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Zalącznik nr 1

do żarządzenia Burmistźa Dobrodzienla nr s,0050.101,2016 z dnia 21,09.2019 r.

Tematyczny program realizacji szkolenia obronnego

Dobrodzień. anla2.ł og. zola
ZATW|ERDZAM

-,-<i\ ^UĄJ

szKoLEN
MlAsTA l

Temat Pozamilitarne przygotowania obronne gminy Dobrodzień.

Termin: 30 Września 2016 r,

Miejsce: Urząd Miejski W Dobrodzieniu, rejon stadionu (ośrodek szkoleniowy),

PLAN
lA OBRONNEGO
GMlNY DoBRoDzlEŃ



TREŚC ZAJĘC METoDA MlEJscE PROWADZACY UW GlA

]-63-

Do

16,30

-8-

B 00 Rozpoczęc e zajęć

operacy]nego
karty realzacl zadań operacVInVch

- aktuallzacja, Weryfikac]a zadań operacyjnych

1a.10 P7tI1: stany gotowości obronnej państwa system
stałych dyżuróW W 9min]e - Wymiar praktyczny

10 45 P7lTl:system kerowania bezpieczeńsiwem
narodowym - GłóWne Stanowisko Kieaowania
Burmistża Dobrodzien]a

BL]mn iskz
Dobrodzienia

Robeń KrUpa

G_1d P-2d SD,
AKBldP5

P 6 sK_d
GKosP FoC

/ok 45 50 osób/

Wykład

seminariurn

seminarium

Urząd
Miejsk

8,30 P5/T2: Zadania oblonne samorządu terytor alnego
W śW]etle obow ązujacych przep sóW prawnych

9,15 P8/T3: Aktual]zacja dokumentóW Wynikających z p anu Robeń Krupa

4

7,

B

10,1 5

Robeń KrUpa

Andrze] Gawłowski

Robeń Krupa

Robeń Krupa

Andrzej Gawłowsk

Robeń KrUpa

P otr W!ędłocha

Andrzej Gawłowsk

Robeń Krupa

Afred Paprotny

11.20

11 55

P1O/T] : Zasady organ zacji zadań W zakresie akc]i
kUr]ersk ej na potrzeby mobilizacyjnego użUpełnienia S ł
Zbrojnych RP
- oboWiązUjąca dokumentacja

P7lT6: Zasady Wykorzystania łacznoścl podczas
podwyższanla gotowośc] obronne] państwa, sytuacj
kryzysowych (stopni alarrnowych cRP)

prowadzen e korespondencii,

Pl3iT3: Realizacja zadań Wyn kających z wykazu
przedsięWzięc i procedLlr systemu zarządżania
kryzysowego podczas uaL]chamiania systemu
Wyklywania alarmowania (Wybrane żagadnienia),
Współdziałanle grL]p systemU kierowania (GsK, SD)
GZZK Foc W Wybranych sytuacjach kryzysowych oraż

Wykład/
tren ng

Wykład/
tren ng

Wykład/
tren ng

11 .25

12.00-

l

W określonym stan e gotowości obronnej państwa

7.45

8 00-

8 30_



-4- -5- 6 -7,

Przemreszczenie GsK (zespołóW cwiczących) do
Zapasowego lV1 ejsca Placy,
EWakuacja pracownikóW Urzędt]

Przejazd autobu§em do miejsca szkolenia,

.',
Rejon/
ośrodek
szko eniacWiczenia]

. obsługa 9aśnic
cwiczenie
praktyczne

. udzielanie pierwszej pomocy,

. posłUgiwanie się isops,

Podsumowanie zajęć

catering
przernieszczenie Gsk

Andrżej Gawłowsk

Henryk SWoboda

Alfred Paprotny

Burmistrz
Dobrodz enia

do GłóWnego Miejsca
(zespołóW ćWicżących)

