleń i ćwiczenia;
Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych do opracowania zasad ochrony informacji niejawnych podczas szkolenia i ćwiczenia;
Realizatorów zadań operacyjnych do przeglądu i aktualizacji kart realizacji zadań operacyjnych;
Kierowników jednostek organizacyjnych do określenia w drodze własnych zarządzeń zasady przygotowania, przeprowadzenia i udziału w ćwiczeniu. Kopie ww. zarządzeń należy niezwłocznie przesłać do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. 

§ 7.
	Wytwarzanie, przetwarzanie, przekazywanie i przechowywanie dokumentów realizowane będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Dokumenty ćwiczenia opatrywane będą kryptonimem ćwiczenia i opracowywane jako jawne.

§ 8.
Za współpracę z mediami odpowiada Rzecznik Prasowy.

§ 9.
Zabezpieczenie finansowe szkoleń i ćwiczenia realizowane będzie z środków własnych Urzędu i przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki.  

§ 10.
Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika.

§ 11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


