
ZARZĄDZENIE NR ZW NR 0050.150.2020 

WÓJTA GMINY POPÓW  

z dnia 7 grudnia 2020r.

w sprawie: opracowania nowego planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Popów w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Na podstawie §3 ust.l i 2 oraz §5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 
czerwca 2004r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania w ramach przygotowań 
obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (tekst 
jedli. Dz. U. z 2020r. poz. 1911), w związku art. 8 ust.l ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jedn. 
U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.) oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 63/20 ze zm. Wojewody Śląskiego 
w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji 
publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych 
podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego,

zarządzam:

§1

1. Wykonać opracowanie nowego planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Popów w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zwanego dalej planem.

2. Opracowany plan operacyjny Gminy Popów uzgodnić w punkcie konsultacyjnym Wojewody 
Śląskiego.

3.Opracowany plan operacyjny uzgodnić z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Częstochowie, 
Powiatowym Komendantem Policji w Kłobucku, Powiatowym Komendantem Państwowej Straży 
Pożarnej w Kłobucku.

4. Zatwierdzić opracowany i uzgodniony plan przez Wojewodę Śląskiego.

5. Dokonać opracowania kart realizacji zadań operacyjnych oraz potrzebnych dokumentów 
powiązanych z zatwierdzonym planem.

6. Do nowoopracowanego planu operacyjnego załączyć dokumenty wykonane na potrzeby aktualnie 
obowiązującego planu operacyjnego, których zawartość merytoryczna nie podlega zmianie.

§2

1. Podczas opracowywania nowego planu operacyjnego należy uwzględniać zapisy ujęte w :

1) zarządzeniu Wojewody Śląskiego 63/20 w sprawie ustalenia zasad opracowania planów 
operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału



w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę 
Śląskiego

2) wypisie z Planu operacyjnego funkcjonowania województwa śląskiego

3) Podręczniku Normalizacji Obronnej PDNO-02-A75:2008

4) Normie obronnej N0-02-A060:2008

5) Wytycznych w sprawie aktualizacji w województwie śląskim planów operacyjnych oraz udziału 
jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego w 
procesie aktualizacji planów operacyjnych.

2. Czynności wspomniane w §1, należy wykonać i zakończyć według Harmonogramu uzgadniania 
planów operacyjnych funkcjonowania sporządzanych przez organy samorządu terytorialnego 
województwa śląskiego.

§3

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych 
warunków technicznych i organizacyjnych związanych z zapewnieniem ochrony informacji 
niejawnych do prawidłowego i terminowego sporządzania planu oraz dokumentów z nim związanych.

§4

Zestawienie funkcji oraz zakresu zadań operacyjnych wyznaczonych do wykorzystania przez 
Powiatową Komendę Policji w Kłobucku oraz Powiatową Komendę Państwową Straży Pożarnej w 
Kłobucku należy przesłać w terminie który został określony w Harmonogramie uzgadniania planów 
operacyjnych funkcjonowania sporządzanych przez organy samorządu terytorialnego województwa 
śląskiego.

§5

Osobą odpowiedzialną za wykonanie zarządzenia jest pracownik ds. Zarzadzania Kryzysowego i 
Obrony Cywilnej.

§6

Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Popów w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny zaczyna obowiązywać z dniem zatwierdzenia przez 
Wojewodę Śląskiego nowoopracowanego planu i podlega archiwizacji z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów prawa.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


