
ZARZĄDZENIE NR 27/2018
WÓJTA GMINY BOJANÓW

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza na terenie gminy 
Bojanów 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej 
Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.) w związku z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001r. 
o organizowaniu zad ań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. Nr 122, poz. 
1320 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W celu przygotowania gminy Bojanów do realizacji zdań obronnych związanych z pobytem 
i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych tworzy się w Urzędzie Gminy Bojanów Punkt Kontaktowy Host 
Nation Suport zwany dalej „Punktem Kontaktowym HNS Wójta Gminy Bojanów” w następującym składzie: 

1) Kierownik PK HNS - Z-ca Wójta Gminy Bojanów 

2) Z-ca Kierownika - Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego. 

3) Członek - Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej 

§ 2. Bieżąca realizacja zadań Punktu Kontaktowego HNS Wójta Gminy Bojanów prowadzona jest przez 
stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego. 

§ 3. Do zadań Punktu Kontaktowego HNS, o którym mowa w §1, należy w szczególności: 

1) koordynowanie zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza w Urzędzie Gminy Bojanów 
i jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Bojanów, 

2) współpraca z Punktem Kontaktowym HNS Wojewody Podkarpackiego, 

3) bieżąca aktualizacja zbioru danych, o zasobach obronnych gminy przewidywanych do wydzielania na 
potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza. Zbiór danych powinien określić 
możliwości udzielania wsparcia wojskom sojuszniczym w zakresie: zakwaterowania, wyżywienia, pomocy 
medycznej, ochrony środowiska, usług remontowych, transportowych, pralniczych, sanitarnych, 
teleinformatycznych oraz zaopatrzenia w materiały pędne i smary, istniejące na administrowanym obszarze, 

4) zapewnienie wymiany informacji z PK HNS wchodzących w skład Systemu HNS; 

5) reprezentowanie wójta w kontaktach w zakresie HNS, w tym w relacjach z przedstawicielami wojsk 
własnych i sojuszniczych przebywających lub przemieszczających się przez terytorium gminy Bojanów, a także 
z podmiotami odpowiedzianymi za realizację zadań HNS. 

§ 4. Osoby zajmujące stanowiska pracy określone w § 1 upoważniam do reprezentowania Wójta w kontaktach 
w zakresie HNS z przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych przebywających na terenie gminy 

§ 5. Do zadań Z-cy Wójta należy: 

1) sprawowanie nadzoru i koordynacja prac związanych z przygotowaniem, uruchamianiem i sprawnym 
funkcjonowaniem systemu wsparcia przez państwo – gospodarza na terenie gminy Bojanów, 

2) ustalenie w urzędzie stanowiska pracy wykonującego bieżące zadania Punktu Kontaktowego HNS Wójta 
Gminy; w tym prowadzenie i aktualizacja zbioru danych gminy Bojanów dotyczących zasobów przewidywanych 
do wydzielenia na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza. 

3) opracowanie „Instrukcji Punktu Kontaktowego HNS Wójta Gminy”; 

4) sprawowanie nadzoru i koordynacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji PK HNS Wójta Gminy; 

5) organizowanie systemu gromadzenia, prowadzenie i aktualizacja zbioru danych gminy Bojanów 
dotyczących zasobów przewidywanych do wydzielenia na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków 
państwa-gospodarza. 
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§ 6. W celu realizacji zadań określonych w niniejszym zarządzeniu zobowiązuje się inspektora ds. obronnych 
i zarzadzania kryzysowego do: 

1) opracowania dokumentacji PK HNS i wdrożenia do użytkowania w miejsce dotychczas obowiązującej, 

2) planowania, organizowania i prowadzenia szkoleń z HNS; 

3) aktualizowania zbioru danych o zasobach obronnych państwa, o których w §3 pkt 3 

4) posiadania, aktualizowania i przekazywania danych teleadresowych PK HNS Wójta Gminy do Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego po każdej zmianie, a w 
przypadku nie wystąpienia zmian, nie rzadziej niż raz w roku w terminie do 30 kwietnia, 

5) utrzymania w aktualności dokumentacji PK HNS. 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Wójta Gminy Bojanów 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Bojanów 

Sławomir Serafin
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