Pracy (Urżędu Miejsk ego)
Andrzej GaWłowski

mqr nż Robeń KRL]PA Wvkładowca k]elown]k oddz]ału Spraw obronnvch WB ZK S]ąsk eqo Uźędu Woiewódzk ego
ln7 Pioh W EDŁOCHA lnformatvk l]żędu
nZ Alfred PAPRoTNY komendant Formac]i oblonv cvw nei
Henryk SWoBoDA lnsDektor D Doż.
mql inz Andrżei GAWŁoWSK lnsDektol ds obronnośc] obronv cvwinei

Planowane wvdatki na powvższe sżkolenie
srodki własne srodkiwoiewodv lnne źródla

planowane otż Vmane planowane

ok. 380 zł.
?ęeiazd do ośrodka ok 1BOzł

1100 zł.
Wykładowca - 500 zł.

Sżkolenie - obsłL]ga gaśnic - praktyczne
ćWiczen]a - ok 200 zł,

obsługa szkolenia pĘeż ośaodek w m.
szkolenia (+cateńng dla 45_50 osób) -

600 zł.materiałv szkolenrowe
+ Ewentualne pokrycie róznicy

w obsłudze szkolenia

-1- 2 -3,

0



załącznik fi 1 - grupy szkolenia obronnego

lp, skład grupy szkoleniowej (ńazwa stanowiska służbowego) Kod grupy podgrupy

1

^/ojewoda 
opolskii Wicewojewoda , Dyrekto. Generalny opolskiego

Jrzędu Wo]eWódzkiego K1
( 1a (Wo]ewoda, Wicewojewoda)
< 1b (Dyrektor Genera]ny)
(-1c (Rzeczn k Prasowv Woiewodv)

2 Marszałek Wo]ewództwa opolsk]ego; W cemarszałek Województwa
]polskieao

K-2

3 Dyrektorży (Zastępcy DylektoróW) WydziałóW biur opolsk ego
Jrzędu WoieWódzkieqo

D-1l

4 (ierownrcy i Zastępcy KierownikóW Zespolonych słUżb lnspekcj
strazv woiewódzkich;

D2,

5 ]yrektorzy izastępcy dyrektoróW kierown]cy i inspektorzy, doWódcy,
]zefowie jednostek organ żacyjnych tworzących administrację
1iezespo oną W Wo ewódżtw e,

D-33

6 (ierownicy jednostek organiżacyjnych podporządkoWanych
/Vo ewodzie opolskiemui

N_14

7 \aczelnlcy (zastępcy) WydziałóW ż oraz k erownjcy biur (s-1!, G,1 W
1)

N2

8 3tarostowie i ch zastępcy oraz seklelarze S-T 5 j-l a (starostowie)
s-l b (z-cy starostóW)
j 1c (sekretarze powiatu)

9 /V,la (powiaty: prudn cki nyski)6
/V-l b (powjaty] kędzjerzyńsko kożje ski opol§ki,
!trze]ecki)i
/V,lc (powiaty: brzeski, kluczborski namysłowski)3
/V,l d (powLaty oleskl, krapkowicki, głubczyck )l

10 3urmiskżow e, prezydenci miast ch zastępcy oraz sekretarze; G-1 3-1a (powiaty: prudnicki, nyski, miasto opole)"
3-1 b (powiaty: kędzierzyńsko-kozie ski, opolski,
łrzelecki miasto Kędz erzyn Koźle)l]
3-1c (powiaty: brzeski kluczborski, namysłowsk )''
3 1d (powiaty: o esk , krapkowicki, głUbczyck )]"

11 )tacoWnicy zatrudn]eni (odpoWledz]alnl) na stanoWiskach zWiązanych
. oblonnością ub prowadżący splawy obronne W opolskim Urzędz e
y'VojeWódzkirn,

P-,] )-J a (pracown cy WydziałóW)]
r-l b (pracown cy oddz]ału splaw obronnych
Nydział! Bezpieczeńslwa l Zażadzania
(rVżVsoweoo)

13 ftacownicV zatrudnleni na stanoW skach zwiazanych z obronnością P-2 J-2a (m asta iqminV powiatóW: prudnickjeQo.

