
ZARZĄDZENIE NR 57/2020
WÓJTA GMINY BOJANÓW

z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Bojanów w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 

Na podstawie § 13 pkt 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie warunków 
i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy 
administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 152, poz. 1599 z późn. zm.) oraz zarządzenia 
Nr 135/2020 Wojewody Podkarpackiego z dnia 06.07.2020r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych 
funkcjonowania organów administracji publicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Zarządzenie określa procedurę aktualizacji „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Bojanów 
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” zwany dalej „planem 
operacyjnym” sporządzonym na podstawie § 5 ust.1 pkt 4 – 6 oraz 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa 
przez organy administracji rządowej i organy samorządy terytorialnego (Dz.U. nr 152, poz. 1599 z późn. zm.)

§ 2. 1. Aktualizacja planu operacyjnego, o którym mowa w § 1 obejmuje: 

1) sporządzenie nowego planu operacyjnego; 

2) uzgodnienie sporządzonego planu; 

3) zatwierdzenie uzgodnionego planu operacyjnego; 

4) opracowanie nowych kart realizacji zdań operacyjnych oraz dokumentów związanych z zatwierdzonym 
planem. 

2. Aktualizację planu należy przeprowadzić uwzględniając zapisy ujęte w : 

1) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie warunków i trybu planowania 
i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji 
rządowej i organy samorządy terytorialnego; 

2) „Normie obronnej NO-02-A060;2008” zatwierdzonej przez Ministra Obrony Narodowej Decyzją NR 
99/MON z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia norm obronnych (Dz. Urz. MON poz. 55); 

3) niniejszym zarządzeniu 

§ 3. 1. W celu dokonania aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy powołuję „Zespół do 
aktualizacji planu operacyjnego gminy”, zwany dalej zespołem, w składzie: 

1) Przewodniczący zespołu - Sekretarz Gminy; 

2) Zastępca Przewodniczącego – Inspektor ds. obronnych; 

3) Kierownicy referatów oraz pracownicy realizujący zadania z zakresu planowania obronnego, 

4) Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy realizujący zadania z zakresu planowania obronnego. 

2. W celu sprawnego przygotowania i przeprowadzenia procesu planowania operacyjnego w Urzędzie Gminy, 
zwanego dalej urzędem, zobowiązuję członków zespołu do aktywnego włączenia się w proces opracowania 
poszczególnych części planu operacyjnego funkcjonowania gminy. 

§ 4. W trakcie prac związanych z opracowaniem planu operacyjnego należy uwzględnić wymogi ustawy 
o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. z 2019r. poz. 742 z późn. zm.)

§ 5. Osoba wyznaczona do opracowania planu operacyjnego powinna mieć poświadczenie bezpieczeństwa 
uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej odpowiadającej klauzuli 
opracowywanego planu operacyjnego. 
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§ 6. Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych zobowiązuję do nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów oraz dokumentów, które włączone będą do planu operacyjnego funkcjonowania gminy. 

§ 7. 1. Termin zakończenia przedkładania do zatwierdzenia planu operacyjnego został ustalony na 30 listopada 
2020 roku. 

2. Termin opracowania kart realizacji zadań operacyjnych został ustalony do dnia 30 marca 2021 roku. 

§ 8. Po zatwierdzeniu nowego planu operacyjnego część zasadnicza starego dokumentu podlega archiwizacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 
z 2019r. poz. 553), 

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 10. Traci moc zarządzenie nr Pf-3/11 Wójta Gminy Bojanów z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie aktualizacji 
planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Bojanów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 30.04.2021r. 

 

Wójt Gminy Bojanów 

Sławomir Serafin
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