Ąójtowie lich zastepcy oraz sekretarze;



ub prowadzący sprawy żWiązane z Wykonywaniem Zadań obronnych
ł innych państwowych ]ednostkach organizacyjnych Wykonu]ących
.adania obronne

1yskiego, miasta opola )'0
J-2b (miasta i gminy pow atóW kędz]erzyńsko
(ozielskiego, opo skiego. strzeleckiego miasta
(ędzierzyn Kozle)]]
]-2c (rniasta igminy powiatóW brzeskiego,
(luczborskie9o namysłowskiego)]'
)-2d (miasta gm ny powiatóW: oleskiego
<rapkoWick ego głubczyckiego)'3
J 2e (administracja zespo ona Wojewody)'
) -2f (Ufząd Marszałkowski Wojewódżtwa
Jpoisk]eqo, starostwa pow atowe)5

14 <adra kierownicza przedsiębiorstw oraż podn]iotóW leczn czych
!ykonu]ących zadania obronne

B_1 3-1a (podmioty ecznlcze)'a
3 1b (ob ekiy podlegające szczególnej ochronie) 5

ts 1c (Współdziałający W realizacjj zadań
]bronnvch)]| GDDKiA

15 )racownlcy Wytypowani przez prżedsiebiorcóW oraz podmiotóW
eczn czych Wykonu]ących zadania obronne.

B-2 B-2a (podm!oty leczn cże)ra
B-2b (oblekty podlegające szczegó ne] ochronie)]'
B-2c (Współdzialający w lea| zaąl zadań
]bronnVch)'d

16 )soby, którym nadano przydż]ały or9anizacy]no,mobi ]zacy]ne do
ednostek orqanizacvinych przew dz anVch do militarvzac] ,

M-1 M-l a (przedsiębiorstwa dro9owo rnostowe) i
M-lb {obiektv kat ll)]6

17 )bsada słuzbv 'stałeqo dvzulu" wo ewodv opo skieQo SD zqodnię z zalzadzeniem woiewodv opolskieqo
18 Jbsada stanoW ska kierowania Wo]ewody opolskie9o; SK 3K-1 (grupa o19anizacy.]no-admin stracyjna)

;K 2 (grupa ochrony)
jK-3 (grupa zabezp eczenia ogislycżnego)
zoodnie z dokumentacia sk woiewodv

19 3rUpa operacy]na opolsk]ego Urżędu Wojewódzkiego Go Jstalana decyzją Wojewody-(Według potżeb) 3

2a 3rUpa szkolenioWo-kontrolna GsK ]kreślony Zarządzeniem Wojewody opo sklego,

21 Zespół kierowania akcją kUrierską AK (Ł - kurier łączn]k
(W - kulier Wykonawca
(, kurier



22 ze§pół kontro ny (Marszałek, starosta. Wójt.
Burm stlz, Prezydent)

zK, powołany
zalządzeniefil
vlarsżałka
starosty

23. cbsada stanow]ska kierowania Burrn strza Dobrodżienia SK-d
24.
25.
26.
27. ]racown cy Wytypowan] przez przedsiębiorcóW Wykonu]acych zadania

)blonne, Kierownicy placóWek ośW!atowych )

B-2

]bsada punktu HNS HNs csoby upoważn]one do kontaktóW
z przedstawicielam Wojsk Własnych
so]uszniczych przebywa]ących na teren e 9miny

Dobrodzień
29. Kierowlicv rcfefttów P3 f bsada zastepczeqo Mieisca szpitalneqo
30, Jracownicv urzedu ?4 :ormacia obronV CVWilneI

3,1 . 3minny Zespół Reagowania Kryzysowego <adra kierownicza ]ednostek organizacy]nych
]odległych nadzorowanych
łykonu]ących zadania obronne,

32 sekcia San]tarna Sek San sekca sanitarna - FoC
<omendant Gminny ochotniczych straży Pożarnych KGoSP

34. sołtys s

35. 3mlnne centrUm Zarządzania Krvzvsoweqo GczK
36. 3mlnne Zespół Zarządzania Krvzvsoweqo GZZK


